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Ludzie źle nastawieni do 
kościoła katolickiego, źle 

nas odbierali. Zarzucali nam, 
że będziemy klęczeć zamiast 
edukować. Danuta Madej

współzałożycielka szkoły katolickiej w Żarach

AKTUALNOŚCI

REKLAMAREKLAMA

REGION Huk 
artylerii i kontratak 
zmotoryzowanych oraz 
zmechanizowanych 
jednostek, wspieranych 
przez lotnictwo. Polscy 
i amerykańscy żołnierze 
wspólnie doskonalili 
umiejętności podczas 
ćwiczenia BORSUK-2017.

Tegoroczna edycja ćwiczenia BOR-
SUK odbywała się od 20 listopada na 
trzech poligonach: w Wędrzynie, Żaganiu 
i Świętoszowie. Szkoliło się ponad 3000 
żołnierzy, w tym żołnierze amerykańscy 
z 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 
(ABCT) stacjonującej w Żaganiu. Podczas 
ćwiczenia zaangażowanych było blisko 
600 jednostek sprzętu wojskowego, 
m.in. kołowy transporter opancerzony 
Rosomak, wyrzutnia rakietowa Langusta, 

czołgi Leopard 2A5 oraz amerykańskie 
Abrams-y.

- Niezwykłą trudnością było zorga-
nizowanie i realizacja przemieszczenia 

ćwiczących pododdziałów z Wędrzyna 
do Żagania i Świętoszowa - tłumaczy 
gen. bryg Stanisław Czosnek, dowódca 
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Operacja była trudna logistycznie. 
Wymagała wielu uzgodnień i koordynacji. 
Zwłaszcza, że wykonywana została po 
drogach publicznych, w trakcie normal-
nego, codziennego ruchu. 

- Ćwiczący w nakazanym czasie 
przetransportowali blisko 1500 żołnierzy 
i prawie 500 jednostek różnego rodzaju 
sprzętu wojskowego -wyjaśnia mjr Paweł 
Płachta, szef wydziału logistyki kierowni-
ctwa ćwiczenia.

Ostatni akord BORSUKa-17 ob-
serwował na poligonie w Świętoszowie 
minister obrony narodowej Antoni Ma-
cierewicz. 

- Ćwiczenia te mają niezwykle istot-
ną rolę z punktu widzenia całości sytuacji 
w Polsce, naszych ugrupowań i wojsk. 
Dlatego, że tutaj ćwiczony jest kontratak, 
który byłby podejmowany w sytuacji 
zagrożenia i zajęcia części naszego te-
rytorium przez wroga - mówił minister.

Ćwiczenie zakończyła defilada. 
PAS

BORSUK na wypadek zagrożenia

Minister Macierewicz podkreślił, że ćwiczenie stworzyło możliwość, aby zobaczyć po raz 
pierwszy w praktycznym funkcjonowaniu bojowym armatohaubicę Krab oraz moździerz 
samobieżny Rak - jedne z najlepszych systemów bojowych fot. 11LDKPanc. st.chor. Rafał Mniedło



3MojaGazeta      1 grudnia 2017 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA



4 1 grudnia 2017      MojaGazetaAKTUALNOŚCI

REKLAMA REKLAMA

Oprócz 
spektakularnych 
inwestycji 
w Żarach w stylu 
przebudowy 
ulicy 
Zielonogórskiej, 
cały czas 
wykonywane 
są drobne 
inwestycje 
na drogach 
i chodnikach. 
W tym roku na 
dwudziestu 
ulicach 
wykonano prace 
za prawie dwa 
miliony złotych.

Prawdopodobnie wielu miesz-
kańców miasta nawet nie 
zdaje sobie sprawy z ilości 
wykonanych remontów, bo są 
one zlokalizowane w różnych 
częściach miasta. W większo-
ści przypadków są to nowe 
chodniki.

- W tym roku firma Pe-

kom na podstawie umowy 
polecenia wykonania bieżą-
cego utrzymania, jak i prze-
budowy oraz remontów dróg 
gminnych wykonała prace na 
łącznej powierzchni prawie 12 
tysięcy metrów kwadratowych 
- mówi Rafał Fularski, naczel-
nik wydziału infrastruktury 
urzędu miejskiego w Żarach. 
- Myślę, że w znaczący spo-
sób poprawiła się jakość tych 
dróg, co na pewno wpłynie na 
bezpieczeństwo.

Problemem jak zawsze 
są drogi gruntowe, nieutwar-
dzone, które trzeba poprawiać 
kilka razy w roku. Jedynym 

trwałym rozwiązaniem w ta-
kich przypadkach jest wyko-
nanie dokumentacji i prze-
budowa takich dróg. Takie 
działania będą podejmowane 
sukcesywnie w kolejnych 
latach.

- Żarski Pekom wy-
konuje drobniejsze remon-
ty i przebudowy związane 
głównie z wymianą zużytej 
nawierzchni i można powie-
dzieć firmie idzie z tym coraz 
lepiej, a nawet specjalizuje 
się w pewnych robotach - 
ocenia naczelnik Fularski. 
- Oczywiście, zawsze można 
powiedzieć, że gdzieś tam 

jakieś dziury wychodzą, ale 
jeśli konsekwentnie będziemy 
to remontowali, to i w efekcie 
uciążliwości będzie coraz 
mniej.

Zazwyczaj na począt-
ku roku urzędnicy analizują, 
które drogi i chodniki najbar-
dziej potrzebują remontu i na 
podstawie tego planowane są 
kolejne inwestycje.

- W wielu przypadkach 
bierzemy pod uwagę zgłosze-
nia samych mieszkańców, któ-
rzy sugerują, gdzie takie prace 
należałoby wykonać - mówi 
Rafał Fularski. - Z czasem 
wszyscy doczekają się tych 
remontów, w mniejszym lub 
większym stopniu.

Wąskich się nie 
remontuje
Dużym utrudnieniem przy 
planowaniu szczególnie kom-
pleksowej przebudowy, są 
zbyt małe szerokości nie-
których dróg. Nie w każdym 
przypadku można wykonać 
taką przebudowę, ponieważ 
roboty muszą być wykona-
ne według obowiązujących 
norm, a sama droga musi za-

chowywać pewne parametry, 
wśród których jest chociażby 
szerokość. A dzisiaj minimal-
na szerokość pasa drogowego 
wynosi 12 metrów. Takich 
przypadków jest niestety 
sporo i rozwiązaniem jest 
na przykład przejęcie od 
prywatnych właścicieli czę-
ści działek leżących wzdłuż 
drogi. I choć idzie za tym 
pieniężna rekompensata, to 
wiele osób nie chce się go-
dzić na takie rozwiązania. 
I też trudno się dziwić. Raz, 
że trzeba by zniszczyć teren 
przy domu ładnie zagospoda-
rowany i pielęgnowany od lat, 
a z drugiej strony - niektóre 
budynki stoją stosunkowo 
blisko drogi i nikt nie chce 
tej drogi jeszcze bliżej okien. 

- W szczególnych przy-
padkach możemy występo-
wać do ministra infrastruktury 
o zgodę na odstępstwo od wa-
runków technicznych - tłuma-
czy naczelnik Fularski. - Jest 
to bardzo długa procedura, 
ale będziemy musieli z niej 
korzystać.

Andrzej Buczyński

ŻARY Drobnych inwestycji też jest sporo

Małymi kroczkami 
do przodu

Nowe chodniki przy ul. Zakopiańskiej zupełnie zmieniły 
obraz tej ulicy fot. Andrzej Buczyński

Wykaz małych 
inwestycji
ul. Kolejowa (destrukt 
asfaltowy), ul. Strzel-
ców (destrukt asfal-
towy), ul. Armii Kra-
jowej (gruntówka),  
ul. Chopina (chodnik), 
ul. Chłopickiego (dro-
ga), ul. Dziewina (chod-
nik), ul. Zawiszy Czarne-
go (parking, chodnik),  
ul.  Paderewskiego 
(chodnik), ul. Męczen-
ników Oświęcimskich 
(chodnik), ul. Zawiszy 
Czarnego (parking), 
ul. Prusa (chodnik), ul. 
Browarna (chodnik, 
jezdnia), ul. Zakopiań-
ska (chodnik po obu 
stronach), ul. Baczyń-
skiego (chodnik po obu 
stronach), ul. Wester-
platte (chodnik po obu 
stronach), ul. Podwale 
(chodnik), ul. Żabikow-
ska (chodnik), ul. Ście-
giennego (chodnik),  
pl. Przyjaźni (chodnik), 
ul. Bema (droga).
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Dopłaty 
z budżetu 
miejskiego do 
wymiany starych 
pieców będą 
przyznawane 
również 
w przyszłym 
roku. Tegoroczna 
akcja to prawie 
o sto mniej 
kopcących 
kominów 
w mieście.

W tym roku można było 
uzyskać dofinansowanie na 
wymianę starego urządzenia 
grzewczego, zakup nowego 
zasilanego gazem lub energią 
elektryczną oraz przystoso-
wanie kotłowni do potrzeb 
nowego systemu ogrzewania. 
Jedną z wprowadzonych 
zmian jest ograniczenie dofi-
nansowania tylko do zakupu 
urządzenia grzewczego. Inna 
zmiana to podmiot dofinan-

sowania. Dotychczas mogły 
się o nie ubiegać osoby fi-
zyczne dysponujące prawem 
własności do nieruchomości 
mieszkalnej i to pozostaje 
bez zmian. W tym wypad-
ku będzie można starać się 
o środki w wysokości maksy-
malnie 10 tys. złotych brutto, 
jednak nie przekraczające 85 
procent poniesionych kosz-
tów zakupu nowego kotła. 
Dotyczy to właścicieli lub 
użytkowników wieczystych 
lokali w zabudowie jedno-
rodzinnej oraz właścicieli 
mieszkań w zabudowie wie-
lolokalowej, którzy posiadają 
indywidualne urządzenie 
grzewcze opalane paliwem 
stałym o sprawności ciep-
lnej poniżej 80 procent lub 
użytkowane dłużej niż 10 lat.

Nowością wprowa-
dzoną na rok przyszły jest 
umożliwienie ubiegania się 
o dofinansowanie do kwoty 
20 tys. złotych przez wspól-
noty mieszkaniowe, które 
posiadają jedną wspólną 
kotłownię. 

- Otrzymywaliśmy 
sygnały, że wspólnoty, które 
nie mogły dotychczas sko-
rzystać z takiej dotacji, rów-
nież chciałyby mieć taką 
możliwość - mówi Rafał 
Fularski, naczelnik wydzia-

łu infrastruktury i ochrony 
środowiska w żarskim ra-
tuszu.

Według nowego regu-
laminu termin naboru wnio-
sków ustalono od 15 do 25 
lutego. Decydująca będzie 

kolejność złożenia wnio-
sków. Wydłużył się termin 
realizacji przyszłorocznych 
zadań do 15 października.

 
Ostatnie kontrole
Urzędnicy sprawdzają, czy 
każdy, kto otrzymał dota-
cję, należycie wywiązał się 
z umowy. Część osób miała 
wydłużone terminy realiza-
cji chociażby dlatego, że nie 
udało im się wcześniej zna-
leźć wolnego wykonawcy 
robót. Urzędnicy w takich 
przypadkach przychylnie 
rozpatrywali prośby, po-
nieważ najważniejsze dla 
miasta jest to, aby jednak 
jak najwięcej pieców zostało 
wymienionych.

- Najważniejszy jest 
dla nas wszystkich efekt 
ekologiczny - dodaje Rafał 
Fularski.

Tegoroczne umowy na 
dofinansowanie opiewały na 
ponad 680 tys. złotych, ale 
po końcowych rozliczeniach 
kwota ta znacznie spadła.

- Generalnie prawie 

wszyscy wymieniali urzą-
dzenia na zasilane gazem, 
tylko w jednym przypadku 
była to energia elektryczna 
- informuje Daniel Babula. 
- Wiele osób po wymianie 
starych pieców podkreślało, 
że teraz obsługa jest bardzo 
wygodna, wystarczy włą-
czyć i już jest ciepło.

Wstępnie w projek-
cie budżetu zabezpieczo-
no na przyszły rok kwotę 
360 tys. zł. W budżecie 
ubiegłorocznym było to 
początkowo 200 tys., jed-
nak później - dzięki dobrej 
kondycji finansowej miasta 
- zwiększono pulę o kolej-
nych 500 tys. Dziś jeszcze 
za wcześnie by wyrokować, 
czy 360 tys. będzie kwotą 
wystarczającą, aby obdzie-
lić wszystkich chętnych. 
To się okaże dopiero po 
zakończeniu przyjmowania 
wniosków. Możliwe też, że 
planowana kwota również 
zostanie zwiększona. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Radni zmodyfikowali zasady dofinansowania

Wymiany pieców 
w przyszłym roku

Urzędnicy podkreślają, że najważniejszym celem udziela-
nych dotacji jest uzyskanie jak najlepszego efektu ekologicz-
nego fot. Andrzej Buczyński
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Za rok wybory 
samorządowe, 
ale radni nie mają 
już być wybierani 
w okręgach 
jednomandatowych. 
Są jeszcze inne 
propozycje zmian 
niektórych ustaw 
i jest też sporo 
krytyki.

Ostatnie wybory lokalne wydawa-
ły się łatwe do zrozumienia chyba 
dla każdego. W przypadku wójtów 
i burmistrzów spośród kandydatów 
wybieramy jedną osobę. Jeśli się 
sprawdzi i kandyduje w następ-
nych wyborach, to może ponownie 
rządzić miastem czy gminą. Albo 
wybiera się kogoś innego. I to się 
nie zmieni. Ma się zmienić nato-
miast ilość kadencji, z góry ogra-
niczona do dwóch. Tak więc wójt 
będzie mógł piastować swoje sta-
nowisko maksymalnie przez osiem 
lat od najbliższych wyborów. Nie 
będzie miało znaczenia, czy jest 
świetny w tym co robi, czy miesz-
kańcy są zadowoleni i chcieliby go 
widzieć nadal na tym stanowisku. 
Zakaz i koniec. W uzasadnieniu do 
projektu ustawy czytamy, że takie 
ograniczenie ma wykluczać zja-
wiska niepożądane, którymi mogą 
być szeroko rozumiane powiązania 
korupcjogenne lub powstawanie 
grup interesów. Tylko, że jeśli ktoś 
jest nieuczciwy, to i tak będzie 
nieuczciwy już od początku swojej 
kadencji. 

Ustawa wprowadza również 
inny zakaz. Kandydat na włodarza 
gminy nie będzie mógł równocześ-
nie kandydować na radnego do po-
wiatu i sejmiku województwa. Nie 
będzie już tak, że może uda się tu, 
albo tu. Kandydowanie do dwóch 
samorządów mogło okazać się 
kołem ratunkowym w przypadku 
porażki w jednym z nich. Przykład 
z ostatnich wyborów - Wacław 
Maciuszonek przegrał wyścig 
o fotel burmistrza Żar, ale został 
radnym sejmiku. Obecni burmi-
strzowie - Danuta Madej z Żar 
i Lech Jurkowski z Lubska - dostali 
się również do rady powiatu, ale 
z tych mandatów zrezygnowali 
na rzecz pracy w swoich gminach. 

 
Z radnymi też inaczej
Podobnie w założeniach prosty 
system wyborczy zaczął trzy 
lata temu obowiązywać radnych 
gminnych. W okręgu składającym 
się z kilku ulic, lub dzielnicy, 
wybieraliśmy jednego przedsta-
wiciela do rady miasta. Nie ważne 
ilu było chętnych, wolne miejsce 

było tylko jedno. Po czterech la-
tach pracy taki radny przeszedłby 
ocenę i wolą wyborców zostałby 
na kolejną kadencję, albo ustąpił 
miejsca następnemu reprezentu-
jącemu dany okręg. W kolejnych 
wyborach ma być inaczej. Nie wia-
domo jakie będą okręgi, wiadomo 
natomiast, że z każdego będzie wy-
bieranych od 3 do 7 radnych. To, 
ilu radnych wejdzie z danej listy 
wyborczej ma być uzależnione od 
głosów oddanych na daną listę par-
tyjną, czy bezpartyjnego komitetu 
wyborczego. Taka metoda może 
się sprawdza w wyborach wyż-
szego szczebla, ale w samorządzie 
lokalnym zamydla cały obraz. 

Przypomina to trochę zimowe 
skoki narciarskie. To dyscyplina, 
w której niekoniecznie wygrywa 
ten, kto skoczył najdalej. Radny, 
którego wyborcy chętnie zamieni-
liby na innego, teoretycznie nadal 
może być w radzie, bo będzie 
kandydował z wysokiego miejsca 
wysoko popartej listy wyborczej.

 
Jaśniej i przejrzyściej
Na interpelacje i zapytania rad-
nych, kierowane do wójta czy 
starosty, odpowiedzi pisemne 
będą musiały być sporządzone 
w terminie do 14 dni i wraz z nimi 
niezwłocznie opublikowane na 
stronach internetowych. A jeśli 

już mowa o internecie, to mają być 
także transmitowane i utrwalane 
obrady sesji rad gmin, powiatów 
i sejmików, nie tylko z dźwiękiem, 
ale i z obrazem. To da możliwość 
prześledzenia wszelkich słownych 
dokonań i zachowań osób, które 
zostały wybrane do reprezentowa-
nia interesów mieszkańców. Mało 
kto ma czas, aby pójść i osobiście 
przyglądać się pracy rad. Taka 
relacja dostępna dla wszystkich 
będzie dużym ułatwieniem. Do 
publicznej wiadomości mają być 
podawane imienne wykazy gło-
sowań radnych. Od razu będzie 
można sprawdzić, szczególnie 
w kwestiach kontrowersyjnych, 

kto tak naprawdę był „za”, a kto 
„przeciw”.

Proponowanych zmian przy-
gotowano w sumie sporo i choć 
niektóre rzeczywiście mogą po-
prawić transparentność poczynań 
władzy i radnych, to da się też 
słyszeć wiele głosów krytycznych, 
szczególnie w odniesieniu do 
zmian związanych z wyborami. 
Może z perspektywy stolicy nie 
widać dokładnie tego, jak miesz-
kańcy małych miast i gmin chcą 
sami decydować o swojej najbliż-
szej okolicy i o tym, kto ma być 
ich wójtem, czy radnym.

Andrzej Buczyński

REGION Zmiany niby na dobre, ale czy aby na pewno?

Przedwyborcze

W przyszłorocznych wyborach samorządowych pewne jest tylko jedno - idziemy do lokalu wyborczego i oddajemy głos na swoich kandydatów. Cała 
reszta może się zmienić. Pożyjemy, zobaczymy fot. Andrzej Buczyński
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Lech Jurkowski
burmistrz Lubska
- Obawiam się tego, jak będą 
ustalane okręgi wyborcze, jakie 
będą obejmowały obszary i czy 
mieszkańcy pewnych rejonów 
gminy nie będą przez to jakby 
trochę pominięci. Inna sprawa, 
że dotychczasowy radny, który 
otrzyma stosunkowo niewielką 
ilość głosów, bo już się na przy-
kład mniej wyborcom podoba, 
mimo wszystko dostanie się do 
rady, ponieważ jego koledzy 

z tego samego ugrupowania 
uzyskają wysoki ogólny wynik. 
W ten sposób radnymi zostaną 
osoby, które - w cudzysłowie - 
nie powinny już się tam znaleźć. 
Gdyby nie zmiana ordynacji wy-
borczej i jednomandatowe okręgi 
pozostałyby nadal, to w przyszłej 
kadencji prawdopodobnie nie 
zostaliby już radnymi.

P l a n owa n a  o rd y n ac j a 
umożliwia nieprzewidywalne 
rozstrzygnięcia. Radny nie bę-
dzie już wybierany w sposób 
bezpośredni, podobnie jak to 
ma miejsce w przypadku wójtów 
i burmistrzów, gdzie głosuje się 
na jednego kandydata z danego 
terenu.

Patrząc przez pryzmat Lub-
ska, w zależności od tego, jak 
okręgi zostaną wydzielone, oba-
wiam się, że kilku dobrych lokal-
nych liderów na osobnych listach 
może odpaść, a do rady wejdzie 
mocna lista z osobami, których 
akurat mieszkańcy gminy nie do 
końca chcieliby już widzieć jako 
swoich przedstawicieli.
Moim zdaniem, jednomandatowe 
okręgi wyborcze były bardziej 
transparentne. Jeśli w danym 
okręgu startowała osoba znana, 
z wysokim społecznym popar-

ciem, to przeciw niej wystawiany 
był inny, równie dobry kandydat. 
Wygrywał po prostu lepszy, uzy-
skując większe poparcie wybor-
ców. Słabsi odpadali. 

Olaf Napiórkowski
wiceburmistrz Żar
- W samorządzie pracuję już 
ponad 20 lat i byłem świadkiem 
wielu wyborów. Nie ukrywam, że 
okręgi jednomandatowe, chociaż 
może nie są idealnym sposobem 
wyboru, to w przypadku takich 

miast, jak Żary, sprawdziły się 
bardzo dobrze. Trwa obecnie 
pierwsza kadencja, w czasie 
której nasi radni miejscy zo-
stali wybrani z okręgów jedno-
mandatowych. Jestem gorącym 
zwolennikiem tego rozwiązania 
i uważam, że JOW-y działają na 
pewno na korzyść mieszkań-
ców. Wyborcy wyłonili jednego 
radnego ze swojego okręgu. 
W trakcie całej kadencji obser-
wują, jak pracuje i co robi dla 
ich najbliższego otoczenia, a w 
najbliższych wyborach mogli go 
rozliczyć wybierając ponownie, 
lub głosując na kogoś innego. 
Niestety, teraz nie wiemy nawet, 
jak będą wyglądały okręgi wybor-
cze, jakie ulice czy dzielnice będą 
obejmowały, ponieważ mają 
to ustalać komisarze wyborczy 
z partyjnego nadania. Nie wiem, 
czy będą one odpowiadały przede 
wszystkim potrzebom i oczekiwa-
niom mieszkańców. 

Nie martwię się jednak 
o bezpartyjne komitety wybor-
cze, które skupiają się przede 
wszystkim na doborze jak naj-
lepszych ludzi, którzy chcą dzia-
łać na rzecz miasta, którzy już 
mają jakieś dokonania, są znani 
w środowisku, chcą coś zrobić, 

ale niekoniecznie muszą nale-
żeć do jakiejś partii i startować 
z list partyjnych. Mimo wszystko, 
ponad legitymacją partyjną, dla 
mieszkańców chyba ważniejszy 
jest dobry program i osoby godne 
zaufania, na których warto po-
stawić. Upartyjnienie samorządu 
nigdy nie będzie dobrze służyć 
mieszkańcom, a jedynie dobru 
partii.

Zakładaną z góry dwuka-
dencyjność uważam za błąd, bo 
wójtowie i burmistrzowie wybie-
rani są w wyborach bezpośred-
nich. Tu nie ma żadnego zagroże-
nia dla demokracji, bo jeśli wójt 
jest zły, to mieszkańcy zmienią 
go w kolejnych wyborach. Takich 
przykładów mamy setki w skali 
kraju. Bardziej optowałbym za 
ograniczeniem kadencyjności 
w parlamencie. Ogólnie jednak 
jestem przeciwny wszystkim ta-
kim odgórnym ograniczeniom. Po 
to są właśnie wybory, żeby ludzie 
decydowali, kto ma ich reprezen-
tować w gminie, powiecie, sejmi-
ku wojewódzkim, czy wreszcie 
w parlamencie. Wybory powinny 
być najprostszą weryfikacją, czy 
z pracy radnego, wójta, czy bur-
mistrza jesteśmy zadowoleni, czy 
może jednak nie.

AKTUALNOŚCI

REGION Zmiany niby na dobre, ale czy aby na pewno?

Przedwyborcze

fot. Andrzej Buczyński

Marek Cieślak, 
samorządowiec, pełnił 
funkcję burmistrza Żar, 
a przez trzy kadencje był 
starostą żarskim

- Kierunki zmian w ordynacji wy-
borczej idą w stronę opanowania 
samorządu przez partie politycz-
ne. To zjawisko niekorzystne. 
Sama nazwa mówi, że ma to być 
samorząd. To mieszkańcy po-
winni zarządzać gminą w opar-
ciu o przysługujące im środki 
i prawa. Proponowana zmiana 
ordynacji idzie w kierunku ogra-
niczania tych praw. Ograniczenie 
do trzech mandatów w małych 
okręgach wyborczych wyeliminu-
je mniejsze ugrupowania obywa-
telskie, listy wyborcze tworzone 
przez mieszkańców, bo taka lista 
nie przejdzie w konfrontacji z li-
stą partyjną. W tej chwili to służy 
Prawu i Sprawiedliwości, ale za 
kilka lat może to służyć innej 
partii. Tak czy inaczej, to źle. 

W jednomandatowych 
okręgach wyborczych głosowa-
liśmy na sąsiada, znajomego. 
Znam człowieka, mogę się z nim 
przywitać, mogę z nim porozma-
wiać o sprawach, które leżą mi na 
sercu. A jeśli to będzie człowiek 
z listy, który mieszka w drugim 
końcu miasta, to mogę go nawet 

nie znać. Gdyby jakiś radny nie 
sprawdził się podczas trwania 
kadencji, to komitet wyborczy 
może go nawet nie wystawić na 
swoich listach. Jeśli natomiast 
jest to kandydat upartyjniony, 
to wchodzi na listę, bo partia 
w zasadzie za to nie odpowiada. 
Mówi się, że to ludzie wybrali, 
a tak naprawdę partia pokazuje, 
kogo mają wybrać.

Komitety wyborcze mogą 
powalczyć z partiami na pozio-
mie gmin, miast, czy powiatów, 
natomiast z tego, co się sły-
szy, w sejmikach wojewódzkich 
będą się liczyły już tylko partie 
polityczne. W ten sposób może 
umrzeć inicjatywa „Lepsze Lubu-
skie”. Uważam, że jest to dobre 
ugrupowanie bezpartyjnych 
samorządowców, które będzie 
współpracowało z każdą władzą, 
jeśli to będzie w interesie miesz-
kańców, a przy okazji nie mają 
„łatki partyjnej”.

Zaproponowano ograni-
czenia pełnienia funkcji wójtów 
i burmistrzów do dwóch kadencji. 
Proszę bardzo. Róbmy tak, ale 
ograniczmy w ten sam sposób 
kadencje poselskie. Są parla-
mentarzyści, którzy z posłowa-
nia zrobili sobie całkiem nieźle 
płatny zawód. I w zasadzie bez 
żadnej szczególnej odpowie-

dzialności, w odróżnieniu od 
wójta, burmistrza, czy starosty, 
którzy odpowiadają za bardzo 
namacalne rzeczy. Jeśli wyborcy 
uważają kogoś za dobrego kan-
dydata na wójta czy burmistrza, 
to niech go sobie wybierają tyle 
razy, ile chcą.

Słychać też o kolejnych 
pomysłach na zmianę ustawy 
samorządowej, wedle których 
wójtów i burmistrzów miałby 
wyznaczać wojewoda. Jest to 
niepojęte dla osób wychowanych 
w samorządzie, ale dla tych, któ-
rzy nigdy w samorządzie nie byli, 
może się to wydawać normalne. 
Dziwię się tylko samorządow-
com, którzy są obecnie w sejmie 
i przeciw temu nie protestują. 
Nie przysięgali służyć partii, tyl-
ko Rzeczpospolitej i Konstytucji. 
Tego powinni przede wszystkim 
pilnować. Był jeden młody poseł, 
który na to zwrócił uwagę i już 
go w PiSie nie ma. To też dotyczy 
innych partii.

Przed samorządami prze-
rabialiśmy już urzędy rejonowe, 
ale boję się, że to może znowu 
iść w tym kierunku. Jeśli tego 
rodzaju pomysły zostaną kiedyś 
wdrożone, to będzie koniec sa-
morządu. Koniec najlepszej rze-
czy, jaka nam się udała w Polsce 
po 1989 roku.

zamieszanie

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Jesteś chory? Kup 
nasz produkt, 
a poczujesz 
się lepiej - tak 
zazwyczaj brzmi 
przesłanie 
reklamowe. 
Jednak bez 
konsultacji 
lekarskiej, 
albo chociażby 
rozmowy 
z farmaceutą, 
niekoniecznie 
sobie pomożemy.

Wystarczy wejść do dowol-
nej apteki. Mnóstwo kolo-
rowych opakowań zachęca-
jących do zakupów. Wydaje 
się, że prawie na wszystkie 
dolegliwości można nabyć 
coś bez recepty. Zapewne 
wiele osób zadaje sobie 
pytanie - po co w ogóle 
chodzić do lekarza, skoro 
już z telewizji wiemy, że na 
grypę najlepsze jest to, a na 
prostatę, czy hemoroidy, coś 
innego? Otóż, okazuje się, 
że nie wszystko złoto co się 
świeci. Można odnieść myl-
ne wrażenie, że lek z telewi-
zji nas wyleczy. Może nie 
zaszkodzi, ale niekoniecznie 
wyleczy. I niekoniecznie też 
jest lekiem. Przecież czarnej 
porzeczki bogatej w wita-
minę C nie musimy nawet 
kupować w aptece. Rośnie 
w ogrodzie, albo na działce. 
Też bez recepty. 

Kara za zmyłkę
Jak informuje Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsu-
mentów, reklamy RenoPu-
ren Zatoki Hot i RenoPuren 
Zatoki Junior wprowadzały 

klientów w błąd. W konse-
kwencji, na ich producenta 
- Aflofarm Farmacja Polska 
- prezes UOKiK nałożył 
karę w wysokości prawie 26 
milionów złotych.

Postępowanie prze-
ciwko Aflofarm Farmacja 
Polska w Pabianicach zo-
stało wszczęte na początku 
kwietnia 2016 r. Wątpliwości 
wzbudziły reklamy suple-
mentów diety, które były roz-
powszechniane w telewizji 
i internecie w 2015 i 2016 r. 

UOKiK przypomina, 
że suplementy diety nie 
leczą, ani nie zapobiegają 
chorobom - są środkami 
spożywczymi, czyli żyw-
nością. Zdaniem urzędu, 
suplementy RenoPuren 
Zatoki Hot i RenoPuren 
Zatoki Junior były prezen-
towane tak, aby sprawiały 
wrażenie, że mają właś-
ciwości lecznicze. Działo 
się tak za sprawą fabu-
ły - na przykład w rekla-
mach RenoPuren Zatoki 
Hot występowała aktorka, 
której dolegliwości zwią-
zane z zatokami ustąpiły po 
spożyciu suplementu diety, 
scenografii sugerującej, że 
bohaterka reklamy jest le-
karzem, scenariusza rekla-
my - można było usłyszeć 
między innymi: „Nie od-
wołujemy wizyt? – Nie, za-
toki już w porządku, mam 
RenoPuren”. Pojawiały się 
napisy „oczyszcza zato-
ki”, „podnosi odporność”, 
„zdrowe zatoki na długo”. 

Można się nabrać
Na zlecenie UOKiK, agen-
cja badawcza TNS spraw-
dziła, jak widzowie odbiera-
li kwestionowane reklamy. 
Wyniki badań potwierdzają 
zarzuty postawione przez 
urząd. Znaczna część bada-
nych konsumentów myśli, 
że produkty te mają właści-
wości lecznicze. Widzowie 
postrzegają te suplementy 
diety jako produkty, które 
są skuteczne w przypadku 
dolegliwości związanych 
z zatokami. 

- Badania potwierdzi-
ły, że konsumenci, ogląda-
jący reklamy RenoPuren 
Zatoki Hot i RenoPuren 
Zatoki Junior, byli wpro-
wadzani w błąd, myśleli, 
że reklamowane produkty 
mają właściwości leczni-
cze - mówi Marek Nie-
chciał, prezes UOKiK. - 
Konsumenci nie potrafią 
odróżnić suplementu diety 
od leku, dlatego reklama 
musi rzetelnie informować 

o właściwościach produktu, 
ponieważ lek jest w świado-
mości odbiorców bardziej 
atrakcyjny od suplemen-
tu. Ponadto pod wpływem 
błędnych informacji rodzice 
mogli kupić dzieciom, które 
mają chore zatoki, RenoPu-
ren Zatoki Junior, zamiast 
pójść do lekarza - dodaje 
prezes Niechciał. 

Spółka zmieniła kwe-
stionowane przez UOKiK 
reklamy. Ponadto, Aflofarm 
Farmacja Polska została 

zobowiązana do publikacji 
na własny koszt oświad-
czeń o tym, że wprowadzała 
w błąd. Pojawią się w te-
lewizji Polsat, TVP 1, na 
Youtube, gdy decyzja będzie 
prawomocna. Przedsiębior-
ca odwołał się do sądu. 
W toku pozostaje jeszcze 
postępowanie przeciwko 
Aflofarm Farmacja Polska, 
które dotyczy suplementu 
diety Magmisie.

ATB (źródło: UOKiK)

REGION Lekarz z pewnością wie lepiej

Reklamy nas nie leczą

- Badania potwierdziły, że konsumenci, oglądający reklamy RenoPuren Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki Junior, byli wprowadzani w błąd, myśleli, że reklamowa-
ne produkty mają właściwości lecznicze - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK fot. Andrzej Buczyński

Dowiedz się, czym są suplementy diety. Prze-
czytaj poradnik - https://uokik.gov.pl/download.
php?plik=17285

Sprawdź w rejestrze prowadzonym przez 
Główny Inspektorat Sanitarny, czy suplement, który 
chcesz kupić, znajduje się w tym wykazie. Wejdź na: 
https://rejestrzp.gis.gov.pl/ 

Suplementy diety nie leczą ani nie zapobie-
gają chorobom. Niektóre składniki znajdujące się 
w lekach występują także w suplementach diety. 
Ich zawartość jest jednak niższa, więc nie wykazują 
działania leczniczego. Przykładowo witamina D 
może występować w suplemencie diety lub leku, lecz 
tylko w tym drugim przypadku, przy odpowiedniej 
dawce, wykazuje właściwości lecznicze.

Masz wątpliwości co do reklamy i właściwości 
suplementu? Skontaktuj się z Głównym Inspekto-
ratem Sanitarnym. Wejdź na: https://gis.gov.pl/
kontakt

 Suplementy diety nie leczą ani 
nie zapobiegają chorobom - są 

środkami spożywczymi, czyli 
żywnością.

SUPLEMENTY DIETY
To nie leki:
- nie leczą i nie zapobiegają chorobom
- nie stanowią zamienników leków
- nie podlegają prawu farmaceutycznemu
Specyficzna żywność:
- nie zastąpią zbilansowanej diety
- stosowanie uzasadnione tylko w określonych 
przypadkach
- podlegają prawu żywnościowemu
Zanim kupisz:
- zapytaj lekarza lub dietetyka
- nie kupuj na bazarach lub z innych podejrzanych 
źródeł
Mogą zaszkodzić:
- nie podawaj dzieciom bez wskazania lekarskiego
- nie przekraczaj zalecanych dziennych porcji
- ostrożnie przy jednoczesnym stosowaniu leków
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POWIAT ŻARSKI 
W XI Powiatowym 
Turnieju Wiedzy 
o Bezpieczeństwie 
pn. „Bezpieczna 
Zerówka” 
rywalizowały 
24 trzyosobowe 
drużyny 
z przedszkoli, 
z całego powiatu 
żarskiego.
Turniej zorganizowany został 
przez policjantów z Komendy 
Powiatowej Policji w Żarach już 
po raz jedenasty. Przed zawodami 
przedszkola odwiedzili dzielnico-
wi, którzy prowadzili pogadanki 
na temat bezpiecznych zachowań. 

Do sali  konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Żarach 
licznie stawiły się dzieci z całego 
powiatu żarskiego, które walczyły 
w pięciu konkurencjach, dotyczą-
cych bezpiecznych zachowań. 
Przedszkolaki musiały m.in. 
odpowiedzieć na zadane pytania, 
pokolorować znaki, czy ułożyć 
układankę. Mali zawodnicy pre-
zentowali bardzo wysoki poziom 
wiedzy. Dzieci bardzo chętnie 
odpowiadały na pytania związa-
ne z bezpieczeństwem, bardzo 
dobrze poradziły sobie także 
z praktycznymi konkurencjami 
przygotowanymi dla nich przez 
policjantów. Wykonanie zadań 
konkursowych oceniała komisja 
w składzie: podinsp. Sebastian 

Wojciechowski z Komendy Po-
wiatowej Policji w Żarach, pani 
Joanna Kulasza z Kuratorium 
Oświaty, ogn. Joanna Sokalska 
z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Żarach 
oraz st. insp. Teresa Kacprzak ze 
Straży Miejskiej w Żarach .

Podczas turnieju uczestni-
ków odwiedził tygrys „LUPO”, 
z którym dzieci mogły się przywi-
tać i zrobić pamiątkowe zdjęcie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
słodki poczęstunek, upominki 
oraz odblaskowe worki. Nagrody, 
sfinansowane zostały ze środków 
przeznaczonych na wsparcie 
programów profilaktycznych 
z Miejskiej i Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Żarach. Gratulu-
jemy wszystkim dzieciom dużej 
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa! 
PAS

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie

Pamiątkowe zdjęcie z tygrysem „Lupo” to prawdziwa frajda fot. KPP Żary

Agresja 
i przepychanka. 
Policjanci musieli 
obezwładnić 
pijanego 
kierowcę, 
który stawiał 
opór podczas 
zatrzymania
Policjanci z Ogniwa Patro-
lowi-Interwencyjnego z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Żaganiu zauważyli na ul. 
Kożuchowskiej jadący z na-
przeciwka samochód osobo-
wy m-ki VW. Tor jazdy auta 
wskazywał, że kierowca 
może być pijany. Policjanci 
natychmiast zawrócili ra-
diowóz - włączyli sygnały 
świetlne i dźwiękowe, aby 
zatrzymać auto. Mężczyzna 
kierujący samochodem nie 

reagował na sygnały. Ucie-
kał przed policyjnym radio-
wozem, skręcając w polną 
drogę w kierunku miejsco-
wości Bożnów. Policjanci 
zatrzymali go na drodze w  
Bożnowie. W samochodzie 
oprócz kierowcy było jesz-
cze dwóch pijanych pasaże-
rów. W czasie zatrzymania 
kierowca był agresywny 
i stawiał czynny opór. Po-
licjanci nie mieli wyjścia. 
Musieli użyli wobec agreso-
ra chwytów obezwładniają-
cych i kajdanek.

Okazało się, że samo-
chodem kierował 48-letni 
mieszkaniec gminy Brzeź-
nica. Sprawdzenie jego da-
nych osobowych w policyj-
nej bazie danych wykazało, 
że kierowca miał sądowy 
zakaz kierowania pojazdami 
na okres czterech lat. Od 

kierowcy policjanci wyczu-
li wyraźną woń alkoholu. 
Badanie jego stanu trzeź-
wości wykazało, że miał 
w organizmie 2,2 prom. al-
koholu w organizmie. Pijany 
kierowca volkswagena nie 
miał tez przy sobie dowodu 
rejestracyjnego pojazdu 
i ubezpieczenia OC. Został 
zatrzymany do wytrzeźwie-
nia i wyjaśnienia sprawy. 
Samochód został zabezpie-
czony na koszt właściciela 
przez pomoc drogową.

Mężczyzna usłyszał 
zarzuty związane z nieza-
trzymaniem się do kontro-
li drogowej, kierowaniem 
pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości i zła-
maniem sądowego zaka-
zu kierowania pojazdami. 
Grozi mu kara do pięciu lat 
pozbawienia wolności. PAS

POWIAT ŻAGAŃSKI Pościg za pijanym kierowcą

Agresor zakuty w kajdanki

Pięć lat może spędzić za kratami kierowca, który nie dość, że był pijany i agresywny, to miał 
jeszcze zakaz prowadzenia samochodu fot. KPP Żagań

Wyniki 
XI Powiatowego 
Turnieju Wiedzy 
o Bezpieczeństwie 
„Bezpieczna Zerówka”

I miejsce - drużyna z Miej-
skiego Przedszkola nr 3 
w Żarach
II miejsce - drużyna z Od-
działu Przedszkolnego 
w Złotniku
III miejsce - drużyna z Nie-
publicznego Przedszkola 
w Mierkowie



11MojaGazeta      1 grudnia 2017 WYPADKI PRZYPADKI

Od momentu kiedy 
dyżurny komisariatu 
Policji w Lubsku otrzymał 
zgłoszenie o mężczyźnie, 
który chce popełnić 
samobójstwo, liczyła się 
każda sekunda.
Do zdarzenia doszło wieczorem, w niedzielę, 
26 listopada, w jednej z miejscowości gminy 
Lubsko. Liczyła się każda minuta, zważywszy 
na fakt, że z mężczyzną nie udało się nawiązać 
kontaktu telefonicznego, pomimo kilkukrot-
nych prób. 

Policjanci służby patrolowej sierż.szt. 
Patryk Kozakiewicz oraz post. Piotr Bludo 
natychmiast udali się we wskazane miejsce. 
Drzwi do mieszkania były zamknięte. Nikt nie 
reagował na pukanie do drzwi i okien. Nikogo 
nie było. Rolety były zasłonięte, a nawoły-
wanie nikt nie odpowiadał. Funkcjonariusze 
sprawdzili jeszcze pomieszczenia gospodarcze, 

które były otwarte. Czas mijał, postanowili 
więc za pośrednictwem dyżurnego wezwać 
Straż Pożarną, aby z pomocą strażaków wywa-
żyć drzwi i dostać się do środka. Oczekując na 
strażaków nie dali za wygraną. Cały czas na-
woływali o otworzenie drzwi i pukali do okien. 
Obeszli cały budynek sprawdzając, czy jakieś 
okno jest uchylone. W pewnym momencie 
trafili na takie, które dało się otworzyć. Weszli 
do środka, gdzie w jednym z pokoi zauwa-
żyli mężczyznę z pętlą na szyi. Mundurowi 
błyskawicznie zaczęli działać i nie dopuścili 
do tragedii. Udzielili 33-latkowi pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Na miejscu pojawili 
się także strażacy, przejmując dalsze czynności 
do czasu przybycia karetki pogotowia. Męż-
czyzna został oddany pod fachową opiekę 
i przewieziony do szpitala. 

- Profesjonalne i natychmiastowe dzia-
łanie policjantów sprawiło, że wszystko 
zakończyło się szczęśliwie - informuje pod-
kom. Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

GMINA LUBSKO Horror w niedzielny wieczór

Mężczyzna 
z pętlą na szyi

REGION Żarska 
drogówka 
włączyła 
się w akcję 
pn. „Twoje 
światła – Twoje 
bezpieczeństwo”. 
Policjanci 
uświadamiają 
kierowcom, 
jak ważne dla 
bezpieczeństwa 
jest sprawne 
i prawidłowo 
działające 
oświetlenie 
pojazdu.

Akcja realizowana jest 
w dniach od 28 listopada 
do 17 grudnia. Jej celem jest 
wyeliminowanie z ruchu 
maksymalnej liczby po-
jazdów z niesprawnym lub 
niezgodnym z warunkami 
technicznymi oświetleniem. 

Podobnie jak w ubie-
głym roku każdy kierowca 
może bezpłatnie sprawdzić 

stan oświetlenia swojego 
auta, udając się na wy-
znaczoną stację kontroli 
pojazdów. Kilkuminutowe 
badanie da nam pewność, 
że podczas jazdy nie bę-
dziemy oślepiać światła-
mi innych kierowców, co 
przyczyni się do poprawy 
naszego bezpieczeństwa 

na drodze.
- Sprawne i prawidło-

wo działające światła mają 
bardzo duży wpływ na bez-
pieczeństwo, szczególnie 
o tej porze roku - tłumaczy 
podkom. Aneta Bereste-
cka, oficer prasowy KPP 
w Żarach.

Zmrok lub nieko-

rzystne warunki pogodowe 
powodują, że widoczność 
jest ograniczona. Dlatego 
bardzo ważną rolę w po-
prawie bezpieczeństwa na 
drodze odgrywają sprawne 
światła. To one oświetlają 
drogę przed pojazdem, 
znajdujących się na niej 
pieszych lub rowerzystów. 

Kiedy działają prawidłowo, 
kierowca wcześniej zauwa-
ży przeszkodę. 

Nieprawidłowo usta-
wione oświetlenie w po-
jeździe, może skutkować 
niedostatecznym oświetle-
niem drogi albo prowadzić 
do oślepienia innych kie-
rowców czy pieszych. PAS

Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo

Prawidłowo ustawione światła to gwarancja bezpieczeństwa fot. KPP Żary

W ogólnopolską kam-
panię „Twoje światła – 
Twoje bezpieczeństwo” 
obok Policji włączają 
się także Polska Izba 
Stacji Kontroli Pojaz-
dów, Krajowa Rada 
Bezpieczeństwa Dro-
gowego, Instytut Trans-
portu Drogowego oraz 
operator komunikatora 
Yanosik. 

Wystarczy 2, 9 
lub 16 grudnia wybrać 
się do wyznaczonej sta-
cji kontroli pojazdów. 
W województwie lubu-
skim będzie to możliwe 
w czterech punktach: 
- DAN-TRANS - Go-
rzów Wlkp ul. Zielona 
33-34,
- MASZOŃSKI Logi-
stics Sp. z o.o. - Sulęcin 
ul. Lipowa 27,
- BIEDRZYCCY OSKP 
– Gorzów Wlkp. ul. 
Piłkarska 19,
- Warsztat samochodo-
wy Śmiejan Sławomir 
– Gubin ul. Lubelska 18

fot. KPP Żary fot. KPP Żary
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ŻARY Uczyć można 
się poprzez zabawę. 
Doświadczyli tego 
uczniowie szkół 
podstawowych, 
którzy wzięli 
udział w zajęciach 
z programowania 
robotów.
W zajęciach warsztatowych zwią-
zanych z programowaniem, przy-
gotowanych w  Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, wzięli udział 

uczniowie klasy 5c ze Szkoły Pod-
stawowej nr 8 i uczniowie klas 6c 
i 6b ze Szkoły Podstawowej nr 1. 

Podczas wizyty zapoznali 
się z robotami z klocków firmy 
LEGO. Pierwszym zadaniem 
było złożenie robotów według 
dołączonej do zestawu instrukcji. 
Kolejnym etapem było wstęp-
ne programowanie i ćwiczenia 
w kierowaniu robotem za pomocą 
aplikacji zainstalowanej na iPa-
dzie. Program pozwalał na wiele 
kombinacji specjalnymi wirtual-
nymi klockami, które umożliwiały 

m.in. na zwiększanie prędkości 
robota, zmiany kierunku obrotu 
silników, co z kolei pozwalało 
skręcać, wymijać przeszkody, drif-
tować. Roboty posiadały również 
liczne programowalne czujniki 
np. zatrzymujące pojazd przed 
przeszkodami, rozpoznające kolo-
ry, reagujące na dotyk. Następnie 
każdy zespół musiał przygotować 
program dzięki któremu robot 
wykonywał określone zadania. Na 
koniec, kiedy wszystkie ekipy były 
już dobrze przeszkolone, odbyły 
się wyścigi robotów. PAS

Roboty w bibliotece

Nie tylko same warsztaty były ciekawe i emocjonujące - wspólne zdjęcie też wywołało dużo emocji fot. Halina Gola Uczniowie mogli sprawdzić w praktyce efekty swojej pracy fot. Halina Gola

POWIAT ŻARSKI 
W Lubskim 
Domu Kultury 
zorganizowano 
turniej szachowy 
w ramach 
powiatowej 
olimpiady 
młodzieży.
Do rywalizacji przystąpiły 
reprezentacje dziewiętnastu 
szkół. Zawody, podobnie 
jak w innych dyscyplinach 
podzielone były na trzy kate-
gorie wiekowe. Zwycięzców 

nagrodzono dyplomami, 
medalami i pucharami.

W najmłodszej ka-
tegorii „Igrzyska Dzieci” 
I miejsce zajęła Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Lubsku, 
II - Społeczna SP w Żarach, 
III - Katolicka Szkoła Pod-
stawowa w Żarach, IV - SP 
Mirostowice Dolne, V SP 
Jasień, VI - SP nr 1 Lubsko, 
VII - SP Górzyn.

W „Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej” klasyfi-
kacja wygląda następująco: 
I - Niepubliczne Gimna-
zjum w Lubsku, II - SP nr 2 

w Lubsku, III - Społeczna SP 
w Żarach, IV - ZSP Jasień, 
V - SP Górzyn.

W „Licealiadzie” zwy-
ciężyło Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące w Żarach. 
Na drugiej pozycji znalazł się 
Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w Żarach, na trzeciej 
- Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Ekonomicznych 
w Lubsku. Katolickie Lice-
um Ogólnokształcące w Ża-
rach było czwarte, natomiast 
piąte miejsce przypadło Ze-
społowi Szkół Technicznych 
w  Lubsku. ATB

Szachiści z medalami i pucharami

Rywalizacja w ciszy i skupieniu fot. LDKNajlepszych udekorowano medalami fot. LDK
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Na apel 
środowisk 
kresowych 
o wybudowanie 
we Wrocławiu 
kopca Obrońców 
Lwowa 
odpowiedział 
prezydent 
Andrzej Duda.

Inicjatywa kresowiaków, 
dotycząca wybudowania 
we Wrocławiu, w 2018 
roku, w setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości,  Kopca 
Obrońców Lwowa, zna-
lazła uznanie w oczach 
prezydenta Andrzeja Dudy.

Kresowiacy otrzymali 
odpowiedź z Kancelarii 
Prezydenta RP z wyrazami 
uznania dla tej inicjaty-
wy i możliwością objęcia 
przez Prezydenta RP Pa-
tronatu Honorowego nad 
uroczystością odsłonięcia 
kopca-pomnika.

Prezydent Wrocławia 
Rafał Dutkiewicz, do tej 
pory nie zechciał odpowie-
dzieć na list kresowiaków 
i ustosunkować się do za-
wartego w nim wniosku.

Przypomnijmy. Wnio-
sek o budowę kopca skiero-
wali do prezydenta Wroc-
ławia, Rafała Dutkiewicza 
żarscy działacze z Klubu 
Tarnopolan Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kre-
sów Płd.-Wsch., Stowa-
rzyszenia Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów Oddział 

Żary oraz Kresowego To-
warzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego im. Orląt 
Lwowskich. Żarscy kreso-
wiacy dostali w tej sprawie 
liczne wsparcie środowisk 
kresowych z całego kraju.

Zdaniem kresowia-
ków Kopiec Obrońców 
Lwowa powinien stanąć 
na Wzgórzu Andersa, czyli 
terenie byłego gruzowiska 
po Festung Breslau, ogra-
niczonego od południa uli-
cą Kamienną, od zachodu 
ulicą Ślężną, od północy 
ulicą Petrusewicza, od 
wschodu ulicą Borowską. 
Usytuowanie takie byłoby 

czytelnym nawiązaniem 
do lwowskiego Kopca Unii 
Lubelskiej usypanego na 
Wzgórzu Zamkowym. Po-
wiązanie generała Ander-
sa z Obrońcami Lwowa ma 
pełne uzasadnienie histo-
ryczne, wystarczy przy-
pomnieć, iż wśród dywizji 
II Korpusu były jednostki 
o nazwie: Kresowa, Lwow-
ska, Wileńska, co było 
czytelnym wyrazem stano-
wiska dowódcy w sprawie 
Kresów Wschodnich i ich 
znaczenia dla polskiej nie-
podległości. 

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Prezydent Rzeczypospolitej wspiera inicjatywę kresowiaków

Wizja kopca Obrońców Lwowa

ŻAGAŃ Członkowie 
Stowarzyszenia 
Turystycznego 
„Ogniwo” 
podsumowali 
tegoroczny sezon 
turystyczny.

Na zebraniu w Pałacu Książęcym 
z tej okazji otwarto wystawę 
fotograficzną przedstawiającą 
wyprawę w Góry Harz. Kończący 
się rok obfitował w liczne imprezy 
turystyczne. Stowarzyszenie było 
organizatorem licznych wycieczek 
pieszych i rowerowych w kraju 
oraz za granicą. Kontynuowano 

imprezy cykliczne takie jak: Rajd 
Rowerowy po Ziemi Żagańskiej 
,Dzień Turystyki oraz Rajd Ro-
werowy Odra Nysa. Uczestnicy 
spotkania obejrzeli bogatą doku-
mentację fotograficzną i filmową 
z organizowanych imprez i ustalili 
plany wyjazdów turystycznych na 
nadchodzący rok. JM

Turyści podsumowali odchodzący rok

Przed członkami „Ogniwa” kolejny rok turystycznych wojaży fot. Jan Mazur Wystawa fotograficzna była okazją do wspomnień fot. Jan Mazur

Uwaga! Konkurs
Wizja kopca 
Obrońców Lwowa

Kresowe Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznaw-
cze im. Orląt lwowskich 
już po raz dziesiąty organi-
zuje wojewódzki konkurs 
„Poznajemy Ojcowiznę 
Kresową i moja wizja 
zabytku kresowego”. 

Hasłem przewodnim 
obok hasła: „Żołnierz Ar-
mii Krajowej z mojej Ro-
dziny lub sąsiedztwa - Bo-
haterem Niepodległości 

Polski” jest także: „Moja 
wizja Kopca Obrońców 
Lwowa we Wrocławiu - na 
Stulecie Niepodległości 
Polski”.

Konkurs rozgrywa-
ny jest w trzech katego-
riach wiekowych i skie-
rowany jest do uczniów 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Autorem makiety 
lub pracy graficznej wizji 
projektu Kopca Obrońców 
Lwowa we Wrocławiu 
może być wyłącznie in-

dywidualny uczeń. Pra-
ca graficzna lub makieta 
może być wykonana w do-
wolnej technice z wy-
korzystaniem trwałych 
materiałów oprócz masy 
solnej, konstrukcji z bi-
buły i cienkiego papieru. 
Wymiary nie powinny 
przekraczać 30 cm x 30 
cm x 30 cm.

Parce należy dostar-
czyć do siedziby KTTK 
przy ul. Bohaterów Getta 
22b w Żarach lub prze-
słać pocztą. Prace należy 
dostarczyć do 15 grudnia.

Tak może wyglądać Kopiec Obrońców Lwowa fot. nadesłane
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ŻARY Do 
Żar zawitał 
sensei Tomasz 
Siewkowski. 
Adepci sztuki 
tradycyjnego 
okinawskiego 
stylu karate 
Goju-Ryu mieli 
dzięki tej wizycie 
okazję poznać 
tajniki i techniki 
walki. Zdali 
też egzamin na 
wyższe stopnie 
wtajemniczenia.

Organizatorem seminarium 
było Żarskie Stowarzysze-
nie Miłośników Okina-
wa Goju-Ryu. Szkolenie 
i egzaminy poprowadził 
sensei Tomasz Siewkowski, 
posiadający stopień 5 Dan. 
Przyjechał z Bydgoszczy 
w towarzystwie dwóch asy-
stentów. Oprócz żarskich 
karateków w szkoleniu 
wzięli udział goście z Leg-
nicy, Choczewa i Sępólna 
Krajeńskiego. 

Najmłodsi adepci mie-
li okazję przekonać się, 
jak wymagający jest sensei 
Tomasz. Byli jednak na tyle 
dobrze przygotowani, że po-
myślnie zdali egzamin. PAS

Wizyta mistrza karate

Mniejszy może pokonać większego fot. Halina Gola

Najmłodsi adepci z zaciekawieniem słuchali mistrza fot. Halina Gola

Tak. Dobrze, dobrze fot. Halina Gola

Po zgłębieniu tajników sztuki oraz pomyślnym egzaminie przyjdzie czas na doskonalenie umiejętności fot. Halina Gola

To się nazywa postawa fot. Halina Gola
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Małgorzata 
Gołębiewicz jest nie 
tylko wykształconym 
artystą plastykiem. 
Oprócz malowania 
obrazów, pisze także 
wiersze. Mogli się 
o tym przekonać 
goście, którzy licznie 
przybyli na spotkanie 
autorskie do 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.
Poznana już w środowisku żar-
skim jako instalatorka błękitnych 
obiektów na żarskim deptaku, 
tym razem, przez blisko dwie go-
dziny, wprowadziła uczestników 
spotkania w poetycką podróż do 
świata swojej wyobraźni. Podczas 
spotkania zatytułowanego „Wobec 
pamięci” zaanektowała przestrzeń 
swoim błękitem, wylewającym 
się z obrazów, które były częścią 
scenerii pośród starych marynarek, 
butów, błękitnych guzików i czerni 
stanowiącej dla nich tło. Goście 
mogli również posłuchać artyst-

ki w rozmowie ze Zbigniewem 
Kozłowskim, a także wybranych 
wierszy. Kropką nad „i” była syne-
stezja - eksperymentalny montaż, 
na który złożyły się komponowane 
dźwięki, jako oprawa wierszy, 
czytanych przez autorkę oraz 
Karola Bijatę - twórcę montażu 
poetyckiego. 

W czerwcu ukazał się pierw-
szy, debiutancki tomik artystki 
„Pamięć obecności”, który od paź-
dziernika jest już do nabycia w em-
piku, w wydawnictwie Astrum 
i księgarniach internetowych. 

Sama artystka jest daleka na 
określania siebie poetką. 

- Raczej są to szepty mojego 
głosu wewnętrznego, który prosi 
mnie o to, abym pozostawiła ślad 
słowa na papierze - tłumaczy. - Są 
to szepty Boga, który podpowiada 
mi na ucho „masz wiele do powie-
dzenia na temat świata, bo silnie 
z nim rezonujesz, dostrzegasz rze-
czy, które trudno innym dostrzec, 
albowiem żyjesz poza skrzeczącą 
rzeczywistością - w przeczywi-
stości i masz empatię dla ludzi” 
- podsumowuje Małgorzata Gołę-
biewicz. PAS

ŻARY Malarka na poetyckiej drodze

Wsłuchać się w szepty 
wewnętrznego głosu

Małgorzatę Gołębiewicz wspierał Karol Bijata fot. Halina Gola

Po wpis autorki ustawiła się kolejka uczestników spotkania fot. Halina Gola

„Moja przeczywistość” 

bo ja żyję w przeczywistości
nie postrzegam niczego
w miejscach oczywistych
widzę uważne ucho na słońcu
spragnione usta w kroplach wody
w rozczochranych drzewach
zaplątane serce
bo ja żyję w przeczywistości
cały świat na skrzydłach podpieram
ścielę łóżko
tam gdzie zgliszcza i popiół
kroję chleb 
tam gdzie żyzna gleba
bo ja żyję w przeczywistości
nie piszę białych wierszy
wypełniam własną treścią
puste karty
pod tytułem
JESTEM
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Z Danutą Madej 
współzałożycielką 
szkoły katolickiej 
o trudnych początkach 
powstania i organizacji 
szkoły rozmawia Paweł 
Skrzypczyński
Jak to było z założeniem szkoły, 
początek nie był chyba łatwy?
- W 1996 r do parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny po śmierci po-
przedniego proboszcza, przybył - Tadeusz 
Dobrucki. Jak to bywa, każdy nowy pro-
boszcz interesuje się różnymi sprawami 
parafii. Wówczas dowiedział się, że kilka lat 
wcześniej pojawiła się inicjatywa utworzenia 
szkoły katolickiej, ale nie doszła do skutku.

Dlaczego to nie wypaliło?
- Wszystko rozbiło się o brak lokalu. Szkoła 
została zarejestrowana, całą procedurę orga-
nizacyjną przeszłam, ale wycofano się z udo-
stępnienia nam pomieszczeń. O szczegółach 
nie będę mówiła. Wobec tego inicjatywa 
upadła.

Po tym, jak pojawił się ksiądz 
Dubrucki, to temat wrócił?
- Tak, ta inicjatywa bardzo się księdzu spo-
dobała, o czym dowiedziałam się później. 

Przed wigilią 1996 r. w szkole pod-
stawowej nr 5 podeszła do mnie koleżanka, 
Irena Rogała, która była katechetką. Po-
wiedziała mi, że nowy proboszcz z parafii 
WNMP zaprasza mnie na rozmowę w spra-
wie szkoły katolickiej. Nie byłam wcale 
chętna do tej rozmowy. Już raz całą proce-
durę przeszłam, wszystko zorganizowałam 
i nic z tego nie wyszło. Koleżanka jednak 
naciskała i przekonywała mnie, żeby się 
z księdzem spotkać.

Czyli wielkiego entuzjazmu z Pani 
strony nie było?
- No nie, entuzjazmu nie było. Stwierdziłam 
w końcu, że dobre obyczaje nakazują, aby 
jednak się spotkać i porozmawiać, 
a przynajmniej posłuchać, co 
proboszcz powie.

I do spotkania doszło
- Tak. Poszłyśmy na spotka-
nie razem z Anną Łobodą, 
katechetką ze szkoły pod-
stawowej nr 5. Nieprzypad-
kowo, bo to pani Łoboda 
pierwotnie zgłosiła pomysł 
utworzenia szkoły katolickiej. 
Zaproponowała mi podjęcie 
się tej inicjatywy. Podjęłam 
się chętnie, bo wówczas dużo 
myślałam o różnych formach 
edukacji, o przyjaznej i wyma-
gającej szkole. Było to chyba 
w 1993 roku.

Więc koniec końców 
spotkałyście się panie 
z proboszczem
- Spotkałyśmy się z księdzem po 
świętach w 1996. Poznałam człowie-
ka otwartego, konkretnego, pełnego 

energii. Zapewnił mnie, że jeżeli podejmę 
się zadania, to będę mogła zawsze na niego 
liczyć. Powiedział jasno, że potrzebuje ludzi, 
którzy znają się na edukacji i cały proces 
z utworzeniem szkoły przeprowadzą. Jeżeli 
tych ludzi nie będzie, to szkoła nie powsta-
nie. Same chęci nie wystarczą. Wychodząc 
odpowiedziałyśmy: tak.

I co było dalej?
- Ponownie rozpoczęłam cała procedurę od 
początku.

Czyli to ksiądz Dobrucki wyzwolił tę 
wiarę i nadzieję?
- Oczywiście. Był konkretny, miał swoje cele, 
pokazał, że jest w stanie doprowadzić pomy-
sły do końca. Poczułam, że mam wsparcie 
człowieka, na którym nie zawiodę się.

Za pierwszym razem wszystko 
rozbiło się o lokal
- Tym razem pojawiła się możliwość wyko-
rzystania budynku katechetycznego, który 
stał pusty. To był czas niżu demograficznego. 
Dzieci ze szkoły podstawowej nr 8 mieściły 
się bez problemu w swoim budynku. Ta 
sytuacja sprzyjała naszej inicjatywie i to 

był dobry pomysł, aby właśnie ten obiekt 
wykorzystać.

Ale nie chodzi przecież tylko 
o budynek
- Przeprowadziliśmy wyliczenia kosztów 
utrzymania szkoły, uwzględniając wysokość 
czesnego wnoszonego przez rodziców i do-
tację z budżetu państwa, która przysługiwała 
szkołom niepublicznym mającym upraw-
nienia szkół publicznych. Uwzględniłam 
także to, że dyrektor będzie wolontariuszem. 
Pracowałam jako wolontariusz, zajmowa-
łam się oprócz zarządzania szkołą, kadrami 
i sekretariatem. Księgowość powierzyliśmy 
specjalistce w tym zakresie.

Gdzieś jednak trzeba było pieniądze 
zarabiać. Z wolontariatu wyżyć się 
nie da.
- Pracowałam nadal w SP nr 5. Tam zarabia-
łam, tu miałam dodatkowe zajęcie. Umówi-
łyśmy się z panią Łobodą, że ona będzie czu-
wać nad funkcjonowaniem szkoły w czasie 
mojej nieobecności, bo miała więcej wolnego 
czasu, a ja miałam sporo godzin zajęć w SP 
5. Podzieliłyśmy się obowiązkami. 

No dobrze, wszystko już było dopięte 
- brakowało tylko uczniów.
- Mam jeszcze w domu historyczną ulotkę. 
Taką niewielką, czarno-białą. Ulotki trafiły 
do przedszkoli, ale i do szkół podstawowych. 
Informacja o tworzeniu szkoły katolickiej 
pojawiła się w kościołach. Zaprosiłyśmy 
potencjalnych rodziców na spotkanie. 
Przedstawiłyśmy całą ideę edukacyjną 
i wychowawczą szkoły. To nie kosztowało 
nas tak wiele wysiłku. Po prostu zrobiłyśmy 
standardowe kroki, związane z promocją 
całego przedsięwzięcia. Ludzie przyszli, 
zainteresowali się tym co chcemy zrobić 
i oczywiście nami. Ja byłam nauczycielem 
od 1983 r., wszyscy więc dobrze wiedzieli 
z kim mają do czynienia.

Ważne było po prostu zdobycie 
zaufania?
- No właśnie, z jednej strony był ksiądz, któ-

ry wszystko autoryzował, a z drugiej my 
zaproponowałyśmy nauczycieli, którzy 
mieli prowadzić jeden oddział klasy 
pierwszej i jeden klasy drugiej. Byli to 

nauczyciele znani i lubiani. Zaufanie 
więc udało się nam zdobyć. Ludzie 

widzieli, że mają do czynienia 
z osobami kompetentnymi.

Pieniądze też udało się 
zdobyć?

- Łatwo w pierwszym 
roku nie było. Nie mie-

liśmy pieniędzy, żeby 
zapłacić za energię. 
Proboszcz Dobru-
cki wówczas nam 
pomógł, tak jak 
deklarował.

W  m i a r ę 
upływu czasu do-

staliśmy dotację, 
wpłynęły pieniądze 

z czesnego. Staraliśmy się 
też zarobić - uruchomiliśmy róż-

ne działalności np. szkołę języków obcych. 
Popołudniami w szkole uczyło się około 250 
osób, które korzystały z różnego typu oferty 
edukacyjnej. To był dobry zastrzyk finanso-
wy, byliśmy samodzielni.

Zanim jednak zabrzmiał pierwszy 
dzwonek, to wcześniej trzeba było 
budynek przygotować
- Zaangażowanie rodziców było ogromne. 
Nie mogliśmy pozwolić sobie wówczas 
na zatrudnienie kogoś do sprzątania. Cały 
tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego 
razem - nauczyciele i rodzice, myliśmy okna, 
wieszaliśmy firanki, przygotowaliśmy klasy 
i całe zaplecze. To był wielki, wspaniały 
zryw serc.

Trudno mi uwierzyć, że było tylko 
tak pięknie
- Nie ukrywam, że były różne momenty. Nie-
którzy na początku pytali, trochę złośliwie, 
czy my chcemy utworzyć tu jakiś zakon. A ja 
powtarzałam, że co jest należne Bogu, to 
Bogu, a co jest dla edukacji, to dla edukacji. 
Niektórzy się wyśmiewali - nazywali mnie 
przeoryszą.

Ludzie źle nastawieni do kościoła ka-
tolickiego, źle nas odbierali. Zarzucali nam, 
że będziemy klęczeć zamiast edukować. My 
robiliśmy swoje - udowadnialiśmy pracą 
i efektami, że realizujemy nasze cele.

Jednym z tych celów była rozbudowa 
szkoły?
- Staraliśmy się o budynek po przedszkolu na 
ul. Bohaterów Getta. Wówczas wiceburmi-
strzem był Franciszek Wołowicz. Nie otrzy-
maliśmy tego budynku. Byłam zdruzgotana. 
Miała tam powstać inna szkoła niepubliczna. 
Nie powstała, my go nie przejęliśmy, a w 
budynku zostały uruchomione Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Może i dobrze się stało, 
bo w tym czasie podjęliśmy decyzję o rozbu-
dowie szkoły. Chcieliśmy się także rozwijać 
- powstało gimnazjum, a później liceum.

Szkoła stała się jednym z symboli 
miasta. Czy przed takimi szkołami - 
mającymi w nazwie wyznanie - jest 
przyszłość?
- Myślę, że tak. Ważna jest przecież reali-
zacja misji wychowania człowieka. Ksiądz 
Dobrucki, kiedy ekscytowałam się wynika-
mi naszych uczniów i różnymi rankingami, 
powtarzał mi: pamiętaj, żeby nie zapomnieć 
o naszych ideach. Edukacja jest ważna, ale 
ważne jest też to, żeby nie wyedukować tutaj 
inteligentnych chamów. Ważna jest forma-
cja człowieka - wychowanie takiego, który 
będzie otwarty na innych, skory do pomocy. 
Takiego, który jest w stanie dać siebie innym.

No, ale to musi iść w parze z edukacją, 
jak sama pani podkreśliła
- Szkoła ma dobre wyniki i notowania. 
Świadczą o tym rankingi wojewódzkie 
i ogólnopolskie.

Patrząc z  perspektywy dwudziestu 
lat - warto było to wszystko robić?
- Wielokrotnie tak. Jeżeli miałabym mówić 
tylko o sobie, to jeżeli chodzi o szkołę i edu-
kację - jestem osobą spełnioną.

ŻARY Dwadzieścia lat szkoły katolickiej

Same chęci nie wystarczą
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Edukacja i wychowanie poprzez odwołanie się do nauki koś-
cioła katolickiego fot. Halina Gola

Uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny fot. Halina Gola

Wójt Leszek Mrożek przekazuje na rzecz szkoły 1500 zł pry-
watnych pieniędzy fot. Halina Gola

Po dwudziestu latach szkoła ma wielu przyjaciół. Podczas uroczystego jubileuszu w sali „Luna” były tłumy fot. Halina Gola

Tańczymy, śpiewamy, gramy fot. Halina Gola

Szkoła katolicka ruszyła dwadzieścia lat temu fot. Halina Gola
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KOSZYKÓWKA Żaranie pokonują drugoligową Cracovię Kraków

Chromik w finale 
Pucharu Polski
Świetne widowisko sportowe 
zafundował swoim kibicom  
w środę, 29 listopada, III-ligowy 
Chromik pokonując wyżej 
notowaną Cracovię 71:69. 
Trybuny wiwatowały.

UKS Chromik Żary radzi sobie w rozgrywkach 
III ligi mężczyzn zajmując obecnie pierwsze 
miejsce w tabeli. Jednak pucharowe spotkanie 
z drugoligowcem z Krakowa stało pod znakiem 
zapytania - czy uda się powalczyć z teoretycznie 
lepszymi? Start był dobry. Chromik rozpoczł mecz 
od kilku punktów na swoim koncie. Cracovia 
nadrabiała straty i wtedy Chromik znów odska-
kiwał. Pierwsza kwarta należała do gospodarzy. 
Następne były wyrównane. Żadna z drużyn nie 
zdobyła przewagi, która mogłaby dawać pewność 
zwycięstwa. I wreszcie ostatnie minuty meczu. 
Kibice wstali z miejsc z nadzieją, że to pomoże 
Chromikowi utrzymać korzystny rezultat. I tak 
się stało. Krakowianie wyjechali z Żar pokonani,  
a Chromik będzie walczył dalej w finałach Pu-
charu Polski. ATB

CHROMIK 71:69 CRACOVIA

Radość zawodników, Chromik może świętować fot. Andrzej Buczyński

Kibice w napięciu do ostatniej sekundy fot. Andrzej Buczyński O piłkę trzeba było powalczyć fot. Andrzej Buczyński Crakovia zapamięta wizytę w Żarach fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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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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REKLAMAREKLAMA REKLAMA

Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

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

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

AUTOREKLAMA

Sprzedam

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

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

 ▶ Maszyna do pisania 
OPTIMA, ryzy papieru ryzy 
białego o wymiarach 70X 
100 cm - 1300 szt Tel. 517 

643 970

 ▶ Pralka PRA - PŁUK - WI-
ROWANIE, klucze uniwersal-
ne, zamiana zwykłe do rur 
elektryczne do usuwania fug 
- grawerka. Tel. 785 241 004

 ▶ Sklep + grunt. Centrum 
Żar 25 m2 Tel. 53 232 70 37

 ▶ Borowik suszony dobra 
cena. Tel. 53 232 70 37

 ▶ K l a t k a  d l a  k ró l i k a , 
akwarium dla gryzoni, stolik 
szklany na balkon lub ogród. 
Tel. 53 052 10 33

 ▶ Firana nowa -  2  szt 
145X300, firana ręcznie zdo-
biona szer: 3,30, wys 2,00 Tel. 
53 052 10 33

 ▶ Sokowirówka - 150 zł, 
odkurzacz bezrowkowy - 100 
zł , hula-hop odchudzające 
MASAŻER, nowe 120 zł Tel. 
53 052 10 33

 ▶ Lustro kryształowe w 
złotej ramie drewnianej - 

duże, kozaki nowe zamszo-
we długie na wysokim obca-
sie - 130 zł Tel. 53 052 10 33

 ▶ Sprzedam Audi Avant 
(Combi)- czarny rok 1997. Ben-
zyna- GAZ(HOMOLOGACJA 
GA ZOWA WA ŻNA 5 lat ) , 
l u s t e r k a  e l e k t r y c z n e  + 
kl imatronic ,do wymiany 
u sz c z e l ka  p o d  g ł ow i c ą . 
CENA 2500 zł Tel. 692 576 
103

 ▶ Stół dębowy rozsuwa-
ny i 8 krzeseł bogato zadba-
ny - Swarzędz - bdb, oraz 

kpl. mebli stołowy - wysoki 
połysk, 4 - ro częściowy, szafa 
3 drzwiowa rozsuwana. Tel. 
793 896 405

 ▶ Części Mercedes - 203, 
stacyjka, wył. świateł, belka 
al+ wsporniki, intercooler, 
silnik wentylatora i inne. Tel. 
699 932 056

 ▶ Sprzedam mieszkanie 
własnościowe, bez czynszo-
we w kamienicy 4 - rodzinnej 
o powierzchni 69, 75 m2 
I piętro, 3 pokoje, ogrzewa-
nie gazowe. Cena 255 tys. 

Ogródek, garaż, blisko cen-
trum. Tel. 506 983 575

 ▶ Bardzo tanio sprzedam 
meblościankę młodzieżową, 
z dwoma biurkami, dwoma 
lampkami, szafa, słupek Żary. 
Tel. 697 440 262

 ▶ Glebogryzarka 6,5 KM 
szer. 83 cm 3 biegi, koła sta-
lowe pompowane, pług stan 
bdb. cena 1000 zł, talerze 
odcin. Tel. 35 448 84 28

 ▶ Sprzedam Audi Avant 
(Combi)- czarny rok 1997. Ben-
zyna- GAZ(HOMOLOGACJA 

GA ZOWA WA ŻNA 5 lat ) , 
l u s t e r k a  e l e k t r y c z n e  + 
klimatronic, do wymiany 
u sz c z e l ka  p o d  g ł ow i c ą . 
CENA 2500 zł - cena do nego-
cjacji Tel. 692 576 103

 ▶ KEYBOARD YANAHA 
PSRS 650. Zasilacz, książka 
serwisowa, sprzedam Żary 
Tel. 602 310 198

Kupię

 ▶ Suknia ślubna firmy 
Papilio dwuczęściowa, regu-
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lowana na rozmiar 38/ 42 na 
wzrost 168cm kolor Ecru. Tel. 
517 643 970

 ▶ Kupię nieobiegowe mo-
nety, banknoty kolekcjoner-
skie różne z Polski Niemiec, 
srebrne, złote, przedwojenne 
oraz 2 złotówki od 1995 roku. 
Tel. 602 128 246

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

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

 ▶ Poroża Jelenia kupię. 
Tel. 783 979 997

 ▶ Kupię mieszkanie w Ża-
rach do 50 m2, I lub II piętro 
w centrum Żar. Tel. 697 440 
262

Nieruchomości

 ▶

 ▶ Dom - 4 pokoje - kchnia 
- łazienka - WC - OC - węgiel 
- pole - 1, 05 ha - zabudowa-
nia - zamiana Żary - 2 pokoje 
- Gmina - Trzebiel. Tel. 516 
368 450

 ▶ Powierzchnie magazy-
nowe od  340 do 440 m2 - do 
wynajecia -  blisko centrum 
Żar;  dobra cena. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 887-758-384

 ▶ Kawalerka do wynaję-
cia umeblowana Żary - Ku-

nice, ogrzewanie piecowe. 
Dla nie palących papierosy. 
Tel. 696 261 345

 ▶ Kupię mieszkanie w Ża-
rach do 50 m2, I lub II piętro 
w centrum Żar. Tel. 697 440 
262

 ▶ Sprzedam mieszkanie 
własnościowe, bez czynszo-
we w kamienicy 4 - rodzinnej 
o powierzchni 69, 75 m2 
I piętro, 3 pokoje, ogrzewa-
nie gazowe. Cena 255 tys. 
Ogródek, garaż, blisko cen-
trum. Tel. 506 983 575

 ▶ Żary - mieszkanie w 

kamienicy, blisko Ratusza, 
37 m2, I piętro, w cenie 110 
tys., Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ Górka-dom do wpro-
wadzenia dla dwóch rodzin, 
na sprzedaż lub zamianę z 
dopłatą na mieszkanie, Part-
ner Nieruchomości. Tel. 533-
308-999 

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

 ▶ Grabik - ładny dom na 
sprzedaż z 2005r., o pow. 
użyt. 140 m2, na działce 10 
ar, Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - hale magazyno-
we do wynajęcia w dobrym 
punkcie komunikacyjnym, 
z mediami, monitorowane. 
Partner Nieruchomości. Tel. 
533-308-999

 ▶ Żary - mieszkanie na 
sprzedaż, na parterze, w 
kamienicy o pow. 105 m2 w 
cenie 230 tys. Partner Nieru-
chomości. Tel. 533-308-999

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

 ▶ Żary-Kunice, mieszka-

nie 28m2, Ip. 45tys. Partner 
Nieruchomości .  Tel .  690 
411 006

 ▶ D om  n a  ws i  w  g m . 
Brzeźnica z działką 20ar i 
dużą stodołą z kamienia. 
Partner Nieruchomości. Tel. 
690 411 006

 ▶ Dom przy lesie pod 
Trzebielem . Partner Nieru-
chomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom przy lesie pod 
Trzebielem . Partner Nieru-
chomości. Tel. 690 411 006

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

 ▶ Dom na wsi, gmina Ja-
sień,  zabudowania gosp. 
+ dwie działki budowlane 
łącznie 0,5ha. Partner Nieru-
chomości. Tel.  690 411 006

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

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

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

 ▶ Posiadamy  do wyna-
jęcia atrakcyjne lokale usłu-
gowe w centrum miasta. Tel. 
606 705 480

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

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

 ▶ A t r a k c y j n y  d o m 
w  S z p r o t a w i e  w  c e n i e 

260000zł  Tel.  606 705 480

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

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

 ▶ Powierzchnie magazy-
nowe od  340 do 440 m2 - do 
wynajecia -  blisko centrum 
Żar;  dobra cena. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 887-758-384

 ▶ Pokoje pracownicze do 
wynajęcia. Partner Nierucho-

mości. Tel. 887-758-384

Motoryzacja

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

 ▶ Opony zimowe z fel-
gami do Fiesty 175/65/14 
- z  felgami 4szt,oraz inne: 
165/70/13 -  5szt .  Tel .  504 
370 020

 ▶ Fiesta MK7 lub MK6 - 5 
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REKLAMAREKLAMA

Opel Insignia - sprzedam. 
Diesel 2.0, 160KM, 

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

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

Przepisy kulinarne

Adwentowe przysmaki

Placek grzybowy
Składniki na farsz
• 70 dag mięsa
• 50 dag pieczarek
• Kilka ugotowanych grzybków 

suszonych
• 6 jaj ugotowanych na twardo
• 8 średnich cebul
• 1 szklanki rosołu
• 2 łyżki bułki tartej
• 1 ząbek czosnku
• Sól, pieprz
Składniki na ciasto
• ½ kg mąki
• 25 dag margaryny
• 5 żółtek
• 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
• 40 dag kwaśnej  śmietany
• 1 zupa ogonowa z torebki
Wykonanie

Mięso ugotować i zmielić. Cebulę 
pokroić w kosteczkę i udusić  
z pieczarkami i suszonymi grzy-
bami. Wymieszać, dodać posieka-
ne jaja, rosół ( by farsz nie był zbyt 
suchy), bułkę tartą i przeciśnięty 
przez praskę czosnek. Całość 
ponownie wymieszać. Doprawić 
do smaku sola i pieprzem.
Szybko wyrobić ciasto kruche  
z podanych składników. Podzielić 
na 2 części. Dno blaszki wyłożyć 
jedną częścią ciasta nałożyć 
farsz i przykryć drugą częścią 
ciasta. Piec w temp. 180 st. C do 
czasu zrumienienia się ciasta. 
Ciasto będzie upieczone, gdy 
jego boki odchodzą od blaszki. 
Po upieczeniu pokroić na porcje 
i dekoracyjnie ułożyć na talerzu. 
Smacznego.

Babeczki do 
barszczyku z dwoma 
farszami
Składniki na ciasto
• 30 dag mąki pszennej
• 15 dag margaryny
• 3-4 żółtka
• Proszek do pieczenia (tylko 

odrobinę, na końcu łyżeczki)
Margarynę posiekać z mąka 
wymieszaną z niewielką ilością 
proszku do pieczenia, dodać 
żółtka i wyrobić ciasto. Roz-
wałkować i dokładnie wylepić 
foremki na babeczki, wysmaro-
wane wcześniej tłuszczem. Piec 
w temp. 180 st. C na złoty kolor.
Składniki na farsz mięsny
• 20 dag zmielonego 

ugotowanego mięsa
• 1 cebula
• 10 dag żółtego sera 
• tłuszcz, sól, pieprz
Cebulę pokroić w kostkę, ze-
szklić i dodać do mięsa. Dopra-

wić. Jeżeli mięso było chude  
i farsz okazał się zbyt suchy 
dodać do niego odrobinę roso-
łu. Napełnić farszem babeczki. 
Wierzch posypać żółtym serem. 
Zapiekać w piekarniku do mo-
mentu aż ser się rozpuści.
Składniki na farsz pieczar-
kowy
• 25 dag pieczarek
• 1 cebula
• 15 dag sera żółtego
• Tłuszcz, sól, pieprz
Cebulę pokroić i zeszklić na 
tłuszczu. Dodać pokrojone pie-
czarki, wymieszać i jeszcze chwi-
lę poddusić. Doprawić i dodać  
2 łyżki utartego sera. Wymie-
szać. Gotowym farszem napełnić 
upieczone babeczki. Wierzch 
posypać pozostałym startym 
serem. Zapiec w piekarniku do 
momentu roztopienia się sera. 
Babeczki podawać na ciepło do 
barszczyku.

Ciasteczka adwentowe
Składniki
• 25 dag mąki
• 10 dag cukru pudru
• 4-5 żółtek
• 15 dag masła
• ½ łyżeczki proszku do 

pieczenia
• 1 łyżeczka octu
Wykonanie
Masło posiekać z mąką wymie-
szaną z proszkiem do pieczenia, 
dodać żółta roztrzepane z cu-
krem pudrem i na końcu dodać 
ocet. Szybko wyrobić ciasto. 
Ciasto schłodzić w lodówce 
przez ok. 1 godz. Następnie 
ciasto rozwałkować na ok. ½ 
cm i wykrawać foremką kształt 
półksiężyca. Piec na złoty kolor 
w temp. Ok. 180 st. C przez około 
10 min.fot. ARMG

drzwi,  1 , 2  benzyna mał y 
przebieg lub Opel Corsa 1, 0 
benzyna po 2010 r Tel. 785 
241 004

 ▶ Volkswagen G olf  VI 
Plus model 2010, rok XII 
2009, poj 1400cm . Benzyna 
przebieg 78,500 km,  srebrny 
metalik, 5 - drzwi bardzo 
zadbany, zarejestrowany lub 
zamiana.  Tel. 73 322 12 18

 ▶ Mazda 2 rok 2008 poj 
1500 cm 16r. Benzyna 5 - 
drzwi, jasnozielony metalik, 
bogate wyposażenie bez 

wypadku, bardzo ładna moż-
liwość zamiany. Tel. 73 322 
12 18

 ▶ Skoda - Super B - 05R- 
1,9 TDI- Przebieg - 203 tys- 
pełna - elektryka - nowy - roz-
rząd - przeląd - 0C - 04 - 2018 
- zadbany. Tel. 516 368 450

 ▶ Sprzedam Audi Avant 
(Combi)- czarny rok 1997. Ben-
zyna- GAZ(HOMOLOGACJA 
GA ZOWA WA ŻNA 5 lat ) , 
l u s t e r k a  e l e k t r y c z n e  + 
klimatronic, do wymiany 
u sz c z e l ka  p o d  g ł ow i c ą . 

CENA 2500 zł Tel. 692 576 
103

 ▶ Ubezpieczyciel na 90% 
zaniżył Twoje odszkodowa-
nie z OC. Odbierz dodatkowe 
pieniądze za wypadek, który 
miałeś w ciągu ostatnich 3 
lat.  Tel. 606 805 778

 ▶ Volkswagen G olf  VI 
Plus model 2010, rok XII 
2009, poj 1400cm . Benzyna 
przebieg 78,500 km,  srebrny 

metalik, 5 - drzwi bardzo 
zadbany, zarejestrowany lub 
zamiana.  Tel. 73 322 12 18

 ▶ Mazda 2  rok 2008 poj 
1500 cm 16V jasnozielony 
metalik 5 - drzwiowy, bogate 
wyposażenie, serwisowany, 
bardzo zadbany. Tel. 73 322 
12 18

 ▶ Sprzedam Audi Avant 
(Combi)- czarny rok 1997. Ben-
zyna- GAZ(HOMOLOGACJA 
GA ZOWA WA ŻNA 5 lat ) , 
l u s t e r k a  e l e k t r y c z n e  + 
klimatronic, do wymiany 
u sz c z e l ka  p o d  g ł ow i c ą . 
CENA 2500 zł - cena do nego-
cjacji Tel. 692 576 103

Praca

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

 ▶ Niemiecki korepetycje - 
Żary, przygotowanie do pracy 
w Niemczech - Tłumaczenia 
Tel. 606 645 169

Rolnictwo

 ▶ Paski: 3HBxBPx3000, 
ZBBP x 38 14 do BIZONA, ZR 
x 3GX 3000 do Fortschritt, 
45X 1860 CLAAS STOMIL 
45x20x2265 i inne Tel. 699 
932 205

 ▶ Glebogryzarka 6,5 KM 
szer. 83 cm 3 biegi, koła sta-

lowe pompowane, pług stan 
bdb. cena 1000 zł, talerze 
odcin. Tel. 35 448 84 28

Różne

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

 ▶ Posprzątam plac-garaż-
-piwnicę itp. - wywiozę włas-
nym transportem. Tel. 783 
979 979

fot. ARMG

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

OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY

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

• Opiekunka Miłowice 3
• Pracownik socjalny Żary 1
• Specjalista do spraw zamówień publicz-

nych Lubsko 1
• Ankieter Lubsko/ Jasień i gminy ościen-

ne 1
• Policjant Lubsko 2
• Główny księgowy Lubsko 1
• Nauczyciel przedszkola Lubsko 1
• Palacz C.O. Lubsko 1
• Młodszy wychowawca Żary 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Pracownik restauracji Żary 8
• Wartownik Potok 3
• Nauczyciel doradztwa zawodowego 

Górzyn 1
• Sprzątaczka Sieniawa Żarska/ Żary 2
• Pracownik gospodarczy Żary 1
• Pracownik ochrony Żary/ Szprotawa 10
• Kucharz (Pizzer) Żary 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Pomoc malarza Lubsko 1
• Pracownik produkcji Lipinki Łużyckie 2
• Zgrzewacz (Pracownik produkcji) Żary 4
• Monter/ Kontroler jakości Żary oraz Mi-

rostowice Dolne 3
• Pomocnik brukarza Żary 2

• Pracownik wykończenia wnętrz Jasie-
nica 5

• Rybak stawowy Teren gospodarstwa 
rybackiego Brody 1

• Operator wtryskarki Żary/ Kunice 3
• Pracownik produkcji Górzyn 1
• Operator wózka widłowego Górzyn 1
• Mechanik samochodowy Lubsko 1
• Traktorzysta Żary 2
• Malarz Żary 2
• Mechanik samochodowy/ Serwisant 

ogumienia Żary 1
• Spedytor w dziale międzynarodowych 

przewozów Żary 2
• Kierowca samochodu ciężarowego po-

wyżej 3,5 tony w dziale specjalistycznych 
przewozów Teren Polski 2

• Kierowca samochodu ciężarowego powy-
żej 3,5 tony w dziale międzynarodowych 
przewozów Teren UE i Szwajcarii 5

• Kierowca samochodu ciężarowego powy-
żej 3,5 tony w dziale krajowych przewo-
zów Teren Polski 5

• Monter płyt gipsowo kartonowych 
Brody 1

• Pracownik administracyjno – biurowy 
Lubsko 1

• Pracownik restauracji Żary 1
• Pracownik biurowy Włostów 1
• Zaopatrzeniowiec Teren Polski 1

• Pracownik obróbki kamienia (teren 
kraju) 5

• Kucharz/Kucharka (Czyżówek-Iłowa) 2
• Barman/sprzedawca (Czyżówek) 2
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Operator koparki (Wymiarki, teren 

kraju) 2
• Kierowca samochodu ciężarowego (te-

ren kraju) 1
• Operator maszyn i urządzeń do prze-

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

nych usług opiekuńczych dla osób z za-
burzeniami psychicznymi (Małomice) 1

• Kierowca samochodu dostawczego kat 
B (teren Europy) 1

• Ślusarz - spawacz (Żagań) 1
• Kosmetyczka (Szprotawa) 1
• Kasjer (Żagań - basen Arena) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego C+E 

(transport międzynarodowy) 2
• Operator urządzeń oczyszczalni ścieków 

(Iłowa) 1
• Galwanizer (Żagań) 3
• Instruktor nauki jazdy (Żagań i okolice) 1
• Tartacznik- zbijacz palet, pomoc opera-

tora maszyn (Gozdnica) 3
• Kierownik gospodarstwa rolnego (Gozd-

nica) 1
• Sortowacz (Szprotawa) 10
• Kasjer sprzedawca (Brzeźnica) 12
• Kierownik sekcji medycznej (Święto-

szów) 1

• Operator ciągu technologicznego 
(Gryżyce) 1

• Kwalifikowany pracownik ochrony fi-
zycznej (Szprotawa) 1

• Dyspozytor (Iłowa) 1
• Salowa (Żary) 3
• Przedstawiciel handlowy - kierownik 

regionalny (automatyka, hydraulika, 
pneumatyka) (Żagań) 1

• Salowa (Szprotawa) 2
• Nauczyciel języka angielskiego (Ża-

gań) 1
• Mechanik samochodowy (Szprotawa) 2
• Dozorca (Szprotawa) 1
• Psycholog 1/4 etatu (Wiechlice) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Monter urządzeń chłodniczych (Ża-

gań) 4
• Piekarz (Żagań) 1
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Sprzedawca (Żagań) 2
• Księgowy (Iłowa) 1
• Rzeźnik - wykrawacz (Iłowa) 4
• Fryzjer damsko - męski (Żagań) 1
• Nauczyciel informatyki (Szprotawa) 1
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

ologofrenopedagog (Szprotawa) 1
• Starszy ratownik - stażysta (Żagań, 

Szprotawa) 2
• Sekretarka (Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka niemieckiego (Ża-

gań) 1
• Grafik (Wiechlice) 1
• Pracownik biurowy (Wiechlice) 1
• Sprzedawca (Iłowa) 1
• Pracownik ochrony (Żagań i okolice) 6
• Doradca klienta biznesowego (powiat 

Żagań) 1

SPRZEDAM

cena 14.000 zł
tel. 608 541 937

Zagęszczarka 
Ammann AVH 100-20

DANE TECHNICZNE:

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

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

tel. 667 839 786

AUTOREKLAMA
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Tel Awiw, rok 1997. Emerytowana agentka 
Mossadu, Rachel Singer (Helen Mirren), zjawia 
się na promocji książki swojej córki, Sarah (Romi 
Aboulafi a). Opisuje ona brawurową akcję, którą 
Rachel, jej późniejszy mąż Stephan Gold (Tom 
Wilkinson) oraz David Peretz (Ciarán Hinds) 
przeprowadzili trzydzieści lat wcześniej w stolicy 
NRD. Lata 60. XX wieku, Berlin Wschodni. Iz-
raelscy agenci, Rachel, Stephan (Marton Csokas) 
i David (Sam Worthington), mają porwać 
i doprowadzić przed sąd Vogla.

TVP2 dramat sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2010

Dług22:50

Piątek

TVN

22:20

Sobota

Martin Luther King wraca do USA po odebraniu 
Pokojowej Nagrody Nobla. W roku 1965 
walka o prawa obywatelskie Afroamerykanów 
wchodzi w decydującą fazę. Z miasta Selma 
wyrusza marsz protestacyjny. Zostaje on 
brutalnie spacyfi kowany przez siły porządkowe, 
które działa z polecenia gubernatora George’a 
Wallace’a, słynącego z rasistowskich poglądów. 
Poruszająca relacja telewizyjna pokojowej 
demonstracji, sprawia, że do Selmy przyjeżdżają 
rzesze ludzi o różnym kolorze skóry i wyznaniu. 

Dale (Charlie Day), Kurt (Jason Sudeikis) i Nick 
(Jason Bateman), zmęczeni pracą pod dyktando 
psychopatycznych szefów, postanawiają 
założyć własny biznes. Szybko przekonują się, 
że bycie własnym kierownikiem wymaga wielu 
wyrzeczeń i poświęceń. Gdy zostają oszukani 
przez inwestora (Christoph Waltz), postanawiają 
się zemścić. Porywają jego syna i żądają okupu. 
Pieniądze chcą przeznaczyć na rozkręcenie 
wymarzonej fi rmy. Druga część fi lmu opowiada-
jącego o sfrustrowanych pracownikach. 

TVP2 dramat biografi czny, Wielka Brytania, USA, 2014 komedia, USA, 2014 

SelmaSzefowie wrogowie II 22:00

Niedziela

Czworo utalentowanych iluzjonistów odpowi-
ada na tajemnicze wezwanie. Rok później J. 
Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney 
(Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) 
i atrakcyjna Henley Reeves (Isla Fisher) jako 
Czterej Jeźdźcy demonstrują swoje umiejętności 
podczas specjalnego pokazu w Las Vegas. Podc-
zas ich przedstawienia wybrany spośród widzów 
mężczyzna, Étienne Forcier (José Garcia), zostaje 
poproszony o pomoc w dokonaniu rzekomej 
kradzieży pieniędzy z banku.

POLSAT thriller, Francja, USA, 2013

Iluzja20:05

Poniedziałek

Piękna Laura (Scarlett Johansson) ma do 
wypełnienia misję. Nawet umierający na plaży 
niemowlak jej nie przeszkodzi i nie spowoduje 
zmiany wyznaczonych planów. Nieustępliwa 
uwodzicielka przemierza szkockie drogi, zagadując 
samotnych mężczyzn. Ci, którzy ulegają jej urokowi 
i wsiadają do auta, są przez nią przewożeni 
w odludne miejsce. Dochodzi jednak do wydarzeń, 
które sprawiają, że tajemnicza piękność nabiera 
wątpliwości... Wystylizowana, klimatyczna luźna 
adaptacja powieści Michela Febera.

TVP1 thriller sf, Szwajcaria, Wielka Brytania, USA, 2013

Pod skórą00:35

Wtorek

Elle Woods (Reese Witherspoon), fi nalistka 
konkursu piękności, jest najpopularniejszą dziew-
czyną w szkole. Nieco próżna i rozpieszczona, 
z beztroską i optymizmem patrzy w przyszłość, 
którą planuje spędzić u boku bogatego Warnera 
Huntingtona III (Matthew Davis). Ukochany jed-
nak zrywa z nią, twierdząc, że przyszły prawnik 
i polityk musi znaleźć sobie bardziej odpow-
iednią partnerkę, dorównującą mu ambicjami 
i inteligencją. Elle decyduje się jednak odzyskać 
Warnera. Dostaje się na Harvard.

POLSAT komedia, USA, 2001

Ratatuj20:10

Środa

Kate i Brad są szczęśliwą, cieszącą się życiem 
parą. Młodzi, atrakcyjni, nie mają dzieci ani 
innych zobowiązań, co sprawia, że mogą 
dowolnie dysponować swoim wolnym czasem. 
Oboje lubią aktywny wypoczynek, a ich pasją są 
podróże w najdalsze zakątki świata. Zbliżają się 
święta Bożego Narodzenia. Kate i Brad nie chcą 
ich spędzać z wiecznie skłóconymi rodzicami. 
W tym roku postanawiają, że polecą na Fidżi. 
Niestety, złe warunki atmosferyczne sprawiają, 
że ich lot w ostatniej chwili zostaje odwołany. 

TVN komedia, Niemcy, USA, 2008

Cztery Gwiazdki 22:55

Czwartek

PROGRAM ROZRYWKOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM FABULARNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY SERIAL OBYCZAJOWY

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

piątek 1 grudnia

05:20 Jaka to melodia? 
05:55 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP 
09:10 Zakochaj się w Polsce 

- Dolinki Krakowskie 
09:40 Rodzinny ekspres 
10:10 Dr Quinn - serial 
11:05 Downton Abbey 

- serial obyczajowy
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Nowoczesność 

w rolnictwie 
12:55 Natura w Jedynce 

- 24 godziny na Tasmanii, 
wyspie diabelskiej - serial 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Piłka nożna
17:00 Teleexpress 
17:10 Piłka nożna - Losowanie 

grup mistrzostw świata

18:20 Jaka to melodia? 
18:55 Klan 

- telenowela TVP 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej 
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki - Czyngis Chan 
- fi lm kostiumowy, prod. 
USA, 1965, reż. Henry 
Levin, wyk. Omar Sharif

23:40 Sześć tygodni grozy 
- fi lm akcji, prod. Niemcy, 
2006, reż. Hansjörg Thurn

01:25 James Bond 
w Jedynce - Zabójczy 
widok 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania

03:40 Zakończenie dnia

05:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

- serial obyczajowy TVP 
11:45 Postaw na milion 

- teleturniej 
12:45 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy
13:45 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:15 Program ekumeniczny
14:50 Rodzinka.pl - serial 
15:25 Na dobre i na złe 
15:30 Janosik - 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 

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

21:40 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

22:10 Pod wspólnym niebem 
- serial komediowy TVP 

22:50 Dług
 - dramat, prod. USA, 
Wielka Brytania, Węgry, 
2010, reż. John Madden, 
wyk. Helen Mirren, Sam 
Worthington

00:50 Wybuch - fi lm akcji, 
prod. USA, 2005, 
reż. Anthony Hickox

02:30 Grupa specjalna 
“Kryzys” - serial

03:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

04:45 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 kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Piraci z Karaibów: 
Klątwa czarnej perły 
- fi lm przygodowy
USA, 2003, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Johnny 
Deep, Geoff rey Rush, 
Orlando Bloom, Keira 
Knightley, Jack Davenport, 
Jonathan Pryce 

23:05 Listopadowy 
człowiek 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, 2014, 
reż. Roger Donaldson, 
wyk. Pierce Brosnan, Luke 
Bracey, Olga Kurylenko, 
Bill Smitrovich 

01:25 Kuba Wojewódzki 
02:25 Revolution II - serial
03:20 Uwaga! - magazyn
03:40 Moc Magii 
05:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

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

obyczajowy prod. Polska
13:00 Trudne sprawy
 Elżbieta Tomczyk jest 

sama od momentu 
rozstania z Rafałem, ojcem 
jej córek - Weroniki i Mai. 
Decyduje się na związek 
z Henrykiem Mikulskim 
i po kilku miesiącach 
znajomości pozwala mu 
zamieszkać w swoim 
mieszkaniu. 

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

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

- serial obyczajowy 
prod. Polska

18:40 Podziękuj 
niedocenionym

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

Kiepskich - serial kome-
diowy prod. Polska

20:05 Miss Supranational 
2017

23:05 Tropiciel
- fi lm przygodowy, USA, 
2007, reż. Marcus Nispel, 
wyk. Urban Karl

01:15 Nieśmiertelny: Źródło
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa
08:05 Wydarzenie aktualne
08:35 Informacje kulturalne 
08:55 Cała zima bez ognia 

- dramat obyczajowy, 
prod. Belgia, Szwajcaria, 
Polska, 2004, reż. Greg 
Zgliński, wyk. Aurelien 
Recoing, Marie Matheron, 
Gabriela Muskała, Blerim 
Gjoci, Nathalie Boulim 

11:00 Janosik - serial TVP 
12:55 Wniebowzięci - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1973
13:50 Chopin i jego Europa 

2017 - recital Szymona 
Nehringa 

15:40 Pegaz
16:45 Cała zima bez ognia 

- dramat obyczajowy
18:20 Studio Kultura 
18:35 MappaMundi

- fi lm animowany
19:30 Stefan Gierowski 
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Wieczór kinomana 

20:25 Wieczór kinomana 
- Kieszonkowiec 
- fi lm fabularny, 
prod. Francja, 1959, 
reż. Robert Bresson, 
wyk. Martin LaSalle, 
Marika Green

21:50 Tygodnik Kulturalny 
22:40 Dziennik fi lozofa 
22:55 Imany plays Avo 

Session
00:15 Wielka ucieczka 

- fi lm przygodowo-histo-
ryczny, prod. USA

03:15 Informacje 
kulturalne 

03:30 Wieczór kinomana
- Kieszonkowiec
- fi lm fabularny, 
prod. Francja

04:55 Afi sz kulturalny
05:10 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy 

08:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- serial sensacyjny

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

11:50 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:40 Zbuntowany anioł 
- telenowela

14:45 Królowa Serc 
- telenowela

15:45 Lekarze na start
- serial obyczajowy

17:15 Agenci NCIS

18:00 Lombard. Życie
 pod zastaw 
- serial obyczajowy 

20:00 Quest 
- fi lm akcji
Uliczny złodziejaszek
staje przed niepowtarzal-
ną szansą zdobycia cennej 
nagrody w międzynaro-
dowym turnieju walk.

22:00 Pod przykryciem 
- fi lm akcji

00:00 Bez przebaczenia 
- fi lm akcji

02:30 Ale numer! 
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku
04:20 Menu na miarę 
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę

- fabularny

05:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:20 Szpital 
07:15 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:15 Zaklinaczka duchów 

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

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

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

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Piramida strachu 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1985, reż. Barry 
Levinson, wyk. Nicholas 
Rowe, Alan Cox, Sophie 
Ward, Anthony Higgins, 
Susan Fleetwood, Freddie 
Jones 

22:20 Poszukiwany 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. David 
Hogan, wyk. Keenen Ivory 
Wayans, Jon Voight, Jill 
Hennessy, Paul Sorvino, 
Robert Culp, Eric Robert 

00:20 Zabójcza broń 
- serial, USA 

01:25 Nie z tego świata
- serial, USA 

02:30 Moc Magii 
04:40 Druga strona medalu 
05:15 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

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

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Do biura Septagonu 
zgłasza się bogaty 
producent parówek i 
kiełbas, któremu ktoś 
porwał syna i żąda 
sporego okupu. Detektywi 
przyjmują zlecenie i tego 
samego dnia instalują się 
w domu klienta, czekając 
na kontakt od porywaczy.

13:00 Galileo
15:00 Dom nie 

do poznania
16:00 Esmeralda
17:00 Detektywi 

w akcji 

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

 Mazurek prosi panią 
komendant o zmianę 
partnera. Krzysztof nie 
rozumie jej decyzji i 
dopiero rozmowa z poli-
cyjną partnerką wyjaśnia 
wszytko.

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

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

Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

23:00 Pitch Black
01:15 Strach ma wielkie kły: 

Świąteczne piekło
02:20 Interwencja 

- magazyn 
03:00 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:00 Galeria - serial 
04:20 Klan - telenowela TVP 
05:35 Jaka to melodia?
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra
08:15 Rio Lobo - western, prod. 

USA, 1970, reż. Howard 
Hawks, wyk. John Wayne, 
Jorge Rivero

10:15 Ptaki ciernistych 
krzewów: Utracone lata 
- serial obyczajowy

12:05 Studio Raban 
12:35 Rolnik szuka żony 
13:35 Okrasa łamie przepisy
14:20 Dama w czarnym 

welonie - serial 
15:25 Skoki Narciarskie 
17:10 Teleexpress 
17:20 Skoki Narciarskie
18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:15 Komisarz Alex - serial

21:10 Hit na sobotę: 
American Hustle. 
Amerykański przekręt 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2013,
reż. David O. Russell

23:35 Pierwszy raz 
- komedia
prod. USA, 2009, 
reż. Barbara Topsoe
-Rothenborg, 
wyk. Scout Taylor-Comp-
ton, Devon Werkheiser, 
Tania Verafi eld 

01:10 Czyngis Chan 
- fi lm kostiumowy, 
prod. USA, 1965 

03:30 Dama w czarnym 
welonie - serial 
kostiumowy, 
prod. Włochy, 2014 

04:30 Zakończenie dnia

06:05 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu - Morze 
Kaspijskie: Kolebka życia - 
serial dokumentalny, prod. 
Holandia, 2014, 
reż. Tom Holings 

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Lajk! 
11:00 Biegi narciarskie 

- Puchar Świata
- Lillehammer - sprint 
techniką klasyczną,
prod. Szwajcaria, 2017 

12:50 Ukryte skarby 
- Łopienka, przytułek 
łotrów i cerkiew na końcu 
świata - ruszamy w 
Bieszczady 

13:20 Podróże z historią 
- cykl dokumentalny 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Było... nie minęło 

- extra - magazyn 
15:15 Rodzinka.pl - serial

15:50 Pierwsza randka
- program rozrywkowy

16:50 Na dobre i na złe 
17:45 Słowo na niedzielę 

- Niedobre dobro 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:50 Kulisy - Postaw 

na milion
19:05 Postaw na milion 
20:05 Historia literatury 

według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju 

21:00 Znamy się tylko z 
widzenia

22:25 Miasto skarbów - serial 
23:20 Grupa specjalna 

“Kryzys” - serial
00:20 Za jakie grzechy, 

dobry Boże? - komedia
02:10 Dług - dramat
04:10 Koło fortuny

05:15 Uwaga!
- magazyn

05:35 Mango 
- telezakupy

07:50 Spotkanie 
ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 Mali Giganci 
14:45 MasterChef - program 

rozrywkowy 
16:20 Kobieta na krańcu 

świata 
16:55 Druga twarz 
17:55 Kulinarne wyzwania 

Davida Gaboriaud
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! 

20:00 Mam talent 
- program rozrywkowy 

22:20 Szefowie
 wrogowie II 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2014, 
reż. Sean Anders, 
wyk. Jason Bateman, Ja-
son Sudeikis, Charlie Day, 
Jennifer Aniston, Kevin 
Spacey, Jamie Foxx, Chris 
Pine, Christoph Waltz 

00:45 Surogaci 
- fi lm S-F, USA, 2009, 
reż. Jonathan Moslow, 
wyk. Bruce Willis, Radha 
Mitchell, Rosamund Pike, 
James Cromwell, Ving 
Rhames 

02:35 Uwaga! - magazyn
02:55 Moc Magii 
04:15 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 MY3
08:10 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata - serial 
09:40 Przygody Kota 

w butach
10:05 Ewa gotuje

- program kulinarny
10:40 I kto to mówi!
 Molly jest w ciąży, 

niestety przyszły 
ojciec okazał się być 
wyjątkowym palantem . 
Dziewczyna postanawia, 
że urodzi dziecko i znajdzie 
mu godnego zaufania 
tatusia. Mały Mikey od 
chwili poczęcia komentuje 
rzeczywistość. Pierwsze 
dziewięć miesięcy mija 
mu całkiem przyjemnie, 
narodziny są koszmarem, z 
czasem jednak nowe oto-
czenie zaczyna się chłopcu 
bardzo podobać. 

12:40 Czarownica 
- komedia romantyczna

 W pewnym kalifornijskim 
miasteczku żyje Isabel, 
naiwna i pełna dobrych 
intencji czarownica. 

14:50 XXII Rybnicka Jesień 
Kabaretowa

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:40 Podziękuj 

niedocenionym
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

20:05 Mister Supranational 
2017

23:00 Babilon MMA2. 
Kolecki vs Bazelak

00:40 Sinister - horror
03:05 Ameryka marzeń
04:05 Tajemnice losu

08:00 Serialowa nostalgia 
- Szaleństwa Panny Ewy 
- serial TVP, prod. Polska

09:05 Informacje kulturalne 
09:25 Hanna Banaszak 
10:20 Czarny kot
11:40 Vistuliada / Kierunek 

Kultura
12:15 Tygodnik Kulturalny 
13:05 Szlakiem Kolberga 

- reportaż 
13:35 Papusza - dramat, 

prod. Polska, 2013, reż. 
Krzysztof Krauze, Joanna 
Kos - Krauze, wyk. Sebas-
tian Wesołowski, Leokadia 
Brzezińska, Paloma Mirga, 
Andrzej Walden, Antoni 
Pawlicki, Artur Steranko

15:55 Odwyk 
16:25 Wydarzenie aktualne
17:00 Babcia Gandzia - kome-

dia, prod. Francja, 2012, 
reż. Jerome Enrico

18:40 Dranie w kinie
19:20 Legendy Rocka 

20:20 Bilet do kina 
- Mr Nobody 
- fi lm science fi ction, 
prod. Kanada, Francja, 
Belgia, Niemcy, 2009, 
reż. Jaco Van Dormael, 
wyk. Jared Leto, Sarah 
Polley, Diane Kruger 

23:05 Placebo live 
in London - MTV 
Unplugged 
- koncert, prod. USA

00:20 Utopia - serial
02:30 Kino nocne 

- Egoiści - dramat, 
prod. Polska, 2000

04:25 Arena 
- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2013, 
reż. Martin Rath 

04:55 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niesamowite!
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:50 Lekarze na start

- serial obyczajowy
09:15 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
14:00 El Dorado: 

świątynia słońca 
- przygodowy
Jack Wilder jest 
archeologiem, którego 
wielkim marzeniem jest 
znalezienie legendar-
nego “złotego miasta” 
Inków - Eldorado. Kiedy 
na wykopaliskach, gdzie 
aktualnie pracuje, ginie 
przypadkowo jego 
przyjaciel, Jack otrzymuje 
od jego matki  pudełko, 
w którym znajduje się 
dziennik z czasów konk-
wistadorów.

16:15 Cziłała z Beverly 
Hills 3 - familijny

17:50 Jak ugryźć 
10 milionów 
- komedia

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Wpół do śmierci 
- fi lm akcji

22:00 Czas zemsty 
- fi lm akcji

00:25 Kelnerzy 2 
- komedia

02:05 Zobacz to! Blok 
powrótkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

02:55 Ale numer! 
03:20 Kręcimy z gwiazdami 
04:05 Biesiada na cztery

pory roku
04:35 Z archiwum policji
04:50 Twój Puls

- fabularny
05:35 Menu na miarę

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Gotowe na wszystko 

- serial, USA 
12:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
15:30 Legion niezwykłych 

tancerzy: Wybuch 
powstania - fi lm przy-
godowy, USA, 2010, reż. 
Jon M. Chu, Charles Oliver, 
wyk. Luis Rosado, Harry 
Shum Jr., Chadd Smith, 
Wilbur Urbina 

17:10 Randka z billboardu
- fi lm rodzinny, USA, 1998, 
reż. Alan Metter, wyk. 
Mary-Kate Olsen, Ashley 
Olsen, Tom Amandes, 
Jessica Tuck, Carl Banks, 
Ellen Rattner 

19:00 Sylwester w Nowym 
Jorku - fi lm komedia, 
USA, 2011, reż. Garry 
Marshall

21:35 Wyborcze jaja 
- fi lm komedia
USA, 2012, reż. Jay Roach, 
wyk. Will Ferrell, Zach 
Galifi anakis, Sarah Baker, 
Dylan McDermott, Jason 
Sudeikis, John Lithgow, 
Dan Aykroyd, Brian Cox, 
John Goodman 

23:15 Długi wrześniowy 
weekend 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2013, reż. Jason 
Reitman, wyk. Kate Win-
slet, Josh Brolin, Gattlin 
Griffi  th, Tobey Maguire, 
Tom Lipinski, Maika 
Monroe, Clark Gregg, 
J.K. Simmons 

01:40 Moc Magii 
03:50 Druga strona medalu 
05:20 Koniec programu

06:00 Kacze opowieści
08:25 Kaczor Donald 

przedstawia
08:55 Przygody Pinokia
 Pinokio, pajacyk 

z drewna, ucieka z domu 
swojego opiekuna, Gepet-
ta, który kocha go jak 
syna. Pinokiowi bardziej 
zależy jednak na rozrabia-
niu i braku ograniczeń, niż 
na zasadach wpojonych 
mu przez Gepetta. 

11:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Lepszy model
 Gabby i Mae, wybitnie 

uzdolnione licealistki, 
świetnie radzą sobie z na-
jtrudniejszymi zadaniami 
matematyczno-fi zyczny-
mi, czego niestety nie da 
się powiedzieć o ich kon-
taktach z rówieśnikami. 

17:00 Mythica: Czarownica
 Malister porywa Thane, 

Marek wraz ze swoją 
drużyną musi podjąć 
trudną i śmiertelnie nie-
bezpieczną misję, która 
prowadzi ją w szpony 
Shorloka. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny 
- serial kryminalny

00:00 Mordercze starcie
01:55 9. miesiąc
03:00 Disco Polo Life
 Program muzyczny 

prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego. 

04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL KOMEDIOWY FILM SF FILM PRZYGODOWY DRAMAT FILM AKCJI FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

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

niedziela 3 grudnia

04:45 Galeria - serial 
obyczajowy TVP 

05:15 Klan - telenowela TVP 
06:10 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno 
09:15 Jak to działa - Polacy

w kosmosie - magazyn 
09:40 Biblia 
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 
13:05 BBC w Jedynce 

- Wielkie migracje 
zwierząt. Słonie 

14:05 Poldark - Wichry losu 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2015 

15:10 Halo tu Pjongczang
15:30 Skoki Narciarskie 
16:55 Teleexpress 
17:05 Skoki Narciarskie 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:15 Dziewczyny 

ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP

21:10 Zakochana Jedynka 
- Córka prezydenta 
- komedia romantyczna

23:05 American Hustle. 
Amerykański przekręt 
- fi lm sensacyjny

01:30 Jaka to melodia? 
02:20 Biblia - Apokalipsa 

Świętego Jana cz. 2 - serial
03:15 Zakończenie dnia

06:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

06:30 Podróże z historią 
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
09:10 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
09:40 Na dobre i na złe 
09:50 Biegi narciarskie
11:05 Rodzinne oglądanie

- Groźne cuda natury. Życie 
na krawędzi 

12:05 Gwiazdy w południe 
- Wóz pancerny 
- western, prod. USA, 1967, 
reż. Burt Kennedy, wyk. 
John Wayne, Kirk Douglas, 
Howard Keel

14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
16:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
17:20 Rodzinka.pl - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram

18:50 Pod wspólnym niebem 
- serial komediowy TVP 

19:25 Lajk! 
20:05 Za jakie grzechy,

dobry Boże? 
- komedia, prod. Francja, 
2014, reż. Philippe de 
Chauveron, wyk. Christian 
Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan, Medi Sadoun

22:00 Kino bez granic 
- Selma - dramat, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 2014, reż. Ava 
DuVernay, wyk. David 
Oyelowo

00:15 Zwerbowana miłość 
- dramat

01:55 Wóz pancerny 
- western

03:45 Koło fortuny 
05:05 Zakończenie dnia

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

magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy 
08:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Co za tydzień 

- magazyn 
11:25 Diagnoza 

- serial, Polska 
12:20 Druga szansa 

- serial, Polska 
13:20 Mam talent 

- program rozrywkowy 
15:35 Azja Express 
17:05 Mali Giganci 

- program rozrywkowy
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 MasterChef 

21:35 Gwiezdne wojny: 
Część I - Mroczne widmo 
- fi lm S-F, USA, 
prod. 1999, reż. George 
Lucas, wyk. Liam Neeson, 
Ewan McGregor, Natalie 
Portman, Jake Lloyd, 
Ian McDiarmid, Pernilla 
August, Ahmed Best

00:20 Szefowie wrogowie II 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2014, reż. 
Sean Anders, wyk. Jason 
Bateman, Jason Sudeikis, 
Charlie Day, Jennifer 
Aniston, Kevin Spacey, 
Jamie Foxx, Chris Pine, 
Christoph Waltz 

02:50 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Moc Magii 
04:20 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 MY3
08:15 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
- serial przygodowy 

08:40 Królowa śniegu 
- animacja 

 Zła Królowa Śniegu 
zamierza zmrozić serca 
wszystkich ludzi i poz-
bawić ich emocji. Jeżeli ten 
niecny plan się powiedzie, 
artyści i sztuka na całym 
świecie znikną, a ludzie 
zapomną, czym są miłość, 
przyjaźń i dobro. Jednak 
magiczne lustro Królowej 
podpowiada, że Gerda 
i Kai, dzieci słynnego 
mistrza wyrobów ze szkła, 
mają moc, by pokrzyżować 
jej podłe plany. 

10:25 Sam w domu
12:35 Pan Peabody 

i Sherman

14:35 Maska Zorro 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, 1998, 
reż. Campbell Martin, 
wyk. Banderas Antonio, 
Hopkins Anthony

17:30 Nasz Nowy Dom
18:35 Dom pełen zmian
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Miss Polski 2017
23:05 44 minuty

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2003, reż. Simoneau 
Yves, wyk. Madsen 
Michael, Ron Livingston

01:00 Iluzja 
- thriller

03:25 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Serialowa nostalgia
09:05 Bloody Daughter 

- fi lm dokumentalny, prod. 
Francja, Szwajcaria, 2012, 
reż. Stephanie Argerich, 
Luc Peter, wyk. Martha 
Argerich, Stephanie 
Argerich 

10:55 Scena Klasyczna. Młody 
Chopin - koncert 

11:50 Trzeci punkt widzenia 
12:25 Smuga cienia 

- dramat, prod. Polska
14:15 Chuligan Literacki 
14:50 Mata Hari - fi lm bale-

towy, prod. Francja, 2016
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
17:15 Niedziela z... Mają 

Komorowską 
18:10 Niedziela z... - Cwał 

- komediodramat, 
prod. Polska, 1995, reż. 
Krzysztof Zanussi, wyk. 
Bartosz Obuchowicz, Maja 
Komorowska

20:10 Panorama kina 
polskiego - Katyń 
- dramat, prod. Polska, 
2007, reż. Andrzej Wajda

22:15 Scena alternatywna 
22:50 Trzeci punkt widzenia  
23:25 Nocny dokument 

- Penderecki. Droga 
przez labirynt

00:35 Imany plays Avo 
Session - koncert

01:55 Teraz animacje! - Jak 
działa jamniczek - fi lm 

02:05 Teraz animacje! 
- Udomowienie - fi lm 

02:25 Kino nocne 
- Psychoterapia 
- fi lm TVP,  prod. Polska, 
1984

03:35 Bloody Daughter
05:25 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niesamowite! 
07:00 Co ludzie powiedzą? 

- fabularny
09:00 El Dorado: świątynia 

słońca 
- przygodowy

11:00 Królewskie 
święta - komedia

12:50 Finest Fairy Tales 
- The Nutcracker 
and the Mouse King 
- familijny

14:10 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Księżniczka Maleen 
- familijny

15:30 Pierścień 
Nibelungów
- przygodowy

18:15 Bibliotekarz II: 
Tajemnice kopalni 
króla Salomona
- przygodowy

20:00 Niedziela z gwiazdami: 
Apocalypto 
- przygodowy

22:30 Angielska robota 
- fi lm akcji
Film oparty na prawdzi-
wych wydarzeniach 
przedstawiających kulisy 
legendarnego napadu na 
londyński bank przy Baker 
Street z 1971 roku.

00:35 Wikingowie - fabularny
01:35 Zobacz to! Blok pow-

rótkowy: Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:25 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:10 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

04:25 Menu na miarę
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:40 Mango 
- telezakupy

08:45 Dwóch i pół 
- serial, USA 

09:50 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

11:50 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

14:10 Beethoven IV 
- fi lm rodzinny, USA, 
2001, reż. David M. Evans, 
wyk. Judge Reihold, 
Julia Sweeney, Joe Pichler, 
Michaela Gallo, Kaleigh 
Krish 

16:15 Na ostrzu: 
Ogień i lód - fi lm 
obyczajowy, USA, 2010, 
reż. Stephen Herek, wyk. 
Francia Raisa, Brendan 
Fehr, Russell Yuen, Zhenhu 
Han, Stephen Amell 

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

20:00 Krytyczna decyzja 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1996, reż. Stuart Baird, 
wyk. Kurt Russell, Halle 
Berry, John Leguizamo, 
Steven Seagal, Oliver Platt, 
Joe Morton, David Suchet 

22:50 Zabójcza broń 
- serial, USA 

23:50 Szalone 
Halloween 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2012, 
reż. Josh Schwartz, 
wyk. Victoria Justice, 
Chelsea Handler, Jackson 
Nicoll, Josh Pence 

01:40 Moc Magii 
03:55 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:00 Koniec programu

06:00 Kacze opowieści
08:25 Kaczor Donald 

przedstawia
08:55 Lepszy model
 Gabby i Mae, wybitnie 

uzdolnione licealistki, 
świetnie radzą sobie z na-
jtrudniejszymi zadaniami 
matematyczno-fi zyczny-
mi, czego niestety nie da 
się powiedzieć o ich kon-
taktach z rówieśnikami.

10:55 Galileo
12:55 Układ prawie idealny
15:05 Zabójcze tornado
17:00 Twarda laska - komedia
 Darren, Wayne i J.D. są 

przyjaciółmi od piątej 
klasy szkoły podstawowej. 
Trójka kompanów zawsze 
trzymała się razem, aż do 
momentu, kiedy Darren 
zakochał się w pięknej 
Judith, która odciąga go 
od kolegów. 

19:00 Galileo

22:00 W szczękach rekina
- fi lm sensacyjny

 W supermarkecie w 
nadmorskim miasteczku 
dochodzi do napadu. 
Prawdziwy koszmar 
zaczyna się, gdy nadciąga 
ogromne tsunami. 

23:55 Król wikingów
 Na ziemię przybywa 

bóg piorunów, Thor po 
starożytne relikwie: młot 
z Valhalli, wisior Marii 
Magdaleny z Midgardu 
i róg z Hellheim.

02:20 9. miesiąc
03:20 Interwencja 

- magazyn reporterów 
04:00 Top 10 lista

przebojów
- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



26 1 grudnia 2017      MojaGazetaPROGRAM TV

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL KOMEDIOWY DRAMAT FILM AKCJI FILM SENSACYJNY SERIAL KRYMINALNY

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

poniedziałek 4 grudnia

04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy 
09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra
09:50 Łap Start Up 
10:10 Dr Quinn - serial 
11:05 Downton Abbey - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce - Wielkie 

migracje zwierząt. Karibu 
13:45 Tyłówka BBC 

w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Program 

rozrywkowy
15:10 Obserwator
15:45 Wiadomości 

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

17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:40 Bez tożsamości - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Teatr Telewizji: 

Marszałek - spektakl 
21:50 James Bond w Jedynce 

- Zabójczy widok 
- fi lm sensacyjny

00:05 Gol Ekstra - felieton 
00:35 Córka prezydenta 

- komedia romantyczna
02:30 Pierwszy raz 

- komedia
04:05 Notacje 
04:20 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Program katolicki
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:40 Na dobre i na złe - serial 
12:40 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
13:40 Na sygnale - serial 
14:20 Czarne chmury - serial 
15:20 Na dobre i na złe 
15:30 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
16:25 Mini audycja 
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 
19:20 Mini audycja 
19:25 O mnie się nie martw 

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:05 Program rozrywkowy 
20:05 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:50 M jak miłość 

- serial TVP 
21:40 Kulisy serialu 

“M jak miłość”
21:50 Tajemnica Elise - serial, 

prod. Francja, 2015 
00:05 Czy świat oszalał? 

- Klan Trumpów: od 
imigranta do prezydenta

01:05 Pod wspólnym niebem 
- serial komediowy TVP 

01:40 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

02:15 Selma - dramat
04:35 Klan Trumpów: od imi-

granta do prezydenta
05:25 Zakończenie

05:20 Uwaga! - magazyn
05:50 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Kulinarne wyzwania 

Davida Gaboriaud
11:00 Ukryta prawda 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:49 Raport smogowy  
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 Projekt Lady 
23:35 Gwiezdne wojny: 

Część I - Mroczne 
widmo 
- fi lm S-F, USA, 1999,
reż. George Lucas, 
wyk. Liam Neeson, 
Ewan McGregor, Natalie 
Portman, Jake Lloyd, 
Ian McDiarmid, Pernilla 
August, Ahmed Best, Ray 
Park, Terence Stamp

02:15 Co za tydzień 
02:45 The Following II 

- serial sensacyjny, USA 
03:40 Moc Magii 
05:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy
prod. Polska

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

obyczajowy prod. Polska
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
 Na podmiejskiej drodze 

zostaje potrącony chłopak. 
Sprawcą jest znany 
polityk, którego chroni 
immunitet. 

18:00 Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy prod. Polska

18:50 Wydarzenia

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

20:05 MEGA HIT 
- Iluzja
- thriller, Francja, USA, 
2013, reż. Leterrier Louis 

22:30 Snajper: Dziedzictwo
- thriller, USA, 2014

 Samotny terrorysta zabija 
wysokich rangą ofi cerów, 
jednego po drugim. Kiedy 
sierżant Brandon Beckett 
dostaje informację, że 
zabity został jego ojciec, 
legendarny snajper 
Thomas Beckett, żądny 
zemsty wkracza do akcji, 
by ująć sprawcę. 

00:50 Szklana pułapka
- fi lm sensacyjny

03:30 Tajemnice losu

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:10 Scena Klasyczna. Młody 
Chopin - koncert 

09:00 Barbórka - fi lm TVP, 
prod. Polska, 2005

10:20 Mąż pod łóżkiem - fi lm 
11:00 Janosik - serial TVP 
12:55 Tylko Beatrycze 

- spektakl teatralny
15:20 Gorący czwartek 

- fi lm TVP 
16:25 Niedziela z... Mają 

Komorowską 
17:20 Barbórka - fi lm TVP 
18:35 Studio Kultura
18:50 Portrety
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja 

- Perłowy guzik - fi lm 
21:50 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny 
22:45 Którędy po sztukę 

- Zofi a Kulik - magazyn 
22:50 Videofan - Portrety
23:15 Dziennik fi lozofa 

23:30 Kino nocne 
- Pod osłoną nieba 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1990

01:55 Informacje kulturalne 
02:20 Panorama kina 

polskiego - Katyń
- dramat, prod. Polska, 
2007, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Andrzej Chyra, Maja 
Ostaszewska, Artur Żmi-
jewski, Danuta Stenka, Jan 
Englert, Magdalena Cie-
lecka, Agnieszka Glińska, 
Paweł Małaszyński, Maja 
Komorowska, Władysław 
Kowalski 

04:35 Kronos 
- magazyn kultural-
no-społeczny 

05:25 Afi sz kulturalny
05:45 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy 

08:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- serial sensacyjny

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 Królowa Serc 
- telenowela

15:45 Lekarze na start
 - serial obyczajowy

17:15 Agenci NCIS 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 

20:00 G.I. Jane 
- fi lm akcji

22:35 Apocalypto
- przygodowy

01:05 Pod przykryciem 
- fi lm akcji

03:05 Zobacz to! 
Blok powrótkowy 
Taki jest świat 
- program informacyjny

03:35 Ale numer! 
- program rozrywkowy

04:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:45 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:10 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę
- fabularny

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
08:15 Zaklinaczka duchów 

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

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

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

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Słaby punkt 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Niemcy, 
2007, reż. Gregory Hoblit, 
wyk. Anthony Hopkins, 
Ryan Gosling, David 
Strathairn, Rosamund 
Pike, Embeth Davidtz, 
Billy Burke 

22:25 Nie z tego świata 
- serial, USA 

23:25 Mucha II 
- fi lm horror, 
prod. USA, 1989, 
reż. Chris Walas, 
wyk. Eric Stoltz, Daphne 
Zuniga, Lee Richardson, 
John Getz 

01:35 Miasto zła 
- serial, USA 

02:40 Moc Magii 
05:00 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

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

- serial kryminalny 
prod. Polska

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

- serial kryminalny 
prod. Polska

 35-letnia kobieta zleca de-
tektywom obserwację jej 
męża, którego podejrzewa 
o niewierność. Mężczyzna 
miał już wcześniej 
przygody z kobietami 
i otwarcie przyznaje, 
że jest seksoholikiem. 

18:00 Policjantki i Policjanci - 
serial obyczajowy 

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

 Po spotkaniu Stasiaka 
z porywaczami syna 
i po tym jak do akcji 
wkroczyli ludzie Kubisa, 
nikt nie wychodzi z tej 
konfrontacji zwycięsko. 

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 STOP Drogówka

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

- magazyn reporterów 
02:45 Cafe futbol 
04:25 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2017
04:55 Trans World Sport 2017

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY MAGAZYN PROGRAM ROZRYWKOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY FILM AKCJI FILM SENSACYJNY SERIAL KRYMINALNY

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

wtorek 5 grudnia

04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
05:55 Dzień dobry Polsko! 

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP 
09:05 Weterynarze z sercem
09:40 Nienasyceni - magazyn 
10:10 Dr Quinn - serial 
11:05 Downton Abbey - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 To się opłaca - Re-

strukturyzacja małych 
gospodarstw - magazyn 

12:55 Natura w Jedynce 
- 24 godziny na dzikiej 
Antarktyce - serial 

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? 
18:00 Klan 

- telenowela TVP 
18:40 Bez tożsamości - serial, 

prod. Hiszpania, 2016 
19:30 Wiadomości 
20:25 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial
21:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
22:10 El Principe - dzielnica 

zła - serial
23:05 Miasto Gniewu - serial 
23:40 Anno Domini - Biblii 

ciąg dalszy - serial
00:35 Pod skórą - fi lm 

science fi ction
02:30 Dom - serial TVP 
04:10 Notacje

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 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 
14:25 Cuda z odzysku 
15:30 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
16:25 Mini audycja 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Na dobre i na złe
20:50 M jak miłość - serial TVP 

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów
- magazyn interwencyjny

23:00 Świat bez fi kcji 
- Bliźniaczki - fi lm 
dokumentalny, 
prod. Norwegia, 2013

00:10 Miasto skarbów 
- serial kryminalny TVP
Bohaterkami są dwie 
siostry - Alicja, genialna 
historyk sztuki, i Ewa, 
marszandka zajmująca 
się specyfi cznymi zam-
ówieniami dla bogatych 
kolekcjonerów sztuki. 

01:00 Pierwsza randka
- program rozrywkowy

01:55 Tajemnica Elise - serial
04:10 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
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 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital
19:00 Fakty 
19:49 Raport smogowy  
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 

20:55 Milionerzy
21:30 Efekt motyla 

- fi lm sensacyjny, USA, 
Kanada, 2004, reż. Eric 
Bress, J. Mackye Gruber, 
wyk. Ashton Kutcher, 
Melora Walters, Amy 
Smart, Elden Henson, 
William Lee Scott 

23:55 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

00:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:30 Mroczne zagadki 
Los Angeles 
- serial, USA 

02:25 Revolution 
- serial S-F, USA 

03:25 Uwaga! 
- magazyn

03:50 Moc Magii 
05:10 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy prod. 
Polska - serial obyczajowy 
prod. Polska

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

obyczajowy prod. Polska
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
 Policjant pracujący 

w podwarszawskiej 
miejscowości zostaje 
zastrzelony przed 
swoim domem, na oczach 
dzieci. Wydział kryminalny 
zostaje postawiony w stan 
gotowości. 

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
20:10 Szklana pułapka

- fi lm akcji, USA, 1988, 
reż. McTiernan John, 
wyk. Willis Bruce, Bedelia 
Bonnie, Rickman Alan, 
Gleason Paul, Godunov 
Alexander

22:55 Uwiedziony
 Kontroler fi nansowy 

Jonathan McQuarry 
praktycznie nie prowadzi 
życia towarzyskiego. 

01:10 Zmartwychwstanie 
Adama

03:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa 
08:10 Wydarzenie aktualne
08:40 Informacje kulturalne 
09:00 Małe stłuczki - fi lm 

obyczajowy, prod. Polskaa
10:30 Przyjaciel - fi lm TVP 
11:00 Janosik - serial TVP 
12:55 Pokój saren - fi lm 

fabularny, prod. Polska, 
1997, reż. Lech Majewski 

14:40 Dziewczyna i gołębie
- fi lm TVP 

15:40 Tygodnik Kulturalny 
16:30 Małe stłuczki - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska
18:05 Studio Kultura 
18:25 Mapa polskiego 

dokumentu
- Moja ulica

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Miesiąc z Mają Ko-

morowską - O wpół do 
jedenastej wieczorem, 
latem - obyczajowy

21:55 Dezerterzy 
22:30 Dziennik fi lozofa 

22:45 Lekkie obyczaje 
- Mona Lisa 
- dramat

00:40 Kino nocne 
- Wszystko będzie 
dobrze 
- dramat obyczajowy, 
prod. Polska

02:25 Informacje kulturalne 
02:40 Legendy rocka 

- Simply Red 
- cykl dokumentalny

03:15 Legendy rocka 
- The Smiths 

03:40 Dezerterzy 
04:15 Wydarzenie 

aktualne 
04:45 Teledysk

- program rozrywkowy
05:25 Afi sz kulturalny

- program kulturalny 
prod. Polska

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy 

08:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- serial sensacyjny

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: Morderstwo 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Królowa Serc
- telenowela

15:45 Lekarze na start
 - serial obyczajowy

17:15 Agenci NCIS 
- fabularny

17:45 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 

20:00 Czas zemsty 
- fi lm akcji

22:10 Quest 
- fi lm akcji

00:05 Z Nation 
- fabularny

01:00 Zobacz to! Blok pow-
rótkowy: Ale numer! 
- program rozrywkowy

01:35 Dyżur - serial 
obyczajowy

02:05 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku

04:20 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:30 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny
08:15 Zaklinaczka duchów 

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

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

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

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 15 minut 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2001, 
reż. John Herzfeld, 
wyk. Robert De Niro, 
Edward Burns, Kelsey 
Grammer, Avery Brooks, 
Melina Kanarkedes, Oleg 
Taktarow, Charlize Theron, 
Kim Cattrall 

22:30 Ostatni sprawiedliwy 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1996, reż. Walter Hill, wyk. 
Bruce Willis, Christopher 
Walken, Bruce Dern, 
Alexandra Powers, David 
Patrick Kelly 

00:40 Niewierni - serial, USA 
01:45 Moc Magii 
04:00 Druga strona medalu 

- talk show 
05:00 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
11:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda
18:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Szef kończy spotkanie 
z dawnym kolegą, 
Jackiem, który chwali się 
założeniem biura detekt-
ywistycznego. Żartują, 
że ze względu na dawną 
znajomość nie będą sobie 
wchodzić w paradę. 

19:00 Policjantki i Policjanci 

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

21:00 Street Fighter: 
Legenda Chun - Li
Chun-Li naraża swoje 
życie, by odbić ojca 
z rąk bezwzględnych 
bandytów.

23:05 Śmierć na 1000 
sposobów
- program rozrywkowy

00:00 Spadkobiercy 
- program rozrywkowy

01:00 9. miesiąc
02:00 Interwencja 

- magazyn reporterów 
02:45 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2017
03:10 Trans World Sport 2017
04:25 Cafe futbol

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP 
09:35 Jak to działa - magazyn 
10:10 Dr Quinn 

- serial obyczajowy 
11:05 Downton Abbey 

- serial obyczajowy
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan - telenowela TVP 
18:40 Bez tożsamości - serial, 

prod. Hiszpania, 2016 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Liga Mistrzów
23:05 Liga Mistrzów 
00:20 ZSRR. Rozpad 

mocarstwa 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Belgia, 2016 

01:20 Zabić na końcu 
- komedia sensacyjna, 
prod. Polska, 1990, 
reż. Wojciech Wójcik, 
wyk. Wojciech Malajkat

03:00 Naszaarmia.pl 
03:25 Anno Domini 

- Biblii ciąg dalszy 
- serial, prod. USA, 2015 

04:15 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Pożyteczni.pl 
- magazyn 

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

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

- serial TVP 
12:45 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy
13:45 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:20 Nasz dziwaczny świat 

- esej dokumentalny
15:30 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial, 

prod. Turcja, 2016 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

22:30 Kino relaks - To właśnie 
miłość - komedia, prod. 
Wielka Brytania, USA, 
2003, reż. Richard Curtis, 
wyk. Hugh Grant

00:50 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

01:50 Świat bez tajemnic 
- Archiwum spisku:
kto zestrzelił MH17? 

02:55 Paradoks - serial 
kryminalny TVP 

03:50 Licencja 
na wychowanie 
- serial obyczajowy 

04:55 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 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy 
21:50 Surogaci 

- fi lm S-F, USA, 2009, 
reż. Jonathan Moslow, 
wyk. Bruce Willis, Radha 
Mitchell, Rosamund Pike, 
James Cromwell, Ving 
Rhames 

23:45 Piraci z Karaibów: 
Klątwa czarnej perły 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2003, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Johnny 
Deep, Geoff rey Rush, 
Orlando Bloom, Keira 
Knightley, Jack Davenport, 
Jonathan Pryce 

02:40 Czarne lustro - serial
03:45 Moc Magii 
05:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy 
- serial obyczajowy 
prod. Polska 

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

obyczajowy prod. Polska
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska
 Po nieudanej ucieczce 

Paweł wraca na ring. Ma 
plan, by przechytrzyć 
Roberta i spłacić dług. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich

20:10 Ratatuj 
- komedia

 Szczur o imieniu 
Remy pragnie zostać 
największym francuskim 
szefem kuchni - wbrew 
życzeniom rodziny, która 
widzi go raczej w roli 
śmietnikowego gryzonia. 

22:45 Kung Fu Szał
 Drobny złodziejaszek 

Sing marzy, by zostać 
bezwzględnym 
gangsterem. Na osiedlu 
znajdującym się pod 
kontrolą mafi i próbuje 
wyłudzić pieniądze od 
miejscowych.

00:55 Saga : Zaćmienie 
- melodramat fantasy

03:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:05 Szlakiem Kolberga 
- reportaż 

08:40 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

08:55 Złote runo - komedia, 
prod. Polska, 1996, reż. 
Janusz Kondratiuk, wyk. 
Zbigniew Buczkowski, 
Zbigniew Mazurek, 
Sylwia Ross, Monika Bolly, 
Wiesław Rudzki, Roman 
Kondratiuk, Stanisława 
Celińska, Eugeniusz 
Priwieziencew 

10:25 Kryształ - fi lm TVP 
11:00 Janosik - serial TVP 
12:55 Urząd - dramat, prod. 

Polska, 1969, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Ignacy 
Gogolewski, Aleksander 
Bardini, Gustaw Holoubek, 
Jan Kreczmar

14:30 Gracze - fi lm sensacyjny 
16:25 Dranie w kinie 

17:05 Złote runo - komedia, 
prod. Polska, 1996

18:35 Studio Kultura 
18:55 Portrety - Bjork 

- fi lm dokumentalny
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - Dziewczynka 
w trampkach - dramat

22:05 Pegaz
23:05 Dziennik fi lozofa
23:20 Jedna scena - Rysa
01:15 Alfabet Polskiego 

Performance 
01:55 Kino nocne - Nic 
03:20 Informacje kulturalne 
03:35 Na wschód od Holly-

wood - Dziewczynka 
w trampkach 
- dramat

05:20 Afi sz kulturalny
05:35 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy 

08:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- serial sensacyjny

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 Królowa Serc
- telenowela

15:45 Lekarze na start
 - serial obyczajowy

17:15 Agenci NCIS 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie
 pod zastaw - serial 

20:00 Królowa ringu 
- fi lm akcji
Podczas ulicznej bójki 
Jakie Kellen dostrzega 
Luthera Shawa. Kobieta 
zostaje jego menedżerką 
i postanawia uczynić z 
niego mistrza boksu.

22:10 Gdy zjawią 
się obcy - fi lm akcji

00:15 Z Nation - fabularny
01:10 Zobacz to! Blok pow-

rótkowy: Ale numer! 
- program rozrywkowy

01:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:25 Biesiada na cztery 
pory roku

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę
- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny
08:15 Zaklinaczka duchów 

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

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko
- serial, USA 

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

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Parszywa dwunastka
- fi lm wojenny, 
USA, Hiszpania, 1967,
reż. Robert Aldrich, 
wyk. Lee Marvin, Ernest 
Borgnine, Robert Ryan, 
Charles Bronson, Jim 
Brown, John Cassavetes

22:55 Magazyn UEFA 
Champions League 

00:05 15 minut 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2001, 
reż. John Herzfeld, 
wyk. Robert De Niro, 
Edward Burns, Kelsey 
Grammer, Avery Brooks, 
Melina Kanarkedes, Oleg 
Taktarow, Charlize Theron, 
Kim Cattrall 

02:40 Moc Magii 
04:55 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda
18:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
 W biurze detektywów 

pojawia się Xawery Słom-
ka, czterdziestoletni 
stary kawaler, miłośnik 
książek przygodowych,
z zawodu bibliotekarz, 
z zainteresowania samo-
zwańczy Indiana Jones. 

19:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny - serial 

21:00 Wilki
- dramat

 Dorastający Cayden jest 
rozgrywającym szkolnej 
drużyny futbolowej 
w małym miasteczku. 
Ostatnio prześladują 
go straszne koszmary 
a pewnego dnia na randce 
po meczu dzieje się z nim 
coś dziwnego. Kiedy wraca 
do domu odkrywa, że jego 
rodzice nie żyją.  

22:55 Śmierć na 1000 
sposobów

23:55 Spadkobiercy
- program rozrywkowy

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

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT FANTASY FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA KOMEDIA THRILLER

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

czwartek 7 grudnia

05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP 
09:05 Mam prawo - serial
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
10:10 Dr Quinn - serial
11:05 Downton Abbey - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce - 24 

godziny w Brazylii - serial 
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 
18:35 Bez tożsamości 
19:30 Wiadomości 

20:25 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 

- program publicystyczny 
23:30 Jej historia. 

Wolność osobista
prod. Wielka Brytania, 
2015 

00:30 S. W. A. T. - Jednostka 
specjalna - serial

01:25 El Principe 
- dzielnica zła - serial

02:20 Sprawa dla reportera 
03:20 Szpiedzy 

w Warszawie 
04:15 Notacje 

- Irena Santor. Muzyka 
to świat magiczny
- cykl dokumentalny 

04:35 Zakończenie dnia

05:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat
 - Fatima 
- cykl reportaży 

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

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

- serial TVP 
12:40 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015 

13:40 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

14:15 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu - Półwysep 
Arabski Kraina złudzeń 
- serial dokumentalny, 
prod. Holandia, 2014 

15:15 Na dobre i na złe 
16:30 Koło fortuny 

17:10 Meandry uczuć 
- serial, prod. Turcja, 2016 

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

- teleturniej 
19:25 Barwy szczęścia

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

- serial kryminalny TVP 
22:40 Grupa specjalna 

“Kryzys” - serial
23:40 Prześladowca

- thriller, prod. Kanada, 
2011

01:20 To właśnie miłość 
- komedia

03:40 Art Noc: Camane 
- koncert muzyki fado 

04:35 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 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:55 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:55 Cztery Gwiazdki 
- fi lm komedia, 
USA, Niemcy, 2008, 
reż. Seth Gordon, 
wyk. Vince Vaughn, Reese 
Witherspoon, Robert 
Duvall

00:50 Listopadowy człowiek 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, 2014, 
reż. Roger Donaldson, 
wyk. Pierce Brosnan 

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 

- serial obyczajowy 
11:00 Dlaczego ja?
 Gdy Marta Bulzacka 

ponownie ma zmiany 
nowotworowe. Jej gine-
kolog radzi jej, by szybko 
zastanowiła się, czy chce 
mieć dzieci, bo być może 
na zawsze straci macicę. 

12:00 Pielęgniarki - serial 
obyczajowy prod. Polska

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

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

20:10 Saga “Zmierzch”: 
Zaćmienie
- dramat fantasy
Bella i Edward znowu 
są razem. On myśli 
o ślubie, ona zamierza 
poczekać z ceremonią 
do chwili, gdy zostanie 
wampirem. Tymczasem 
do Forks docierają złe 
wieści z Seattle.

22:50 Plan lotu 
- thriller, USA

00:55 Uroki życia
 Opowieść o dziewczynie, 

która podczas Świąt 
Bożego Narodzenia 
opiekuje się czworgiem 
wyjątkowo nieznośnych 
staruszków. 

02:55 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:05 Dezerterzy 
08:40 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
09:00 Nad rzeką, 

której nie ma 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 1991, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Marek 
Bukowski, Joanna Trze-
piecińska, Marta Konarska, 
Tomasz Hudziec, Mirosław 
Baka, Adrianna Biedrzyńs-
ka, Magda Scholl, Andrzej 
Mastalerz 

10:35 Chciałbym się ogolić 
- fi lm TVP 

11:00 Janosik - serial TVP 
12:55 Chłopiec na galopują-

cym koniu 
- fi lm obyczajowy 

14:25 Straszny sen Dzidziusia 
Górkiewicza
 - komediodramat

16:15 Chuligan Literacki 

16:45 Nad rzeką, której 
nie ma 
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 1991

18:20 Studio Kultura 
18:40 Świat w dokumencie 
19:40 Teraz animacje! 

- Do Santiago - fi lm 
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp do fi lmu 
- Jules i Jim 

20:25 Czwartkowy klub fi l-
mowy - Jules i Jim - fi lm 
fabularny, prod. Francja

22:15 Zakładka - magazyn 
22:45 Dziennik fi lozofa 
23:00 Ziemia, planeta ludzi 
00:10 Kino nocne - Palimpsest 
01:45 Korytarz - spektakl 
02:25 Informacje kulturalne 
02:45 Post tenebras Lux

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy 

08:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze - serial 
sensacyjny

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 Królowa Serc 
- telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Agenci NCIS - fabularny
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 

20:00 Pokojówka 
na Manhattanie 
- komedia

22:05 Kocham cię 
na zabój
- komedia

00:05 Gdy zjawią się obcy 
- fi lm akcji

02:05 Zobacz to! Blok 
powrótkowy: Ale 
numer! - program 
rozrywkowy

02:45 Biesiada 
na cztery pory roku

03:40 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:20 Biesiada 
na cztery pory roku

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

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

09:10 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:55 Szpital - program 

obyczajowy 
15:55 Gotowe na wszystko 

- serial, USA 
16:55 Zaklinaczka duchów 

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

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Pieniądze to nie 
wszystko 
- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Marek Kondrat, 
Stanisława Celińska, 
Sylwester Maciejewski, 
Cezary Kosiński, Hanna 
Mikuć, Magdalena Wójcik, 
Andrzej Chyra, Tomasz 
Sapryk 

22:20 Oszuści - serial, USA 
23:20 Niewierni - serial, USA 
00:20 Poszukiwany 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. David 
Hogan, wyk. Keenen Ivory 
Wayans, Jon Voight, Jill 
Hennessy

02:30 Moc Magii 
04:40 Druga strona medalu 
05:15 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
11:00 Detektywi w akcji 

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

poznania
16:00 Esmeralda
18:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

 Walczak obserwuje 
swoją dziewczynę przy 
śniadaniu. Ma nadzieję 
dowiedzieć się czegoś na 
temat testu ciążowego 
znalezionego w łazience.

21:00 Detoks 
- thriller

 Jake Malloy bezskutecznie 
usiłuje dopaść seryjnego 
mordercę, którego ofi arą 
padło już wielu polic-
jantów. Zabójca nienawid-
zi gliniarzy, a szczególnie 
Malloya, który kilka lat 
temu ścigał go za serię 
zbrodni popełnionych na 
prostytutkach. 

23:05 Śmierć na 1000 
sposobów

00:00 Spadkobiercy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

01:00 Strach ma wielkie 
kły: Świąteczne piekło

02:00 9. miesiąc
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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FUTSAL Pierwsze mecze już za nami

Żarska halówka
Ruszyła liga. 
Pierwsze mecze już 
rozegrano.
Grupa A: Pit Stop ŁKS Łęknica, 
Magicy, Viessmann Team Żary, 
Hasztasz
Grupa B: Hart-Szkło Tuplice, 
1% dla Kacperka, Dynamit Team, 
Ninjago
Grupa C: Mirostowiczanka, 
Hooligans, Saint Gobain, Zieloni
Grupa D: Łużyczanka, Libero, 
Futsal Team, Sage

Rozgrywki podzielone zo-
stały na trzy rundy. Pierwsza 
będzie toczyła się w czterech 
grupach. W ramach grup dru-
żyny rozegrają mecze „każdy  
z każdym”. W drugiej rundzie 
po dwie najlepsze drużyny  
z każdej grupy stworzą tzw. 
„Ligę Mistrzów”, a pozostałe 
„Puchar UEFA”. Te rozgryw-
ki będą toczyły się również  
w systemie „każdy z każdym”. 
Po rozegraniu wszystkich ko-
lejek, cztery najlepsze zespoły 

(pierwsza z czwartą i druga  
z trzecią) spotkają się w półfi-
nale. Zwycięzcy tych pojedyn-
ków zagrają o mistrzostwo ligi  
w wielkim finale. 

Wyniki meczów pierwszej 
kolejki:
Magicy - Viessmann Team Żary 
4:2
Hooligans - Zieloni 7:1
Dynamit Team - 1% dla Kacperka 
6:3
Pit Stop ŁKS Łęknica - Hasztasz 
3:1
Łużyczanka - Libero 3:1
Saint Gobain - Mirostowiczanka 
3:8
Hart-Szkło Tuplice - Ninjago 13:1
Futsal Team - Sage 14:0

Terminarz drugiej kolejki 
(2 grudnia - sobota)
12:25 Futsal Team - Libero
13:15 Magicy - Hasztasz
Z uwagi na brak dostępności hali, 
w najbliższy weekend zostaną 
rozegrane tylko dwa mecze. ATB Reprezentacja Hart Szkło Tuplice wygrała poprzedni sezon Żarskiej Ligi Futsalu. Tuż za nimi uplasowała się Unia 

Kunice, a na trzeciej pozycji była Mirostowiczanka fot. Andrzej Buczyński

Bramkarze mają pełne ręce i nogi roboty fot. Andrzej Buczyński Dynamiczne akcje mogą podobać się kibicom
 fot. Andrzej Buczyński

W turnieju wpada sporo bramek, to specyfika futsalu
 fot. Andrzej Buczyński

Najmłodsi kibnicują fot. Andrzej BuczyńskiPo zakończonych rozgrywkach ligowych piłki nożnej, kibice przesiedli się na cieplejsze trybuny  fot. Andrzej Buczyński
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Chromik Żary 
pokonał lidera
KOSZYKÓWKA 
Podopieczni Łukasza 
Rubczyńskiego i Tomasza 
Sobczaka stanęli na 
parkiecie przeciwko 
liderowi tabeli.  
I zmienił się lider.
Dotychczas w trzecioligowych rozgrywkach 
prowadziła drużyna MKS Mazbud Basket 

Szczawno Zdrój. UKS Chromik na meczu 
wyjazdowym pokonał lidera 85:75. Już w 
pierwsza kwarta zakończyła się 15-punk-
tową przewagą, a trzecia aż 20-punktową. 
Wynik meczu zdetronizował Szczawno 
Zdrój i od tego momentu pierwszą lokatę 
objęli koszykarze z Żar. Obydwie druyny 
mają na swoim koncie po 15 punktów,  
7 zwycięstw i po jednej porażce. Na trzecim 
miejscu jest KK Oleśnica z jednopunktową 
stratą. ATB

Srebro zdobyte 
w Katowicach

Charytatywnie
powalczą w Żarach
SPORTY WALKI To już 
ósma charytatywna gala 
organizowana przez Żarski 
Klub Sportów Walki.
- Zbieramy środki finansowe na leczenie 
i rehabilitacje 5 miesięcznej Hani Elba-
nowskiej - cierpi na Głeboka encefalopatia 
niedotleniowo-niedokrwienna, zespół 
spastyczny czterokończynowy znacznego 
stopnia, rozmiękanie istoty białej móz-
gu noworodka - informuje Dawid Polok  
z ŻKSW. - Środki będą pozyskiwane przez 
sprzedaż cegiełek w cenie 20 zł, które upo-
ważniają do wejścia na galę, a ilość miejsc 
jest ograniczona do 200 osób.

Podczas gali odbędzie się również 
licytacja cennych gadżetów.

- Odbędą się pojedynki w takich 
formułach sportów walki jak muaythai, 
kickboxing, boks oraz grappling - mówi 
Dawid Polok. - Wśród walczących nie 
zabraknie naszego najlepszego zawodnika 
ŻKSW Macieja Zembika, będzie czło-
nek Kadry Polski Arkadiusz Krupa oraz  
w akcji zobaczymy również najmłodszych 
podopiecznych ŻKSW.

Cegiełki można nabyć w Dragon GSM 
pl. Przyjaźni 15, Punkt Ubezpieczeń SP5 ul. 
Okrzei oraz w centrum treningowym ŻKSW 
Lee Gym Kaczy Rynek 9a. Informacje pod 
numerem telefonu 888767877. ATB

Sprawdzili się na ringu

SPORTY WALKI Za nami niedziela bokserska organizowana przez klub KS Box Lwówek 
Śląski. W imprezie udział wzięło dwóch zawodników sekcji bokserskiej Żarskiego Klubu 
Sportów Walki - Kornel Siemaszko i Cezary Funek Zduński. Obaj stoczyli kontrolne pojedynki 
z mocnymi rywalami i jest to dobry prognostyk przed grudniowymi startami. Od lewej: Kornel 
Siemaszko, trener Łukasz Michalczewski, Cezary Zduński fot. nadesłane

Żary na czele tabeli trzecioligowej koszykówki fot. Chromik Żary

KOSZYKÓWKA 
Młodzi koszykarze 
Chromika, rocznik 
2005, bardzo dobrze 
zaprezentowali się na 
turnieju U-13 w Katowicach.

Do rywalizacji przystąpili: UKS SP 27 Ka-
towice, WKK Wrocław, Chromik Żary, Regis 
Wieliczka, BK Opava, MUKS Hutnik War-
szawa, Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa 
Górnicza. Już w pierwszym meczu Chromik 
odniósł zwycięstwo nad WKK Wrocław 
58:26. Następnie była przegrana z Katowi-
cami 69:40 i wygrana z Wieliczką 71:56. To 
pozwoliło zagrać w półfinale. Podopieczni 

Radosława Barcza odnieśli kolejne zwycię-
stwo i wynikiem 57:47 pokonali Dąbrowę 
Górniczą. Niestety w spotkaniu finałowym 
Chromik uległ gospodarzom, jednak drugie 
miejsce w tak mocno obsadzonym turnieju 
jest niewątpliwym sukcesem.
Skład Chromika: Mikołaj Gładysz, Maciek 
Adamczewski, Kacper Boczarski, Aleks 
Hejmanowski, Szymon Kępiński, Patryk 
Górski, Kacper Korzeniowski, Marcel 
Hościłowicz, Kacper Mysiorek, Sebastian 
Jankowski, Łukasz Kowalczyk, Kacper 
Reczyński - kpt., Jakub Mysiorek, Alan 
Burcon. Nagrody zdobyli: król strzelców 
- Kacper Mysiorek, 5 ALL STARS - Jakub 
Mysiorek; najlepszy zawodnik drużyny - 
Łukasz Kowalczyk. ATB

Chromik jest coraz bardziej rozpoznawalną koszykarską marką fot. Chromik Żary
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5.08
Natalii, Eligiusza, Blanki
Światowy Dzień AIDS

Pauliny, Balbiny, Rafała
Światowy Dzień Walki z Uciskiem

Ksawerego, Franciszka
Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych

Barbary, Krystiana
Dzień Górnika

Saby, Kryspiny
Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza

Mikołaja, Angeliki
Dzień Anioła

Marcina, Ambrożego
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 
Cywilnego

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

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

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
1.12 - Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
2.12 - Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
3.12 - Apteka „Miejska”, ul. Rynek 31-32
4.12 - Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Bracka 17
5.12 - Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
6.12 - Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 1
7.12 - Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Sło-
wiański 14

LUBSKO
1-3.12 Apteka „Salus - Hygea”, ul. Złotka 1
4-7.12 Apteka „Salus”, ul. Krakowskie Przed-
mieście 31

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

1.12

2.12

3.12

4.12

5.12

6.12

7.12

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 

ŻAGAŃ 
Akwarelowo - to 
tytuł kolejnej 
wystawy 
obrazów Alicji 
Wolskiej otwartej 
w Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej im. 
Papuszy.
Wernisażowi wystawy to-
warzyszył występ Grupy 
Muzykoterapeutycznej 
ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
prowadzonej przez Annę 
Szczepaniak. Muzykotera-
peutyczne dźwięki natury 
w wykonaniu młodych arty-
stów nawiązywały do obra-
zów prezentowanych przez 
Alicję Wolską. Prezentowa-
ne obrazy były inspirowane 
podróżami autorki i  jej do-
świadczeniami z przeszło-
ści. Wystawę można odwie-
dzać w Czytelni Głównej 
w godzinach pracy Biblio-
teki do końca grudnia. JM

Inspiracja płynąca z podróży

Róża od artysty Gustawa Lisa to prawdziwy zaszczyt fot. Jan Mazur

Wernisażowi towarzyszyła muzyka na żywo fot. Jan Mazur

Nie brakowało przyjaciół i miłośników sztuki fot. Jan Mazur



31MojaGazeta      1 grudnia 2017 ROZRYWKA

W KINIE I W TEATRZE

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

COCO (animowany/komedia/przygodowy)
od 01.12 do 04.12 oraz 06.12 i 07.12: (2 D DUB) - godz. 16:00, (3D DUB) – 
godz. 18:30; 05.12: (2 D DUB) - godz. 14:30, (3D DUB) – godz. 16:45

CICHA NOC (obyczajowy)
od 01.12 do 07.12 - godz. 21:00

MORDERSTWO W HOTELU HILTON (kryminał)
05.12 - godz. 19:00

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

CO WIECIE O SWOICH DZIADKACH? (komedia)
od 01.12 do 05.12: (2D DUB) – godz. 10:20, 15:00, 18:10, 20:40; 05.12 – godz. 
12:30, 15:00, 18:10, 20:40; 06.12 – godz. 15:00, 18:10, 20:40

NA KARUZELI ŻYCIA (dramat)
od 01.12 do 07.12: (2D NAP) – godz. 15:20, 18:50, 21:00

ZABICIE ŚWIĘTEGO JELENIA (thriller)
od 01.12 do 07.12: (2D NAP) – godz. 13:30, 19:10, 21:40

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

DŻAMA. ARABSKA NOC
02.12 – godz. 19:00; 03.12 – godz. 18:00 

OD WIOSNY DO ZIMY (dla dzieci)
02.12 – godz. 14:00; 03.12 – godz. 16:00

TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW (dla dzieci)
02.12 – godz. 16:00; 03.12 – godz. 12:00, 05.12 – godz. 09:30, 06.12 – godz. 
09:30, 12:00

AKADEMIA PANA KLEKSA (dla dzieci)
07.12 – godz. 09:30

M

KRZYŻÓWKA
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