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Zawsze przy wyborach 
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Zawsze przy wyborach 
są emocje, zarówno po 

stronie startujących, jak i 
głosujących.

Najmłodsi upamiętnili odzyskanie niepodległości

To, że niepodległość nie jest 
nikomu dana na wieki, to 
właściwie banał. Każdy, kto 
choć trochę interesuje się 
historią, to o tym doskonale 
wie. Zresztą - nawet nie mu-
si się zbytnio interesować - 
słowo „niepodległość” od-
mieniana jest codziennie na 
różne sposoby, szczególnie 
teraz, kiedy doczekaliśmy 
jubileuszu 100-lecia jej od-
zyskania. 

Może jednak war-
to choć przez chwilę zasta-
nowić się, czy dobrze rozu-
miemy naszą historię i nie 
chcemy, żeby pewne wyda-
rzenia znów nastąpiły. Wia-
domym jest przecież, że hi-
storia lubi się powtarzać. 

Niestety, ale kolejne 
pokolenia Polaków wycho-

wywane są w kulcie walki 
zbrojnej i tzw. „moralnych 
zwycięstw”, a wiedza o od-
zyskaniu niepodległości bu-
dowana jest wciąż na mi-
cie marszałka Józefa Piłsud-
skiego. 

Jakby tak poważ-
nie zainteresować się histo-
rią, to Piłsudski władzę nad 
Państwem Polskim otrzy-
mał z rąk członków Rady 
Regencyjnej, która ogłosi-
ła niepodległość Polski 7 
października 1918 r., a kil-
ka dni później przejęła wła-
dzę nad wojskiem. Człon-
kowie Rady Regencyjnej 
przekazali 11 listopada wła-
dzę zwierzchnią nad woj-
skiem właśnie Piłsudskie-
mu, który kilka lat później 
dopuścił się zamachu stanu 

na młodą, polską demokra-
cję. Obóz rządzącej Polską 
Sanacji budował pośmiert-
ny mit marszałka, zakazując 
krytyki jego osoby, nakazu-
jąc nauczanie i prezentowa-
nie w podręcznikach ocen-
zurowanego życiorysu oraz 
ustanawiając święto właśnie 
11 listopada - tak, żeby ko-
jarzyło się wyłącznie z Pił-
sudskim. 

Mit marszałka był ży-
wy po wojnie. Szczególnie 
w latach komuny silnie od-
działywał na polską opozy-
cję lat 70-tych i 80-tych. Był 
na tyle mocny, że po trans-
formacji ustrojowej ponow-
nie ustanowiono Narodowe 
Święto Niepodległości na 
dzień 11 listopada. Trudno 
się zresztą temu dziwić, bo 

spora część polskiej sceny 
politycznej wprost nawiązu-
je do czasów rządów Sana-
cji, a Piłsudski jest autory-
tetem dla szeroko pojętego 
obozu socjalistycznego.

Czasy się jednak 
zmieniają. Rosną kolejne 
pokolenia Polaków. Pytanie 
o to, czy mit marszałka po-
winien nadal być dominu-
jącym w podręcznikach hi-
storii i świadomości Pola-
ków, jest pytaniem o przy-
szłość. Pytaniem o to, czy 
ważniejsza jest praca u pod-
staw, silna gospodarka i re-
alna polityka, czy wychowa-
nie w kulcie ciągłej walki za 
wszelką cenę - nawet cenę 
bliską samozagłady.

Paweł Skrzypczyński

Pytania o przyszłość

fot.nadesłane

ŻARY | Przedszkolaki z Miejskiego Przedszko-
la nr 7 im. Marii Konopnickiej uczciły 100-le-
cie odzyskania niepodległości okolicznościo-
wą akademią i patriotycznym konkursem pla-
stycznym. Podczas uroczystości wystąpił ze-
spół „Złoty Wiek”. Na koniec dzieci utworzyły 
specjalną, wielką, żywą flagę, którą można zo-
baczyć z lotu ptaka. PAS
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Wieniawskiego ma być 
gotowa na Mikołajki
ŻARY Dodatkowe 
prace przedłużają 
wielką przebudowę 
ulicy Wieniawskiego. 
Nową drogą 
pojedziemy na 
początku grudnia.
- Wykonawca zadania złożył  
22 października kolejny wniosek 
o przedłużenie terminu do 7 grud-
nia, a wcześniejszy termin zakoń-
czenia był wyznaczony na 15 li-
stopada - mówi Rafał Fularski, 
naczelnik wydziału infrastruktury 
technicznej w żarskim ratuszu. - 
Powodem tego jest inny przebieg 
instalacji pod ziemią w porówna-
niu z tym, co było na mapach.
Uporządkowanie infrastruktu-
ry przed położeniem asfaltu jest 
najważniejsze, żeby to zrobić raz,  
a porządnie. Pojawiła się między 
innymi kolizja kanalizacji desz-

czowej z sanitarną, zbyt płytko 
umieszczone kable telekomuni-
kacyjne. To wszystko wymagało 
przeróbek.

- Musieliśmy wykonać do-
kumentację zamienną dotyczącą 
nawiązania się do zrealizowanej 
wcześniej części ulicy Wieniaw-
skiego od strony ronda 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości - mó-
wi naczelnik.

Okazało się, że wcześniej 
wykonany fragment drogi nie 
zbiega się idealnie z obecnie re-
alizowanym odcinkiem.

- Ubolewam nad tym i prze-
praszam mieszkańców za te prze-
dłużające się niedogodności, ale 
mam nadzieję, że wszystkie na-
sze zabiegi i działania spowodu-
ją, że droga będzie jak najbardziej 
funkcjonalna i spełni oczekiwania 
użytkowników - dodaje Rafał Fu-
larski. ATB Do końca prac pozostał niespełna miesiąc fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Podziemne niespodzianki opóźniają prace

AUTOREKLAMA

Główne prace zbliżają się do końca odcinka remontowanej ulicy fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Tuż przed 
rozpoczęciem prac 
związanych 
z rewitalizacją 
drugiej części parku 
przy Alei Jana Pawła 
II na drzewach 
pojawiły się zielone 
i pomarańczowe 
oznaczenia.

- Dokonaliśmy oznakowania drzew, 
które wskazane są do wycinki, jak 
i pielęgnacji - mówi naczelnik wy-
działu infrastruktury Rafał Fular-
ski. - Jest to zgodne z decyzjami 
Lubuskiego Konserwatora Zabyt-
ków oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska.

Jak zapewnia naczelnik Fu-
larski, urzędnicy do każdego drze-
wa będą podchodzić indywidual-
nie, żeby jak najmniej tego drze-
wostanu stracić, a jednocześnie 
umożliwić przywrócenie histo-
rycznego charakteru tego parku, 
zgodnie z zaleceniami konserwa-
tora zabytków.

Teren ten przez wiele lat za-
pomniany żył jakby własnym ży-
ciem i w niektórych miejscach stał 
się wręcz dziki, tracąc tym samym 
swój parkowy charakter. 

Przez lata pojawiło się wie-
le tak zwanych samosiejek. Mło-
de drzewka zaczęły rosnąć, gdzie 
popadnie, a nikt tego na bieżąco 
nie pielęgnował. Zapewne wie-
le osób pamięta jeszcze dzikie 

chaszcze, jakie rosły w zrewitali-
zowanej wcześniej części parku, 
gdzie obecnie znajduje się lubiany 
i chętnie odwiedzany przez miesz-
kańców plac zabaw. 

- Oznakowania są po to, aby 
sprawniej nam się pracowało przy 

ocenie tych drzew - mówi Rafał 
Fularski. - Niczego tu nie ukry-
wamy.

Dlaczego drzewa będą wy-
cinane? Jest kilka przyczyn. 
Przede wszystkim niektóre z nich 
po prostu obumierają, są chore 

i należy je wyciąć. To naturalne, 
że drzewa nie żyją wiecznie. Nie-
które z nich kolidują z projekto-
waną infrastrukturą parkową. Ka-
nalizację czy elektrykę można tro-
chę przesunąć, jeśli na drodze stoi 
drzewo, ale żeby zachować histo-

ryczny przebieg alejek parkowych 
zgodnie z wytycznymi konserwa-
tora zabytków, niektóre dziko ro-
snące drzewa trzeba będzie usu-
nąć.

Pierwotny projekt dotyczą-
cy tego parku został opracowany 
już dwanaście lat temu. Dwa lata 
temu został zaktualizowany pod 
kontem inwentaryzacji infrastruk-
tury, jak i drzewostanu. Przez te 
lata wiele drzew zostało powalo-
nych przez wiatr. Krajobraz zie-
leni cały czas naturalnie się zmie-
niał. 

- Ostrożnie podchodzę do 
tego tematu i jeżeli jakieś drzewa 
będą podlegały wycince, to z pew-
nością będzie to konieczność nie-
zbędna - zapewnia Rafał Fularski. 
- Oznakowanie, które wyko-
naliśmy, można było opacz-
nie zinterpretować, że wszyst-
kie te drzewa pójdą pod topór. 
Pomarańczowa kropka wcale
nie oznacza, że drzewo osta-
tecznie zniknie, choć to wynika 
z decyzji wcześniej wspomnia-
nych instytucji - dodaje.

I rzecz jakby najważniejsza 
w tym wszystkim, o której nie 
można zapominać, to bezpieczeń-
stwo ludzi. Były już takie przy-
padki, że przewracające się drze-
wo mogło zagrozić zdrowiu, a na-
wet życiu. Na szczęście obyło się 
bez tragedii. Choć odnotowano 
straty materialne.

Andrzej Buczyński

Tajemnicze znaki
na drzewach

Konieczność wycinki każdego drzewa będzie analizowana indywidualnie fot. Andrzej Buczyński

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 
 
W SPRZEDAŻY POSIADAMY:
WĘGIEL BRUNATNY, WĘGIEL KAMIENNY , EKOGROSZEK, BRYKIET,
PELLEPELLET, ORAZ WIELE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 

Więcej informacji pod nr  tel. 509 835 962 
lub email: phu.junior@wp.pl

               ZAPRASZAMY!!!

PHU "JUNIOR" BARTOSZ HALCZUK
UL. WESOŁA 1, 68-320 JASIEŃ  

AUTOREKLAMA REKLAMA

ŻARY Konieczna wycinka przed rewitalizacją



9 listopada 2018       Moja Gazeta6 ROZMOWA MOJEJ GAZETY

Pięć kolejnych lat 
rozwoju miasta
ŻARY Z Danutą Madej, 
ponownie wybraną 
burmistrz Żar, 
o wyborach, polityce 
i planach na kolejną 
kadencję, rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Wygrała pani wybory 
z dużą przewagą 
i ogromnym mandatem 
zaufania mieszkańców. To 
chyba nie było zaskoczenie?
- Zawsze przy wyborach są emo-
cje, zarówno po stronie startują-
cych, jak i głosujących. Bardzo 
często słyszałam, że w 60. pro-
centach o postawieniu iksa na 
karcie do głosowania decydu-
ją ludzkie emocje. Miałam oba-
wy, czy one właśnie nie przewa-
żą nad twardymi faktami w po-
staci zrealizowanych inwestycji 
i zadań o charakterze społecz-
nym, które przez ostatnie czte-
ry lata wykonaliśmy na rzecz 
naszego miasta. Nie byłam wca-
le pewna, że ta wygrana nastą-
pi już w pierwszej turze. Oczywi-
ście, jak każdy startujący, chcia-
łam wygrać w pierwszej turze, 
ponieważ kolejne dwa tygodnie 
są bardzo obciążające, trudne, 
trwa plebiscyt nagromadzonych 
emocji. Mamy targowisko.

Ostatnie cztery lata były 
bardzo dobre dla miasta. 
Samo to nie wystarczyło?
- Miałam takie poczucie pod-
czas kampanii wyborczej, że 
część mieszkańców zapomniała 
o tym, co zrobiliśmy. Poza tym, 
często nie rozmawia się o fak-
tach. Ale na przykład o tym, czy 
się ktoś komuś podoba, czy nie. 
Czy partia, która wystawia kan-
dydata jest dobra, czy nie. Mia-
łam wrażenie, że nie analizowa-
ło się kandydatów na burmistrza 
pod kątem tego, co do tej pory 
zrobili. 

Drugiej tury nie było. Na 
szczęście?
- Gdy słucham i obserwuję mo-
ich kolegów, którzy przegrali 
w drugiej turze, widzę wyraźnie, 
że zazwyczaj wygrywają emocje 

- nie ważne, co zostało zrobio-
ne dla gminy, ale czy się podoba, 
nie podoba, jak się zachowywał, 
i tak dalej. W takich momentach 
racje stawiane są do kąta.

Prawie na każdym kroku 
w Żarach można się natknąć 
na inwestycje wykonane 
w mijającej kadencji. Czy 
mimo to, spotkała się pani 
z zarzutem, że nic nie robi?
- W czasie kampanii rozmawia-
łam z wieloma osobami i w tym 
czasie spotkałam się z jednym 
przypadkiem, kiedy to pewna 
mieszkanka powiedziała, że się 
na mnie zawiodła. Nigdy nie za-
pomnę tej rozmowy przy ulicy 
Długosza. Zapytałam dlaczego? 
Dowiedziałam się, że moją wi-
ną jest to, że przy ulicy Długosza 
zostały wycięte drzewa na skar-
pie kolejowej, a także to, że ma-
my takie a nie inne wyniki zanie-
czyszczenia powietrza podczas 
okresu grzewczego. Według 
niej, nie działałam tu skutecz-
nie. Zatrzymałam się na dłużej 
i opowiedziałam, w czym tkwi 
problem.

To oczywiste, że miasto nie 
organizowało kolejowej 
wycinki, a jednak wszystko 
jest winą burmistrza?
- Wyciągnęłam jeden wniosek, 
że zachowanie i pracę burmi-
strza ocenia się na podstawie 
różnych doniesień, ale bez zgłę-
biania tej wiedzy. Kiedy wszyst-
ko wyjaśniłam tej pani, więcej 
pytań nie miała. Część miesz-
kańców opiera swoje opinie na 
jakimś jednym medium i wypo-
wiada się na dany temat, nie ma-
jąc pełnej wiedzy. W ten sposób, 
w wielu przypadkach ocenia się 
sytuację błędnie. 

Ale ogólnie rzecz biorąc, jest 
pani zadowolona z wyniku.
- Wyszłam z założenia, że usza-
nuję każdy wynik i każdy wybór 
naszych mieszkańców. Oczy-
wiście, moim marzeniem było 
przekroczenie progu 50 procent 
głosów. Myślałam, że z całym 
moim zespołem zapracowaliśmy 
na wygraną w pierwszej rundzie. 

Skończyło się na blisko 62 pro-
centach i jestem z tego powodu 
naprawdę szczęśliwa. Mieszkań-
cy zaufali mi. To z jednej strony 
radość, ale także wielka odpo-
wiedzialność. 

Wybory to nie tylko 
burmistrz, ale i radni.
- Tu nie do końca wszystko prze-
biegło po naszej myśli. Na dzień 
dzisiejszy jeszcze nie mamy ko-
alicji, która gwarantowałaby 
większość w radzie. Trwają roz-
mowy wytypowanych radnych 
Forum Samorządowego oraz ko-
mitetu Dobre Miasto - Lepszy 
Powiat z pozostałymi radnymi, 
aby tę koalicję zbudować. Do 20 
listopada, do pierwszej sesji ra-
dy miejskiej, rozmowy powinny 
być zamknięte i wtedy będzie-
my wiedzieli, czy jest koalicja, 
czy jej nie ma. Ja w tych rozmo-
wach nie uczestniczę. Ważne, 
żeby radni się dogadali.

Za koalicję, czyli poparcie, 
trzeba zapłacić czasem 
jakimś stanowiskiem. Czy 
większość w radzie jest 
koniecznością, czy tylko 
komfortem?
- Większość powinna być bez-
względnie, ponieważ osoby, któ-
re wejdą do rady i będą dzia-
łać wyłącznie politycznie, mo-
gą zablokować najlepsze na-
wet pomysły i przedsięwzięcia. 
Poza tym, ciągłe tarcia na se-
sjach nie służą rozwojowi mia-
sta i kolejnym działaniom, które 
musimy podjąć. Wszystko zale-
ży od ludzi, którzy dostali się do 
rady. Jeśli ich nadrzędnym ce-
lem będzie dobro miasta i miesz-
kańców, a do tego nie będą pod-
legać jakimś twardym kalku-
lacjom partii politycznych, to 
może się udać. Polityka i sta-
wianie sprawy na zasadzie “nie, 
bo nie”, jest ujemną stroną 
funkcjonowania samorządów. 
W okręgach jednomandatowych, 
których już nie mamy, radni byli 
pod lupą mieszkańców. Wyborcy 
doskonale wiedzieli czy pracują 
na ich rzecz, czy też nie. Polityka 
to najczęściej wielkie gadanie, 
a nie działanie. 

Cztery lata temu na radnych 
wybieraliśmy Kowalskiego 
lub Nowaka, a nie taką, czy 
owaką partię.
- Radni z okręgów jednoman-
datowych mieli ogromną szan-
sę, aby móc zrealizować różne-
go typu zadania na rzecz swoje-
go okręgu. Znaczna część z nich 
te zadania wykonywała. Teraz, 
gdy w jednym okręgu jest pięciu 
radnych, to trudno będzie zna-
leźć odpowiedzialnych, że coś 
tam w danym miejscu nie zosta-
ło zrobione. Z drugiej strony, gdy 
jeden radny mocno się w coś za-
angażuje, zawsze może się zna-
leźć drugi, który powie, że to je-
go zasługa. Politykowanie może 
szerokimi drzwiami wkroczyć do 
Urzędu Miasta. To jest zagroże-
nie.

W żarskim ratuszu nie było 
rewolucji. Ta sama pani 
burmistrz, więc nic się nie 
zmieniło.
- Pod względem ciągłości pracy 
nic, ale celem naszym jest sys-
tematyczne doskonalenie jako-
ści usług na rzecz mieszkańców. 
Tu przychodzi klient, a nie pe-
tent. Bardzo nie lubię tego sło-
wa. Klient ma być merytorycznie 
obsłużony. Jeśli tak nie będzie, 
ma prawo przyjść do burmistrza 
i powiedzieć, z czego jest nieza-
dowolony. Część osób z tego ko-
rzystała. W poprzedniej kadencji 
robiliśmy badania ankietowe. Te-
raz te działania będziemy konty-
nuować  oraz osobiście będę py-
tać mieszkańców czy są zadowo-
leni z pracy urzędników. To oczy-
wiście musi działać w obie stro-
ny. Klient urzędu powinien wie-
dzieć, jakie są jego obowiązki. 
Mówimy “nie” wszystkim, którzy 
zachowują się w sposób cham-
ski, którzy kierują wyzwiska pod 
adresem chcących ich obsłużyć 
urzędników. 

Zaczyna się nowa kadencja 
i z pewnością wielu 
mieszkańców ciekawi, co 
też nowego w Żarach się 
pojawi.
- Mieszkańcy często mnie py-
tają, kiedy zostanie wbita łopa-

ta w drugiej części parku przy 
Al. Jana Pawła II. To już niedłu-
go. Jeszcze pozostało kilka waż-
nych uzgodnień z konserwato-
rem zabytków i wykonawcą. Ko-
lejna inwestycja, na którą cze-
kają mieszkańcy to Park Kultury 
i Nauki z muszlą koncertową 
przy ulicy Wrocławskiej. Etap 
projektowania kończy się i roz-
poczną się prace inwestycyjne. 

Ostatnio wyremontowano 
sporo mniejszych i 
większych dróg. Co dalej 
w tej kwestii?
- Będziemy walczyć w konkur-
sach o dodatkowe środki ze-
wnętrzne na ten cel. Do prze-
budowy mamy drogę wjazdową 
do miasta od obwodnicy, czy-
li ulice Piastowską, Jagielloń-
ską i Żabikowską. Drogi osiedlo-
we nie mają szans w konkursach  
na dofinansowanie. Będziemy 
je przebudowywać z dochodów 
własnych miasta. Rząd ogłasza 
kolejne programy na dofinan-
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nie mogą zaniedbać możliwości 
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towych. 
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budowy wszystkich kluczowych 
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wraz z budową ścieżek rowero-
wych.

Które jeszcze ulice są 
w planie?
- Chcemy dokończyć przebudo-
wę ulicy Moniuszki od ronda do 
Żabikowskiej. Ważna jest ulica 
Bohaterów Getta, ale wcześniej 
musi być przeprowadzona regu-
lacja rzeki Żarki. Jest to zada-
nie nowej instytucji, jaką są Wo-
dy Polskie. Będziemy aktywnie 
działać przy tej sprawie. 

We wrześniu złożyliśmy 
projekt do konkursu na przebu-
dowę drugiej części ulicy Zie-
lonogórskiej. Dostaliśmy się do 
drugiego etapu i mam nadzie-
ję, że wszystko rozstrzygnie się 
pomyślnie dla nas. Wyniki będą 
znane do końca listopada. 

Podpisaliśmy jeszcze raz 
umowę z biurem, które przygo-
towywało projekt ulicy Sporto-

ŻARY Jest sporo planów do realizacji na nową kadencję
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wej. Projekt był zrobiony, ale nie 
spełnił wymogów wynikających 
ze specyfikacji i trzeba go po-
prawić. Gdy projekt będzie goto-
wy, podejmiemy starania o jego 
dofinansowanie.

Bardzo ważna kwestia to 
remont ulicy Staszica, której 
stan jest fatalny. W przyszłym 
roku rozpoczynamy tam prace 
od kanalizacji deszczowej i sa-
nitarnej. Później ogłosimy po-
stępowanie dotyczące wykona-
nia nawierzchni, tak więc ulica 
ta będzie zrobiona w dwóch eta-
pach. 

Dotychczas wiele uwagi 
przykładała pani do 
poprawy estetyki miasta.
- Musimy zająć się rewitali-
zacją centrum miasta. Mam 
tu na myśli ulice Podchorą-
żych i Parkową oraz plac Przy-
jaźni. Do tego powinniśmy do-
łączyć ulicę Śródmiejską. 
W przyszłym roku zlecimy przy-
gotowanie planu funkcjonalno-
-użytkowego i poczekamy na ko-
lejny konkurs, w ramach które-
go będzie można zdobyć pienią-
dze na rewitalizację. Możliwości 
w tych programach są czasem 
takie, że obejmują również 
dofinansowanie re-
montu kamie-
nic, nawet 
gdy są one 
własnością 
wspólnot 
mieszka-
niowych. 
Podsta-
wą jest 
jednak 
o p r a -
cowa-
n i e 
kon-

cepcji. Całe centrum powinno 
być wizytówką miasta na mia-
rę XXI wieku, a tego na razie nie 
mamy. 

W co jeszcze można 
inwestować?
- Remontu wyma-
ga muzeum 
miejskie. 
S t o p -
nio-

wo pozyskujemy pieniądze z róż-
nych programów. Sprawa jest 
o tyle trudna, że różne są spojrze-
nia wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków na ten obiekt. Mamy 
ogromne problemy na tej linii. Nie 
możemy zrealizować kilku propo-

zycji związanych z Parkiem 
Kultury i Nauki, pomi-

mo, że dostaliśmy na 
to pieniądze. Mu-

sieliśmy zrezy-
gnować z budo-

wy wiaty przy 
m u z e u m , 

gdzie mia-
ły być pro-
wadzone 
plenero-
we zaję-
cia dla 
d z i e -
ci. Nie 
m oże -
my po-
stawić 
infokio-
sku. Ta-

kie po-
d e j ś c i e 

często pro-
w a d z i 

do tego, że właściciele zabytków 
poddają się, rezygnują i w rezul-
tacie czekają tylko, aż obiekty za-
mienią się w gruzowisko. Oto Pol-
ska właśnie. 

Jeśli już mowa o zabytkach, 
to jest taki jeden, 
największy w mieście…
- Moim marzeniem jest, aby ze-
spół pałacowo-zamkowy był re-
montowany. Jesteśmy przed roz-
mową z właścicielami, od któ-
rych otrzymaliśmy pismo z de-
klaracją przekazania miastu 
części zamkowej. To pierwszy 
ważny problem, którym zajmie 
się urząd i nowa Rada Miejska. 
Przekonamy się, jakie wyobra-
żenia i oczekiwania dotyczące 
przekazania zamku mają obec-
ni właściciele. Muszę też wspo-
mnieć o ważnej kwestii, jaką jest 
przejęcie parkingu przy pałacu. 
Nie jest on własnością miasta, 
a jest niezmiernie ważny i po-
trzebny mieszkańcom. Prowa-
dziliśmy już rozmowy na ten te-
mat. Rozważamy zamianę dział-
ki z parkingiem na inną, w innej 
części miasta, jeśli tylko zgodzą 
się na to właściciele zespołu pa-

łacowo-zamkowego. 

Przejęcie zamku 
wiązałoby się 

z ogromnymi 
kosztami 

remontowymi. 
Czy Żary na to 

stać?
- Zanim w ogó-
le zdecydu-
jemy się na 
j a k i e k o l -
wiek wy-
datki, bę-
dę spoty-
kała się 
z woje-

wódzkim konserwatorem zabyt-
ków. Wybierzemy się też do mi-
nisterstwa, aby porozmawiać 
o różnych możliwościach wspar-
cia. Jeżeli uzgodnienia z konser-
watorem nie dojdą do skutku, to 
naprawdę będziemy się wstrzy-
mywać z ewentualnym przeję-
ciem zabytku. Jeżeli wymogi bę-
dą nie do spełnienia, to moder-
nizacja zamku może być niemoż-
liwa. 

Ma pani na myśli 
przysłowiową zaprawę 
murarską z jaj kurzych?
- Nie wiadomo jak wygórowa-
ne wymagania i zalecenia kon-
serwatorskie mogą być nie do 
udźwignięcia pod względem 
finansowym. Mieszkańcy mu-
szą też wiedzieć, że wszystkie 
koszty związane z moderniza-
cją takiego obiektu są wielo-
krotnie wyższe, niż gdybyśmy 
coś budowali od nowa. Nie zro-
bię kroku bez wsparcia i akcep-
tacji mieszkańców. Nie podej-
mę żadnych decyzji na tak bez 
szczegółowych ustaleń z kon-
serwatorem, co do zakresu 
i sposobu przeprowadzenia 
prac, aby potem nie było nie-
spodzianek.

Ktoś z mieszkańców może 
stwierdzić, że miasto pakuje 
kasę w zamek, a on ma nadal 
dziurawą drogę.
- To też istotna kwestia. Miesz-
kańcy muszą być świadomi, że 
jeśli miasto skoncentruje się na 
remoncie zamku, to część środ-
ków budżetowych będzie kiero-
wana na ten cel, a tym samym 
nie zrealizujemy innych zadań. 
Według bardzo pobieżnych sza-
cunków zamek może kosztować 
ponad 50 milionów złotych, 
a rocznie Żary na inwestycje 
przeznaczają kwotę mniej wię-
cej 30 milionów. Będziemy tak-
że walczyć o środki zewnętrz-
ne.

Hipotetycznie, przez dwa 
lata nie robimy w mieście 
niczego, ale mamy za to 
zamek?
- W uproszczeniu mogłoby to tak 
wyglądać, ale inwestycje takie-
go typu trwają o wiele dłużej. 
Trzeba też pamiętać, że nawet 
wyremontowany obiekt, będzie 
później generował koszty zwią-
zane z utrzymaniem. Działalno-
ści komercyjnej tam prowadzić 
nie można. 

Dużo planów na pięciolatkę.
- Sądzę, że ta kadencja pełna 
będzie wielu ciekawych inwe-
stycji dla naszego miasta. Jeże-
li problemy uda się rozwiązać to 
będzie kolejny milowy krok, jeśli 
chodzi o rozwój i wizerunek Żar. 
Wszystko w rękach wielu ludzi, 
a także nowej Rady Miejskiej. 
Mam nadzieję na dobrą i mery-
toryczną współpracę.
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ŻARY Młodzi 
ludzie spotkali się 
w sali ratusza na 
podsumowaniu 
projektu pod nazwą: 
„Wolność - kocham 
i rozumiem”.
Projekt przygotowany przez Sto-
warzyszenie Wspierania Inicja-
tyw Kulturalnych „Dwukropek”, 
wpisuje się w obchody setnej 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. Ma służyć podniesieniu wie-
dzy młodzieży na temat historii, 
poezji i pieśni patriotycznej. Mło-
dzi ludzie z żarskich szkół, będą-
cy w wieku od 14 do 19 lat, mieli 
za zadanie przygotować w formie 
teledysku materiał, mający pro-
mować polską pieśń patriotyczną 
i polską poezję. Uczniowie kręci-
li materiał telefonami komórko-
wymi i powszechnie dostępnymi 
kamerami. Potem samodzielnie 
wszystko montowali. Prace oce-
niało jury w składzie: Magdalena 
Broniecka i Piotr Pużak - pracow-
nicy biblioteki oraz Grzegorz Ko-
walczuk - instruktor z domu kul-
tury. 

Na zakończenie w reper-
tuarze piosenek patriotycznych 
zaprezentował się muzyk, po-
eta i kompozytor Mateusz Kwa-
pień z zespołem Sprawa Całkiem 
Przyjemna. Co ciekawe, skład ze-
społu jest międzynarodowy - na 
perkusji gra muzyk pochodzący 
z Meksyku a na basie muzyk po-
chodzący z Kuby. Wszyscy zna-
komicie odnajdują się w polskich 
piosenkach patriotycznych okre-
su międzywojennego, Powsta-
nia Warszawskiego czy piosenek 
z okresu Solidarności.

W spotkaniu uczestniczy-
ła ponad setka młodych ludzi 
i mieszkańców miasta. 

- Jeżeli będzie taka po-
trzeba, to może z okazji innych 
rocznic przygotujemy podob-
ny konkurs. Zainteresowanie by-
ło duże - komentuje Krzysztof 
Cymach, pracownik biblioteki 
i członek stowarzyszenia organi-
zującego wydarzenie.

Projekt został dofinansowa-
ny ze środków Gminy miejskiej 
Żary. 

Paweł Skrzypczyński

ROZMAITOŚCI

Na patriotyczną nutę

Piosenki patriotyczne w wykonaniu Mateusza Kwapienia z zespołem bardzo się podobały młodej publiczności fot.ARMG

ŻARY W Galerii 
Kolebka 
Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej 
można obejrzeć 
wystawę „Maja 
Zaucha. Pełna 
niezbadanych 
zakamarków.”

Maja Zaucha ma czterna-
ście lat, jest uczennicą kla-
sy ósmej Katolickiej Szko-
ły Podstawowej. Pisze 
wiersze i opowiadania. - Pi-
szę tak naprawdę od jakichś 
dwóch lat; jedną z przyczyn 
pisania jest na pewno chęć 
poznania tego, co niezna-
ne. Wiele osób pyta mnie, 
dlaczego tematyka moich 
utworów jest smutna i po-
ważna. Myślę, że właśnie 
dlatego: pragnienie opisa-
nia czegoś, czego jeszcze 
się nie doświadczyło i nie 
do końca zrozumiało, jest 
czymś bardzo interesują-
cym - opowiada o swojej 
twórczości literackiej Maja.

Pierwszymi osobami, 
które czytały utwory mło-

dej autorki, byli zwyczaj-
ni ludzie w Internecie, któ-
rych nie znała i z którymi 
nie miała nic wspólnego. 

- Mimo to, łatwiej by-
ło mi się otworzyć przed 
takimi czytelnikami, wie-
dząc, że nie będą mnie oce-

niać, bo mnie nie znali - tłu-
maczy Maja.

Nastolatka przyznaje, 
że pisanie to jej pasja, a pa-
sje w jej opinii unoszą czło-
wieka i wydobywają z nie-
go głęboko skrywane uczu-
cia i emocje. Młoda autorka 

ma wiele zainteresowań: od 
tych najzwyklejszych jak 
gotowanie, po te czysto na-
ukowe jak biologia, medy-
cyna czy dietetyka. Z dwo-
ma ostatnimi kierunkami 
wiążę również swoją przy-
szłość. PAS

Wystawa w Kolebce

ŻARY Krzyż Wołyński, 
który stanął przy jednym 
z wejść na cmentarz komu-
nalny, jest jednym z miejsc 
pamięci, które powstało 
dzięki działaczom żarskich 
organizacji kresowych. Du-
ży udział w powstaniu te-
go symbolicznego miejsca 
mają m.in. Eugeniusz i An-
na Ślawscy z Lipinek Łużyc-
kich, Józef Tarniowy, bracia 
Krzysztof i Zbigniew Ko-

pocińscy. Dla mieszkańców 
miasta i okolicznych miej-
scowości krzyż stał się miej-
scem, gdzie można zapalić 
symboliczny znicz ofiarom 
ludobójstwa dokonanego na 
Kresach II Rzeczypospolitej, 
na ludności polskiej, przez 
ukraińskich nacjonalistów. 
Ilość zniczy, które zapłonęły 
w pierwszych dniach listopa-
da, najlepiej pokazuje, jak to 
miejsce było potrzebne. PAS

Znicze pod 
Wołyńskim 
Krzyżem

Nagrodzeni
I miejsce i bon na książki o wartości 500 zł
Dawid Dawrzuk, Maria Dobrzańska, Michał Ho-
łody, Piotr Wesoły, Patryk Daszkowski z Zespołu 
Szkół Budowlanych za nagranie pt. „Wolność”.
II miejsce i bon na książki o wartości 300 zł
Wiktoria Kowalczukowska i Natalia Drzewiec-

ka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Tech-
nicznych za nagranie pt. „Czas żałoby, zostały-
śmy same”. 
III miejsce i bon na książki o wartości 200 zł
Nikola Sottopietra i Magdalena Żelisko z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Technicz-
nych za nagranie: „Testament mój”

fot.Krzysztof Kopociński

Maja Zaucha to bardzo utalentowana, a jednocześnie skromna nastolatka fot.MBP Żary
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POWIAT ŻARSKI 
Podczas kontroli 
drogowej 
funkcjonariusze 
z Placówki Straży 
Granicznej 
w Tuplicach 
ujawnili 
skradziony 
w Niemczech 
towar.
Funkcjonariusze Straży 
Granicznej z Tuplic zatrzy-
mali do kontroli drogowej 
samochód osobowy mar-
ki VW Transporter na nie-
mieckich numerach reje-
stracyjnych. Kierowcą sa-
mochodu okazał się oby-
watel Ukrainy. W trakcie 
kontroli ustalono, że nie-
mieckie tablice rejestracyj-
ne zgłoszone zostały jako 
skradzione i należą do in-
nego pojazdu. W trakcie 
kontroli przestrzeni ładun-

kowej ujawniono 3 moto-
cykle oraz 3 rowery. Kie-
rujący pojazdem nie posia-
dał przy sobie dokumentów 
przewożonych jednośla-
dów. Po dokonanych kolej-
nych sprawdzeniach usta-
lono, iż motocykle mar-
ki Yamaha, BMW i KTM 
990 Supermoto skradzio-
no na terytorium Niemiec. 
Kierowca tłumaczył funk-
cjonariuszom, że samo-
chód, motocykle oraz ro-
wery kupił w Niemczech. 
Wartość szacunkowa za-
trzymanych motocykli to 
prawie 50 tysięcy złotych, 
a wartość rowerów to 26 
tysięcy. Cudzoziemiec zo-
stał zatrzymany w związku 
z podejrzeniem kradzieży 
motorów i rowerów. Dal-
sze czynności w tej sprawie 
prowadzą funkcjonariusze 
Policji z Żar. Mężczyźnie 
grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności. PAS

Przyłapany na granicy

Skradzione jednoślady nie trafią na paserski rynek fot.Nadodrzański Oddział SG

ŻARY Byli pijani. 
Napadli, bili 
i kopali leżącego 
a potem okradli.

Do zdarzenia doszło w nocy 
1 listopada na jednej z ulic 
w Żarach. Do pokrzywdzo-
nego podeszło trzech męż-
czyzn. Jeden z nich ude-
rzył go w twarz i kiedy po-
krzywdzony upadł na zie-
mię, pozostali kopali i ude-

rzali go na przemian. Z kie-
szeni wyjęli portfel. Kie-
dy po sprawdzeniu okaza-
ło się, że nie ma w nim go-
tówki, zabrali reklamów-
kę z alkoholem i oddalili 
się. Dyżurny żarskiej jed-
nostki na miejsce skiero-
wał dzielnicowych i pogo-
towie. Po wstępnych usta-
leniach, policjanci udali się 
w rejon sprawdzając uli-
ce za sprawcami rozboju. 

Po krótkim czasie funkcjo-
nariusze zatrzymali trzech 
podejrzanych, mieszkań-
ców miasta - dwóch w wie-
ku 35 lat i jednego 46-lat-
ka. Wszyscy znajdowali 
się w stanie nietrzeźwości. 
Z blisko trzema promilami 
alkoholu w organizmie tra-
fili do policyjnego aresztu. 
Po wytrzeźwieniu w pro-
kuraturze usłyszeli zarzuty 
rozboju. 

- Aresztowani naj-
bliższe trzy miesiące spę-
dzą teraz za kratami, bo-
wiem sąd przychylił się do 
wniosku Policji i Prokura-
tury Rejonowej w Żarach 
i aresztował mężczyzn. 
Za tego typu przestępstwo 
może grozić nawet do 12 
lat pozbawienia wolno-
ści - informuje kom. Ane-
ta Berestecka z KPP w Ża-
rach. PAS

Rozbój w środku nocy

Z rozbój grozi nawet 12 lat więzienia fot.Lubuska Policja

ŻAGAŃ Każdy 
sposób na 
oszustwo 
jest dobry. 
Policja apeluje 
o czujność 
i rozsądek.
Mieszkanka miasta 
zgłosiła, że zadzwonił 
do niej mężczyzna, któ-
ry przedstawił się ja-
ko policjant Centralne-
go Biura Śledczego Po-
licji. Podczas rozmo-
wy próbował nakłonić 
kobietę, żeby przelała 
na jego konto ogromną 
sumę pieniędzy. Jed-
nak czujna i rozważ-
na kobieta zorientowa-
ła się, że ma do czynie-
nia z oszustem. Błyska-
wicznie urwała rozmo-
wę telefoniczną, a na-
stępnie natychmiast 
poinformowała o zda-
rzeniu miejscową poli-
cję. Należy pamiętać, 
że policjanci nigdy nie 
proszą o przekazanie 
pieniędzy czy wykona-
nie przelewu. Nie infor-

muję także o prowadzo-
nych przez siebie spra-
wach przez telefon. 

Pomimo nieustan-
nych ostrzeżeń, osoby 
starsze nadal stają się 
ofiarami oszustów pod-
szywających się pod 
krewnych, pracowni-
ków socjalnych, akwi-
zytorów, przedstawi-
cieli ZUS, policjantów 
bądź też oferują swo-
ja pomoc przy codzien-
nych obowiązkach do-
mowych.

Policja po raz ko-
lejny apeluje do star-
szych, samotnie miesz-
kających osób o czuj-
ność, rozsądek i roz-
wagę. Przestępcy bez-
względnie wykorzystu-
ją gościnność seniorów, 
chęć niesienia pomo-
cy innym. Policja prosi, 
aby starsze osoby nie 
wpuszczały do domu 
obcych osób oraz nie 
wykonywały przelewów 
bankowych na wskaza-
ne przez oszustów tele-
fonicznych konta. PAS

Fałszywy 
agent CBŚP
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Ziemie Zachodnie 
nazywane 
też Ziemiami 
Odzyskanymi były 
świadkiem wielu 
historii i osobistych 
dramatów ludzi, 
którzy nie chcieli 
pogodzić się 
z powojenną 
rzeczywistością.
Wśród napływających do Żar 
osadników było wielu dawnych 
żołnierzy AK oraz innych forma-
cji zbrojnego podziemia. Tu szu-
kali też schronienia w anonimo-
wym tłumie osadników działa-
cze podziemia niepodległościo-
wego. 

Archiwum w rękach 
bezpieki
Wiktor Rzeźnik przybył do Żar 
transportem kolejowym z Bytomia 
w grudniu 1945 r. Pochodził z oko-
lic Zbaraża, swoją działalność kon-
spiracyjną rozpoczął od zaprzysię-
żenia przez komendanta okręgu 
Tarnopol w grudniu 1941 r. Działał 
w Kedywie AK, był także kanceli-
stą Rejonowego Inspektoratu AK 
w Tarnopolu i prowadził dystry-
bucję podziemnej prasy. Po wkro-
czeniu Armii Czerwonej nie ujaw-
nił się, działając w nadal w podzie-
miu jako „Giermek” pracując ja-
ko urzędnik działu gospodarczego 
Powiatowego Urzędu Ziemskie-
go w Zbarażu. Chcąc uniknąć de-
konspiracji zdecydował się na re-
patriację. Początkowo zamieszkał 
w Drożkowie a następnie przepro-
wadził się do Mirostowic Dolnych. 
Zatrudnił się w szkole, gdzie został 
pierwszym kierownikiem. W 1946 
r. wstąpił do PPS, ale nadal utrzy-
mywał kontakty z podziemiem 
niepodległościowym, organizu-
jąc miejscowe struktury organiza-
cji Wolność i Niezawisłość (WiN). 
Współpracę tę jednak zakończył 
z końcem 1946 r., w ogrodzie do-
mu zakopał konspiracyjne archi-
wum, broń wrzucił do studni, a na-
stępnie uciekł do Warszawy.

Rzeźnik, który wstąpił nawet 
w szeregi PZPR z rzadka kontak-
tował się z kolegami z podziemia, 
jednak w lutym 1952 r. dotarła do 
niego Kamila Zarychta, była łącz-
niczka AK i WiN, która wcześniej 
dostarczała do Żar konspiracyjne 
materiały. Aresztowana w 1951 r. 
przez UB została zwolniona po kil-
kumiesięcznym śledztwie i posta-
nowiła ostrzec wszystkich, o któ-
rych wypytywali ją ubecy. Rzeźnik 
postanowił, zatem wrócić do Żar by 

ostrzec kolegów. Poszukując swo-
jego byłego dowódcy, wpadł w rę-
ce funkcjonariuszy III Wydziału 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Zielonej 
Górze. Poddany brutalnemu śledz-
twu wskazał, gdzie ukrył archiwum 
i broń. W ręce bezpieki wpadły in-
strukcje i raporty z działalności 
WiN okręgu żarskiego, przedwo-
jenne mapy okolic miasta, wnio-
ski awansowe, rozliczenia finanso-
we, a co gorsze wykazy byłych żoł-
nierzy AK z byłego województwa 
tarnopolskiego, przedzielonych na 
Dolny Śląsk, co uruchomiło falę 
aresztowań.

Akt oskarżenia przeciw-
ko Rzeźnikowi oraz innym ofi-
cerom AK wniósł prokurator por. 
Jan Świerbowski, który oskarżył 
Wiktora Rzeźnika o to, że próbo-
wał przemocą zmienić ustrój pań-
stwa polskiego proces odbył się 21 
grudnia 1953 r przed Sądem Woj-
skowym w Zielonej Górze. Rzeź-

nik skazany został na dwanaście lat 
pozbawienia wolności, utratę praw 
publicznych i przepadek mienia. 
Karę odbywał w Rawiczu. Jego 
dziewięcioletni syn prosił w mar-
cu 1954 r. najwyższe władze pań-
stwowe o łaskę pisząc: Mamusia 
nasza pracuje, a ja oraz młodsza 
siostrzyczka uczęszczamy do szkoły. 
Nie uskarżam się na wyrok sądowy, 
ale jedynie błagam Radę Państwa 
o darowanie winy naszemu ojcu 
i przywrócenie mu wolności. Okres 
dwunastu lat, to przecież wyrok na 
całą naszą rodzinę. Mamusia ma 
otwartą gruźlicę i opada coraz bar-
dziej z sił (...) Ja niczego nie pra-
gnąłbym na rocznicę moich urodzin 
jak tylko tego by nasza rodzina by-
ła znowu razem, by nasz ukochany 
tatuś, którego widoku jesteśmy po-
zbawieni do nas powrócił. Dopie-
ro po dwóch latach, na mocy amne-
stii wyrok został skrócony do sze-
ściu lat. Wiktor Rzeźnik wyszedł na 
wolność 8 maja 1956 r., zamieszkał 

w Ciechocinku i pracował tam jako 
magazynier. 

Podwójna kara śmierci
Inną osobą oskarżoną o współpra-
cę z organizacją Wolność i Nieza-
wisłość był Adam Zastawny, aresz-
towany w Żarach 27 września 1948 
r. W naszym mieście ukrywał się 
w związku ze swoją wcześniejszą 
działalnością na terenie powiatu Ja-
rosław. W akcie oskarżenia zarzu-
cono mu przynależność od jesie-
ni 1945 r. do 27 września 1948 r. 
do związku przestępczego „WiN”. 
Dalej można przeczytać w ak-
cie oskarżenia, iż „Działając na 
szkodę Państwa Polskiego zbie-
rał członków nielegalnej organi-
zacji &gt;WiN&lt; i przekazywał 
kierownictwu Rady „WiN” na po-
wiat Jarosław wiadomości stano-
wiące tajemnicę państwową (...) za 
pracę w organizacji „WiN” otrzy-
mał od kierownictwa tejże organi-
zacji (...) około 35 000 złotych (...) 

przechowywał bez zezwolenia broń 
palną (...) z 27 na 28 lipca 1946 r. 
w Jarosławiu (...) w ramach orga-
nizacji „WiN” (...) przy użyciu prze-
mocy dokonał zaboru 4-ch koni (...) 
na szkodę Powiatowej Spółdziel-
ni Rolniczo – Handlowej (...) w VI 
1945 w Jarosławiu udzielił pomocy 
(...) członkom bojówki „WiN” w ob-
rabowaniu ob. Króla Walentego (...) 
w celu podrabiania dokumentów na 
terenie województwa wrocławskie-
go przechowywał 9 pieczęci (...) od 
X 1947 do 27 IX 1948 na terenie 
województwa wrocławskiego uży-
wał za autentyczny podrobiony do-
kument na nazwisko Waloński Mie-
czysław. W konsekwencji oskarże-
nia Adam Zastawny został skaza-
ny na podwójną karę śmierci, któ-
rą jednak Bolesław Bierut zamie-
nił 5 listopada 1949 r. na dożywot-
nie więzienie, ostatecznie wyszedł 
z więzienia 31 sierpnia 1956 r.

Pisząc w czerwcu 1956 r. 
z Wronek pismo do Najwyższe-
go Sądu Wojskowego prośbę o re-
wizję wyroku, tak wyjaśniał mo-
tywy podjęcia swojej działalności 
konspiracyjnej: W roku 1944 mie-
siącu listopadzie miałem być aresz-
towany przez Urząd Bezpieczeń-
stwa tylko za to, że byłem człon-
kiem AK. Byłem zmuszony z tego 
powodu ukrywać się, a tym samym 
mając żal za niesłuszne mnie prze-
śladowanie, wstąpiłem w 1945 ro-
ku do organizacji [WiN]. Błąd ów-
czesnych Władz Bezpieczeństwa 
zemścił się srogo na mnie i ma się 
do chwili obecnej. Stwierdzam sta-
nowczo i obwiniam całkowicie ów-
czesne Władze Bezpieczeństwa za 
moje obecne nieszczęście, jak rów-
nież nieszczęście mej żony i mych 
dzieci, które w ogóle mnie nie zna-
ją, gdyż tyle lat jestem oderwany 
od rodziny. Gdyby nie błąd ówcze-
snych Władz Bezpieczeństwa pra-
cowałbym do tej pory i żył swobod-
nie jak inni obywatele. W 1945 ro-
ku zaproponowano mnie wstąpie-
nie do organizacji, która miała pro-
wadzić dalszy ciąg działalności 
AK. Mnie powierzono przewożenie 
poczty początkowo do Rzeszowa, 
a następnie do Przemyśla, Luba-
czowa i Przeworska.

Na fali odwilży, którą zapo-
czątkował XX Zjazd KPZR, Adam 
Zastawny szczerze przedstawił oko-
liczności aresztowania oraz śledztwa:

Pod koniec lata 1947 ro-
ku wyjechałem za zachód do Żar 
i tam pracowałem w Spółdzielni. 
W tym czasie przerwałem działal-
ność w organizacji i przestałem 
być członkiem organizacji WiN. 
Aresztowano mnie dnia 27 wrze-
śnia 1948 r. w Żarach. Początko-

ŻARY Nie złożyli broni w walce o niepodległą Polskę

Walka Dawida z Goliatem

Wiktor Rzeźnik z rodziną fot.arch.
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wo śledztwo przeszedłem w Żaga-
niu, gdzie wywierano na mnie silną 
presję fizyczną. Następnie przewie-
ziono mnie do Jarosławia. W cza-
sie śledztwa prowadzonego przez 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa Partyki Władysława, Se-
rafina Zdzisława i trzeciego śled-
czego imieniem Marian byłem tak 
strasznie bity i torturowany, iż by-
łem cały czarny. W tym tragicznym 
dla mnie czasie, ja jako człowiek 
pomyślałem sobie, że ja nie mógł-
bym znęcać się nad zwierzęciem, 
a co dopiero nad człowiekiem. Co-
dziennie rano chodziłem się myć do 
kuchni wraz z innymi aresztowany-
mi. Gdy zdjąłem koszulę, aby się 
umyć to byłem cały czarny, co mo-
gą stwierdzić zatrzymani wówczas, 
[a to:] Korzeniowski Józef, Bazan 
Roman – obaj z Jarosławia; Wa-
rzocha Józef, Bała – obaj z Rokiet-
nicy. Z przesłuchania zawsze wra-
całem do celi boso, niosąc pantofle 
w ręce, gdyż nie mogłem włożyć na 
nogi, ponieważ miałem stopy od-
bite gumą przez śledczego Party-
kę. Do tej pory jako dowód śledz-
twa mam dwa zęby trzonowe uszko-
dzone i dwa wybite przez śledczego 
Serafina. Tenże Serafin bił mnie tak 
długo po twarzy, aż go ręka zabo-
lała i poszedł rękę moczyć pod kra-
nem do następnego pokoju. Później 
wziął się do bardziej radykalnego 
środka wymuszania zeznań jak jego 
kolega, to jest bicie gumą. W mie-
siącu listopadzie 1948 roku został 
przyprowadzony do Urzędu Bez-
pieczeństwa Polak Józef z Jarosła-
wia, który twierdził, że ja go nama-
wiałem do wstąpienia do organiza-
cji. Gdy wywołano mnie z celi i pro-
wadzono do konfrontacji, to śledczy 
imieniem Marian powiedział mi: 
jeżeli Polak odwoła swoje zeznania 
żebym ja jego zbił. Polak stanow-
czo temu zaprzeczył, gdyż ja z Po-
lakiem o organizacji nigdy nie roz-
mawiałem. Śledczy Marian kiwnął 
głową, a ja bojąc [się] po prostu 
o własne życie i znęcanie się nade 
mną lekko dwukrotnie uderzyłem 
w twarz [Polaka]. Po wyjściu Po-
laka do następnego pokoju usłysza-
łem, że jego również bili. Następ-
nie Partyka wraz z Marianem rzu-
cili mnie na ziemię i zaczęli bić i ko-
pać nie zważając na żadne niebez-
pieczne miejsca. Nie jestem obec-
nie w stanie opisać metod śledz-
twa, gdyż zainteresowane czynni-
ki władz nie mogą uwierzyć praw-
dziwości moich słów, aby niektórzy 
[z] funkcjonariuszy doszli po prostu 
do zezwierzęcenia i w taki brutalny 
morderczy sposób [mogli] wymu-
szać zeznania od człowieka.

Śmierć Wrogom Ojczyzny
Organizacją, która powstała na 
gruncie lokalnym była „Śmierć 
Wrogom Ojczyzny” powstała 
w październiku 1948 r. w Szko-
le Przysposobienia Górniczego, 
inicjatorem jej powstania był An-
drzej Sarna, były żołnierz I Dywi-
zji Pancernej. Do 1947 r. przebywał 
w brytyjskiej strefie okupacyjnej 

Niemiec, a po powrocie do Polski 
zamieszkał w Żarach. Tu nawią-
zał kontakt z byłymi żołnierzami 
AK: Stanisławem Koroblewskim 
ps. Cień i Stanisławem Jodłowskim 
(ur. 1909), który w rzeczywisto-
ści nazywał się Władysław Dudek. 
Dowódcą grupy został Koroblew-
ski pełniący stanowisko kierowni-
ka warsztatów mechanicznych. 

Dudek, był w przeszłości żoł-
nierzem Batalionów Chłopskich 
i AK walczących na terenie Lu-
belszczyzny. Po wkroczeniu Ar-
mii Czerwonej, na polecenie władz 
konspiracyjnych został komendan-
tem MO w Jastkowie, ale wkrót-
ce – w sierpniu - aresztowano go 
i osadzono na terenie byłego hi-
tlerowskiego obozu na Majdanku. 
Po dwóch tygodniach aresztu zo-
stał skazany na śmierć, ale przyłą-
czył się do grupy więźniów, której 
udało się uciec. Następnie przyłą-
czył się do konspiracji Hieronima 
Dekutowskiego „Zapory”, gdzie 
używał pseudonimów „Dolecki” 
i „Żmijka”. Trafił do oddziału kpt. 
Stanisława Łukasika ps. „Ryś”, 
zgrupowanie to brało udział w roz-
brajaniu posterunku MO w Bełż-
cach, gdzie rozbrojono pięciu mi-
licjantów. W 1947 r. trafił do zgru-
powania por. Mieczysława Prusz-
kiewicza ps. „Kędziorek”, który 
objął dowództwo wszystkich grup 
poakowskich działających na połu-
dnie od Lublina. 

Władysław Dudek ponow-
nie aresztowany otrzymał jeszcze 
raz wyrok śmierci, ale i tym razem 
uciekł, by schronić się na tzw. Zie-
miach Odzyskanych. Pojawił się 
w Żarach na przełomie 1948/49. 
Używał pseudonimu „Wicher”, 
dzięki swojemu doświadczeniu 
partyzanckiemu w szkole górniczej 
zajmował się szkoleniem wojsko-
wym uczniów.

ŚWO, nie była w założeniu 
organizacją zbrojną, choć członko-
wie posiadali kilka sztuk broni dłu-
giej i krótkiej, którą zmierzali uży-
wać tylko w samoobronie. Według 
akt UB, celem organizacji było do-
konywanie napadów zbrojnych na 
instytucje umacniające komuni-
styczną władzę, jednak w trakcie 
przesłuchań świadkowie temu za-
przeczali. Twierdzili natomiast, że 
działalność organizacji miała sta-
nowić kontynuację idei propago-
wanych przez AK i Zrzeszenie 
WiN poprzez propagandę antyko-
munistyczną oraz mobilizowanie, 
prowadzenie rozpoznania i wywia-
du a także szkolenie kadr do przy-
szłej walki partyzanckiej.

W marcu 1950 r. ŚWO zosta-
ła zdekonspirowana, prawdopodob-
nie w wyniku przeniknięcia do or-
ganizacji prowokatora UB. Do koń-
ca kwietnia w areszcie znalazło się 
15 członków stowarzyszenia, któ-
rzy w trakcie śledztwa poddani zo-
stali torturom. Po niemal półrocz-
nym śledztwie trafili do Wrocławia, 
gdzie Wojskowy Sąd Rejonowy 
skazał Andrzeja Sarnę i Stanisława 
Koroblewskiego na 12 lat więzie-

nia, 5 lat utraty praw publicznych, 
oraz orzekł przepadek mienia w ca-
łości. Władysław Dudek (Stanisław 
Jodłowski), który w czasie areszto-
wań był poza Żarami i brat Koro-
blewskiego – Jakub – uniknęli ry-
chłego aresztowania. Jakub Koro-
blewski ukrywał się ponad dwa la-
ta, ujawniając się po amnestii w li-
stopadzie 1952 r. Głównym poszu-
kiwanym był Władysław Dudek 
(Stanisław Jodłowski), który scho-
wał się na poddaszu budynku przy 
ul. S. Okrzei 6. W nocy 17 na 18 
maja 1952 r. funkcjonariusze UB 
i MO zorganizowali zasadzkę.

Władysław Dudek vel Sta-
nisław Jodłowski związany był 
z Eustachią Jodłowska (mieszkała 
w pobliżu szkoły górniczej, zbież-
ność nazwisk była przypadko-
wa), z którą miał syna, gdy dowie-
dział się, że dziecko jest chore po-
stanowił odwiedzić swoją partner-
kę i syna. Niestety wizytę zauwa-
żyła sąsiadka, która doniosła o tym 
UB. Zaalarmowani funkcjonariu-
sze pojawili się w mieszkaniu przy 
S. Okrzei 6, gdzie otworzyła im ko-
bieta z małym dzieckiem na ręku. 
Funkcjonariusze dowodzeni przez 
Mieczysława Lemiesiewicza z UB 
wtargnęli do mieszkania, w które-
go spiżarce schował się Władysław 
Dudek. Doszło do wymiany ognia, 
milicjanci i ubecy proponowali mu 
złożenie broni i poddanie się, ale 
jak wspominał Jakub Koroblew-
ski, Dudek wielokrotnie powtarzał, 
że nie dopuści, by ujęto go żywego. 

W trakcie akcji poprosił o po-
danie mu spodni, ale w tym mo-
mencie padł strzał z pistoletu sy-
gnałowego. Według raportu z ak-
cji: Po wystrzeleniu z rakietnicy 
przez pracownika grupy operacyj-
nej, wówczas zrobił się ruch w spi-
żarce, krótko po zgaśnięciu rakiet-
nicy padł jeden strzał jeszcze w spi-
żarce krótko po tym drugi oraz usły-
szano osunięcie się ciała. Po tym 
ponownie wystrzelono rakietę i za-

uważono przez otwór drzwi (ma-
ły otwór) od spiżarki, że Jodłow-
ski Stanisław leży na ziemi..., da-
lej w meldunku można przeczytać: 
Gdy Jodłowski Stanisław zastrze-
lił się więc stwierdzono, że dał so-
bie strzał w głowę obok prawego 
oka (wlot) a wylot nastąpił w pra-
wo od lewego ucha, posiadał on 
spodnie na sobie, a uprzednio pro-
sił, aby mu podać spodnie, chciał 
on, by ktoś z pracowników pokazał 
się, by móc strzelić do niego. Taka 
interpretacja wydaje się naciąga-
na, bo świadek – Mieczysław Im-
birowicz twierdził, że podał Dud-
kowi spodnie, a nawet przez chwi-
lę z nim rozmawiał. 

Funkcjonariusze zgodnie 
oświadczyli, że nie widzieli przy-
bycia na miejsce zdarzenia leka-
rza i prokuratora. Nie sporządzo-
no protokołu sekcji zwłok, która 
jednoznacznie pozwoliła by ustalić 
pochodzenie śmiertelnej kuli. Bra-
kuje także ekspertyzy broni Wła-
dysława Dudka, mimo, że w mel-
dunku specjalnym skierowanym do 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego napisano, że broń prze-
słano do Centralnego Laborato-
rium MBP. 

Ciało Władysława Dudka 
pochowano późnym wieczorem 
na Cmentarzu Komunalnym w Ża-
rach – wedle słów Jakuba Koro-
blewskiego ówcześnie ukrywają-
cego się na cmentarzu – w asyście 
funkcjonariuszy UB. 

Grupa Narodowych Sił 
Zbrojnych
W okolicach Żar działały także jed-
nostki Narodowych Sił Zbrojnych. 
Jedna z nich ukrywała się w okolicz-
nych lasach. Była to Grupa Leśna nr 
3 im. Poniatowskiego, dowodził nimi 
ppor. Leopold Kożusznik pseudonim 
„Leszek”, do grupy należeli również: 
Artur Deszczułka ps. „Jurek”, Kazi-
mierz Stodulski i Helena Dutkiewicz. 
Grupa w czerwcu 1946 roku rozrzu-

ciła w Żarach antykomunistyczne 
ulotki. Zaktywizowało to miejscowy 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego, jako że w tym czasie 
pojawiły się również ulotki z wier-
szykami wyśmiewającymi sojusz 
polsko – radziecki. Po prawie czte-
romiesięcznej działalności, 24 sierp-
nia 1946 roku wszyscy zostali aresz-
towani. Rozprawy zakończyły się po 
dwumiesięcznym śledztwie we Wro-
cławiu. Wymierzone wyroki były 
bardzo wysokie. Dowódcę i K. Sto-
dulskiego skazano na 12 lat więzie-
nia, A. Deszczułkę na 8 lat (miał za-
ledwie 17 lat), H. Dutkiewicz na 5 lat. 
Wyroki wymierzone przez sędziego, 
majora Aleksandra Woreckiego by-
ły niewspółmiernie wysokie w sto-
sunku do popełnionych czynów. Do-
mniemywać można, że spowodowa-
ne to było podkreślaniem współpra-
cy NSZ z hitlerowcami (powoływa-
no się na to w sentencjach wyroku, 
wskazując na działalność Brygady 
Świętokrzyskiej).

Tropiący wszelkie przejawy 
niesubordynacji wobec nowej władzy 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego, a także Milicja stały się 
w powiecie instytucjami działający-
mi ponad innymi organami władzy 
lokalnej. Do Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu docierały skargi na 
komendanta powiatowego MO. Na 
forum Powiatowej Rady Narodowej 
wniesiono sprawę ...Obyw. Brody 
Tadeusza Kom. Pow. M.O. – obicie 
obywateli, jednak sprawę z braku 
dowodów rzeczowych odłożono do 
wyjaśnienia(...). Ciekawe swoją dro-
gą, jakie to musiałyby być dowody 
rzeczowe pobicia, by przekonać rad-
nych zasiadających w PRN. Strach 
przed organami bezpieczeństwa robił 
jednak swoje. Sprawa ta nigdy więcej 
nie wypłynęła na forum PRN. 

Rafał Szymczak

CIĄG DALSZY
ZA TYDZIEŃ

Władysław Dudek „Wicher” (w środku, w jasnym płaszczu) z przyjaciółmi fot.arch.
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GMINA ŻARY 
Wspólna 
zabawa i czas 
na integrację. 
Mieszkańcy 
Sieniawy Żarskiej 
odwiedzili 
mieszkańców 
Gościeszowic, 
wspólnie 
śpiewali 
i biesiadowali.
Spotkanie mieszkańców 
dwóch miejscowości było 

możliwe dzięki projektowi 
„Seniorzy patriotycznie roz-
śpiewani”, realizowanego 
przez Fundację Pięknolesie 
z Sieniawy Żarskiej wspól-
nie z zespołami śpiewaczy-
mi z tej miejscowości. 

- Zostaliśmy w Go-
ścieszowicach ugoszczeni 
po staropolsku i bawiliśmy 
się fantastycznie - opowiada 
Krystyna Adamenko, prezes 
Fundacji Pieknolesie. 

Jak to bywa, nie obe-
szło się bez rewizyty i trze-
ba było w Sieniawie Żar-

skiej ugościć 50 seniorów 
z Gościeszowic. 

Projekt był wysoko 
oceniony i dofinansowany 
przez LGD Między Odrą 
a Bobrem w ramach FIO 
(Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich) w kwocie 4000 
złotych. 

Seniorzy Patriotycz-
nie Rozśpiewani to Przegląd 
Pieśni Patriotycznej mają-
cy na celu wzmocnienie od-
czuć patriotycznych w spo-
łeczności małych miejsco-
wości: Sieniawy Żarskiej li-

czącej około 1100 miesz-
kańców oraz Gościeszo-
wic liczących około 1000 
mieszkańców. Drugim cel 
zadania to wzmocnienie za-
angażowania społecznego 
uczestników, integracja lo-
kalnych społeczności oraz 
seniorów lubiących mu-
zykowanie przekraczająca 
granice powiatu, trzeci pro-
pagowanie i krzewienie wo-
lontariatu. Zaproszone do 
realizacji zespoły upamięt-

niają w swoich pieśniach 
naszą bogatą przeszłość hi-
storyczną, powracają do ko-
rzeni.

- W tak małych spo-
łecznościach jest wielka po-
trzeba przypominania te-
go co czyni nas wolnymi, 
a wiemy o tym z rozmów 
prowadzonych z mieszkań-
cami naszych wsi. Z prze-
prowadzonych z seniora-
mi rozmów wynika, że bar-
dzo tęsknią za czasami kie-

dy mogli wspólnie biesia-
dować i śpiewać przy ogni-
sku lub na uroczystościach, 
dziś każdy puszcza muzy-
kę z płyt, z internetu, z radia 
i nie ma okazji do wspól-
nego śpiewania - tłumaczy 
Krystyna Adamenko. 

Łącznie w projekcie 
udział wzięło około 200 
osób w tym: Chór Piękno-
lesie, Zespół Jarzębina, Ze-
spół Gościeszanki, Kabaret 
Oj, Tam, Oj, Tam. PAS

Między nami sąsiadami

ŻAGAŃ  
W historycznym 
Opactwie 
kanoników 
regularnych 
reguły św. 
Augustyna 
spotkali się na 
balu Wszyscy 
Święci.

Oj, działo się, działo. Na ba-
lu pojawili się święci: Fran-
ciszek, Dominik, Karol, Ja-
dwiga, Elżbieta, Jan Pa-
weł II i inni. Pierwszy bal 
Wszystkich Świętych przy 

parafii Wniebowzięcia 
NMP, to inicjatywa tutej-
szych księży na czele z ks. 
proboszczem Władysławem 
Tasiorem. Podczas balu by-
ły tańce lednickie, konkur-
sy z nagrodami o świętych, 
zabawy z chustą animacyj-
ną oraz - wiadomo - słod-
kie atrakcje.Wodzirejem ba-
lu była Jolanta Frankow-
ska. Zabawa miała, co waż-
ne, również charakter edu-
kacyjny. Wspólna zabawa 
dzieci, modlitwa i przygo-
towane atrakcje, miały przy-
bliżyć najmłodszym posta-
cie świętych. JM

Bal Wszystkich Świętych w Opactwie

Jedzie pociąg z daleka, ze wszystkimi świętymi fot.Jan Mazur

Wspólne biesiadowanie i wspólne śpiewanie, to dobry sposób na integrację fot.Fundacja Pięknolesie

Chór Pięknolesie przeciera artystyczne szlaki fot.Fundacja Pięknolesie

Miło mieć pamiątkowe zdjęcie z takiego spotkania fot.Fundacja Pięknolesie
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Szukasz emocji?
Oglądaj żarską koszykówkę
KOSZYKÓWKA  
Cóż  to za sport,   
w którym po prawie 
dwugodzinnym 
meczu o wyniku 
decyduje kilka 
ostatnich sekund? 
Oto koszykówka 
właśnie. W dodatku 
w wykonaniu 
drugoligowej 
drużyny Chromy 
Żary, która 
nie przegrała 
żadnego z pięciu 
dotychczasowych 
ligowych spotkań.

Na tym chyba właśnie polega 
piękno tego sportu. Siedzisz na 
trybunach pośród wiwatujące-
go tłumu. Atmosfera jest niesa-
mowita. Głośny doping i błyska-
wicznie zmieniająca się sytuacja 
na boisku. Akcja - kosz, akcja - 
strata i znowu kosz. Tu nie ma 
miejsca na nudę. I wreszcie czte-

ry ostatnie sekundy meczu, któ-
re ciągną się w nieskończoność. 
Na piłkarskich boiskach to zaled-
wie mrugnięcie okiem, zaś na ko-
szykarskich parkietach - wiecz-
ność. Wstajesz z miejsca, wszy-
scy wstają. I tylko jedna myśl - 
niech ten zegar przyśpieszy...

Upragniony dźwięk oznaj-
mia, że to już koniec. Jest kolejne 
zwycięstwo. Ulga i radość. Wy-
nik na tablicy 74:73.

To nie jest trzecia liga, 
w której Chromik wygrywał  
z ogromną przewagą punktową, co 
w rezultacie było aż nudne. Teraz 
jest o wiele ciekawiej, bo i prze-
ciwnicy są z nieco wyższej półki. 

Można śmiało stwierdzić, 
że nie ma w Żarach dyscypli-
ny, która dostarczałaby kibicom 
równie dużą i tak skondensowa-
ną dawkę emocji. Jeśli ktoś jesz-
cze nie widział żarskich koszyka-
rzy na żywo w akcji, to na pewno 
powinien się wybrać na mecz. Ale 
jeśli ktoś ma słabe nerwy, czy ser-
ce, to może jednak nie.

Wyniki w poszczególnych 
kwartach w meczu z KS Kosz 

Pleszew: 18-16, 34-43, 57-51, 74-
73. Połowa meczu to dziewięcio-
punktowa strata Chromy. Wtedy 
właśnie trener Łukasz Rubczyń-
ski wziął chłopaków na rozmo-
wę. To, co powiedział, przyniosło 
skutek. W trzeciej kwarcie Chro-
ma zdobywa 23 punkty, zaś go-
ście tylko 8. A później było już 
tylko dramatyczniej. Na szczęście 
prowadzenie uzyskane na 4 se-
kundy przed końcem meczu, uda-
ło się utrzymać do końca.

Warto podkreślić dobry wy-
stęp Mariusza Małachowskiego 
i Mariusza Matczaka, którzy do 
wyniku dołożyli po 20 własno-
ręcznie zdobytych punktów.

10 listopada Chroma zagra 
mecz w Opolu z drużyną, która 
też do tej pory również nie prze-
grała żadnego spotkania.

Natomiast drugoligową ko-
szykówkę zobaczymy ponow-
nie w Żarach już 17 listopada. 
Na parkiecie swoje umiejętności 
sportowe zaprezentuje PGE Tu-
rów Zgorzelec.

Andrzej Buczyński

Najlepsza żarska publiczność fot. Andrzej Buczyński

Jest drużyna, są wyniki fot. Andrzej Buczyński Czy można nie wygrywać przy takim dopingu? fot. Andrzej Buczyński

Walka o kazdy punkt fot. Andrzej Buczyński
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Juniorzy walczyli, 
zabrakło szczęścia

Niepodległościowe 
bieganie

Rowerowa wycieczka 
na setną rocznicę

BIEGI Amatorzy biegania 
uczczą setną rocznicę 
odzyskania niepodległości 
w sposób najbardziej im 
odpowiedni, czyli po prostu 
biegając. Imprez jest sporo.

11 listopada na ulicach Żagania zaroi się od 
biegaczy. Start biegu głównego na dystansie 
10 kilometrów zaplanowano na godz. 11.11 
przy ulicy Kochanowskiego. A już od godz. 
9.30 biegać będą dzieci na czterech różnych 

dystansach uzależnionych od kategorii wie-
kowej. Dekoracje zwycięzców zaplanowano 
na 13.30.

W gminie Trzebiel wystartuje 3. Bieg 
Niepodległości. Impreza rozpocznie się pod 
wieżą widokową na geościeżce „Dawna Ko-
palnia Babina”. Bieg główny rozpocznie się  
o godz. 12.00, natomiast godzinę wcześniej 
pobiegną dzieci.

Również cotygodniowy żarski parkrun, 
rozpoczynający się zawsze w sobotę o godz. 
9.00, tym razem zapowiada się w biało-czer-
wonych barwach. ATB

Trening przed Biegiem Niepodległości w Żaganiu fot. ARMG

ŻARY Członkowie SKKT 
„Horyzont” i uczniowie 
żarskiego Ekonomika 
wzięli udział w rajdzie 
rowerowym  
z okazji rocznicy 
100-lecia odzyskania 
niepodległości.
Po sprawdzeniu technicznym rowerów 

i predyspozycji zdrowotnych, wspólnie 
z opiekunami Bartoszem Hołodiukiem 
oraz Dariuszem Koszelą wyruszyli w kie-
runku Żagania. Trasa wiodła przez Kuni-
ce, Siodło oraz żagański poligon Karliki. 
Na terenie poligonu mieli okazje zwie-
dzić Muzeum Obozów Jenieckich - Sta-
lag VIII C, oraz uczcić pamięć pomor-
dowanych jeńców minutą ciszy i symbo-
licznym zniczem. DK

Młodzież na historycznych szlakach fot. ARMG

KOSZYKÓWKA W Żarach 
rozegrano kolejny mecz 
w ramach dolnośląsko-
lubuskiej ligi juniorów.

Spotkanie pomiędzy UKS Chromik Żary  
a UKS Gimbasket Wrocław odbyło się  
w sali Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekre-
acji i Wypoczynku przy ul. Zwycięzców.

Pojedynek można uznać za wyrów-
nany. Remisowy rezultat wyświetlał się 
na tablicy jeszcze całkiem niedaleko koń-
ca meczu. Jednak więcej koszykarskie-
go szczęścia miała reprezentacja Wro-
cławia i ostatecznie podopieczni Łukasza 
Rubczyńskiego musieli tego dnia uznać 
wyższość gości. Wynik tego spotkania to 
79:83. ATB

W sali przy ul. Zwycięzców też można obejrzeć ciekawe sportowe zmagania fot. Andrzej Buczyński
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Kamil Nowacki 
z brązowym 
medalem

Ekstraliga grała w Żarach

Unihokejowa 
olimpiada

UNIHOKEJ W ostatni weekend,  
3 i 4 listopada, rozegrano dwie kolejki 
ekstraligi unihokeja seniorów. UKS 
Prus  Żary dwukrotnie pokonał KS 
Wejherowo 6:4 oraz 5:4.
W ostatnim meczu Prus zagrał w składzie: Adrian Grędziński, 
Mateusz Gałek, Wojciech Marzec, Michał Kowalczuk, Rafał 
Poprawski, Marcin Karaszewski, Bartłomiej Fliegner, Adam 
Fliegner, Alan Fliegner, Sławomir Sojka, Konrad Roślik, Ra-
fał Werstler, Miłosz Kossowski, Michał Osadziński, Maciej 
Statucki.

Po sześciu meczach UKS PRUS Żary zajmuje czwar-
tą, ostatnią pozycję w grupie C. Na pierwszym miejscu z 13. 
punktami jest UKS Fenomen Babimost. Drugie miejsce z do-
robkiem 11. punktów zajmuje I LO UKS Floorball Gorzów 
Wielkopolski. Tuż przed Prusem palusje się KS Wejherowo  
z taką samą ilością - 6. punktów.

W klasyfikacji końcowej ubiegły sezon Prus zakończył 
na 11. miejscu.  ATB Ekstraligowy UKS Prus Żary fot. ARMG

ZAPASY Podczas odbywających się w Janowie Lubelskim Mistrzostw Polski młodzików w za-
pasach, wychowanek żarskiego Agrosu Kamil Nowacki po dramatycznym pojedynku wywal-
czył miejsce na podium i z zawodów wrócił z brązowym medalem. Na zdjęciu z trenerem Bog-
danem Kępińskim fot. Agros Żary

UNIHOKEJ Budowlanka 
przed Ekonomikiem 
i Ogólniakiem, to 
kolejność najlepszych 
drużyn podczas zawodów 
w unihokeju chłopców 
w ramach Powiatowej 
Olimpiady Młodzieży  
w Żarach.

Rozgrywki przeprowadzono systemem 
każdy z każdym. Poza najlepszą trój-
ką, kolejne miejsca zdobyli: KLO Żary  

i ZSOiT Żary.
Wyniki poszczególnych meczy roz-

grywanych w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących przedstawiają się następująco:
ZSO ŻARY - ZSB ŻARY 0:2
ZSE ŻARY - KLO ŻARY 6:0
ZSOiT ŻARY - ZSO ŻARY 1:4
ZSB ŻARY - ZSE ŻARY 3:1
KLO ŻARY - ZSOiT ŻARY 1:2
ZSO ŻARY - ZSE ŻARY 1:3
ZSOiT ŻARY - ZSB ŻARY 1:7
ZSO ŻARY - KLO ŻARY 2:4
ZSE ŻARY - ZSOiT ŻARY 3:0
ZSB ŻARY - KLO ŻARY 4:1  ATB

W unihokeja gra się w Żarach od wielu lat fot. Tomasz Górski

Do zawodów stanęło pięć reprezentacji poszczególnych szkół średnich fot. Tomasz Górski
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PIŁKA NOŻNA 
UKS Czarni Żagań 
po ostatniej 
wygranej  
z drużyną 
Schnug Chociule 
wskoczyli na 
trzecie miejsce 
okręgówki. 
Mają tyle samo 
punktów, co drugi 
w tabeli żarski 
Promień.
Promień i Czarni ugrali do tej 
pory po 32 punkty w zielono-
górskiej klasie okręgowej. Ma-
ją na koncie po 10 zwycięstw, 
po 2. porażki oraz po 2 remi-
sy. Dotychczasowy dorobek 
obydwu zespołów różni się 

tylko bilansem bramek, stąd 
też niższa pozycja Czarnych  
w tabeli.

Obydwie reprezenta-
cje dzieli od lidera 7 punk-
tów. Mogło być więcej, ale 
Piast Iłowa zaliczył ostat-
nio swoją pierwszą poraż-
kę w tym sezonie. Spraw-
cą tego niespodziewane-
go wydarzenia był Zryw  
z Rzeczycy.

Wygląda na to, że Ża-
ry mogą walczyć z Żaga-
niem ramię w ramię o czwar-
toligowy awans i tylko jedno 
miasto wygra. No chyba, że 
Iłowa przestanie nagle grać 
w piłkę i zacznie wszyst-
ko przegrywać. Tylko jakoś 
trudno to w ogóle brać pod 
uwagę. ATB

SPORT

Czarni też się liczą

Wynik nie jest aż tak ważny

Czarni rozprawili się ze Schnugiem Chociule 5:2, ale nie był to bardzo wymagający przeciwnik fot. Andrzej Buczyński

BIEGI Parkrun to 
nie tylko rekordy 
na trasie, ale przede 
wszystkim atmosfera. 
Są biegacze, którzy 
rywalizują z innymi  
i przede wszystkim  
ze sobą. Ale są 
też tacy, którzy 
biegają zupełnie 
rekreacyjnie, bez 
spoglądania na zegar. 
Wystarczy po prostu 
dobiec do mety  
w swoim tempie.

Trasę pięciokilometrowego biegu 
można pokonać zarówno w 18, jak 
i 40 minut. Jak kto woli i na ile star-
cza mu sił i kondycji.

Jeśli ktoś lubi wyzwania, to 
też spotka na trasie szybkich bie-
gaczy, z którymi może się zmie-
rzyć. Każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Znajdzie przede wszystkim 
przyjaznych ludzi, których połą-
czyła wspólna pasja.

A dla tych, których kręci 
urywanie kolejnych sekund, po-
dajemy najlepsze wyniki z 266. 
edycji żarskiego biegu:
1. Krzysztof CIEŚLAK - 17.57
2. Miłosz POPKO - 18,51
3. Jakub JAMROZIK - 19.16
4. Mariusz FICYGOWSKI - 19.24
5. Marcin LIDTKE - 19.33
6. Gerard CARUK - 19.38
7. Miroslaw WOLAK - 19.43

Andrzej Buczyński

Parkrun to bieg dla każdego fot. Andrzej Buczyński Zabawy dla dzieci biegających rodziców organizowała Elżbieta Łobacz-Bącal  
fot. Andrzej Buczyński

W ostatniej edycji żarskiego parkrunu po Zielonym Lesie wzięła udział prawie setka biegaczy fot. Andrzej Buczyński
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Promień powrócił
PIŁKA NOŻNA 
Po ostatniej przegranej 
w Nietkowie i spadku 
w tabeli żarski Promień 
rehabilituje się przed 
własnymi kibicami 
wysoko wygrywając  
z Mieszkiem Konotop 
7:1. Podopieczni 
Grzegorza 
Tychowskiego wrócili 
na drugie miejsce, 
ustępując liderowi klasy 
okręgowej - Piastowi  
z Iłowej.

Wprawdzie pierwsza bramka meczu 
należała do gości, ale Promień zareago-
wał na to szybko, skutecznie i wielo-
krotnie. 5 minut po stracie bramki remi-
sowego gola strzela Marek Wolak. Póź-
niej widowisko było już praktycznie 
jednostronne.

Kolejne bramki strzelają w kolej-
ności: Norbert Biniek (46’), Paweł Da-
nielwski (61’), ponownie Marek Wo-
lak (65’), i znów dwukrotnie Paweł Da-
nielewski (70’ i 77’), a na koniec wy-
nik przypieczętowuje Łukasz Świdkie-
wicz (79’).

- Po porażce w Nietkowie ze-
spół bardzo dobrze zareagował - ko-
mentuje trener Grzegorz Tychowski. -  
Uważam, że było to najlepsze spotka-
nie w tej rundzie. Mieliśmy kontro-
lę nad meczem przez pełne 90 minut. 
Dominowaliśmy, byliśmy agresywni. 
Zagraliśmy bez paru kluczowych za-
wodników, ale zmiennicy pokazali, 
że są wartościowymi piłkarzami. Nie 
mam w zwyczaju, wyróżniać indywi-
dualnie zawodników, bo cały zespół 
pracuje na wynik, ale cichym bohate-
rem spotkania był Radek Żebrowski - 
dodaje trener.

Andrzej Buczyński

Oleh Frankovych
(obrońca) 
– Dzisiejszy mecz był 
bardzo ważny i chcieli-
śmy aby trzy punkty zo-
stały u nas. Byliśmy, na 
pewno, lepsza drużyną, 
pomimo problemu z bra-
kiem kilku zawodników. 
Zdominowaliśmy prze-
ciwnika i nie daliśmy 
stworzyć im sytuacji  
w okolicach naszego po-
la karnego. W pełni za-
służone zwycięstwo.

Dawid Szala 
(bramkarz) 
– Zagraliśmy naprawdę 
dobry mecz. Myślę, że 
gra w końcu wyglądała 
tak, jak my i trener byśmy 
tego chcieli. O ile można 
nam było zarzucić, że po-
przednie zwycięstwa by-
ły wymęczone, tak dzi-
siaj po prostu zdomino-
waliśmy rywala i mamy 
nadzieję, że taką dyspo-
zycję damy radę utrzy-
mać do końca sezonu.

Co do mojego wy-
stępu, to chciałbym na 
pewno podziękować tre-
nerowi, że coraz częściej 
mam szansę na grę. Je-
stem trochę zły na sie-
bie za straconą bram-
kę, bo miałem już piłkę 
na ręce, ale popełniłem 
drobny błąd i wpadła 
do bramki. Na 100 ta-
kich strzałów, 99 z nich 
obronisz, ale ten jeden 
wpadnie. Ten mój jeden 
raz był właśnie dzisiaj, 
ale mówi się trudno, my-
ślę, że następną inter-
wencją już się poprawi-
łem. Najważniejsze jest 
jednak oczywiście to, że 
wygrała drużyna i wróci-
liśmy na drugie miejsce 
w tabeli.

Bartosz Suski 
(obrońca) 
– Przede wszystkim 
chciałbym przeprosić 
naszych kibiców za po-
rażkę w Nietkowie, po-
nieważ zagraliśmy tam 
bardzo słabo.

W dzisiejszym me-
czu mieliśmy przewa-
gę od samego począt-
ku, graliśmy z pomy-
słem, czego brakowało 
najbardziej w poprzed-
nich spotkaniach. Każ-
dy był w pełni zaanga-
żowany i skupiony. Oso-
biście uważam, że to był 
nasz jeden z lepszych 
meczów w tej rundzie. 
Zawodnicy, którzy dzi-
siaj dostali szanse gry 
od pierwszej minuty za-
grali bardzo dobrze i to 
cieszy. W drużynie jest 
zdrowa rywalizacja. Na 
koniec rundy czeka nas 
mecz derbowy i możemy 
obiecać, że damy z sie-
bie wszystko. Mam na-
dzieje, że zwyciężymy 
utrzymując pozycje wi-
celidera.

Bartosz Pruchniak 
(pomocnik) 
– Mecz na początku się 
skomplikował, bo to my 
powinniśmy być góra,  
a pierwsi straciliśmy 
bramkę. Szybko wyrów-
naliśmy i w dalszym cią-
gu dążyliśmy do zdo-
bycia kolejnych go-
li. Cel udało się zreali-
zować w drugiej po-
łowie. Dzięki walce  
i dobrej grze, strzeliliśmy 
kolejne bramki i mecz 
był już ułożony. Ważne 
zwycięstwo i dopisujemy 
kolejne 3 punkty.

żródło: promienzary.com

O takim zwycięstwie nikt nie powie, że zostało wymęczone fot. Andrzej Buczyński

Zasłużone gratulacje od kibiców fot. Andrzej Buczyński

Taki mecz warto obejrzeć fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PIAST IŁOWA 14 13 0 1 46 : 16 39

2. PROMIEŃ ŻARY 14 10 2 2 34 : 9 32

3. UKS CZARNI ŻAGAŃ 14 10 2 2 32 : 14 32

4. ODRA NIETKÓW 14 10 0 4 33 : 19 30

5. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 14 8 0 6 32 : 30 24

6. PIAST CZERWIEŃSK 14 7 2 5 28 : 18 23

7. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 14 6 2 6 32 : 28 20

8. POGOŃ PRZYBORÓW 14 6 2 6 28 : 24 20

9. ZRYW RZECZYCA 14 5 2 7 32 : 29 17

10. MIESZKO KONOTOP 14 5 2 7 35 : 40 17

11. BUDOWLANI LUBSKO 14 3 6 5 16 : 21 15

12. UNIA KUNICE ŻARY 14 4 2 8 21 : 30 14

13. LECH SULECHÓW 14 3 2 9 19 : 36 11

14. BŁĘKITNI OŁOBOK 14 2 4 8 19 : 38 10

15. SCHNUG CHOCIULE 14 2 2 10 7 : 33 8

16. ISKRA MAŁOMICE 14 1 4 9 23 : 52 7

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

1. SPARTA GRABIK 12 11 1 0 38 : 10 34

2. ŁKS ŁĘKNICA 12 10 0 2 70 : 11 30

3. GRANICA ŻARKI WIELKIE 12 9 1 2 45 : 12 28

4. CZARNI JELENIN 12 8 2 2 31 : 14 26

5. SPARTA MIODNICA 12 8 1 3 33 : 21 25

6. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 12 6 1 5 30 : 26 19

7. PŁOMIEŃ CZERNA 12 4 4 4 29 : 27 16

8. CZARNI PRZYBYMIERZ 12 5 0 7 22 : 35 15

9. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 12 4 1 7 28 : 34 13

10. LZS KS TOMASZOWO 12 4 1 7 20 : 41 13

11. KWISA TRZEBÓW 12 3 0 9 14 : 50 9

12. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 12 2 0 10 20 : 52 6

13. PIAST LUBANICE 12 2 0 10 19 : 43 6

14. BUDOWLANI GOZDNICA 12 1 2 9 13 : 36 5

KLASA B
BUDOWLANI II LUBSKO - TUPLICZANKA TUPLICE

4 : 3
NYSA PRZEWÓZ - PROMIEŃ II ŻARY

1 : 1
NYSA TRZEBIEL - ZORZA KADŁUBIA

7 : 0
FAX BIENIÓW - ZIELONI DROŻKÓW

7 : 3
ISKRA JABŁONIEC - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

5 : 1
KS LIPNA - WKS ŁAZ

3 : 2

KLASA A - GRUPA IV
BUDOWLANI GOZDNICA - CZARNI JELENIN

0 : 3
ŁKS ŁĘKNICA - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

11 : 0
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - MIROSTOWICZANKA

1 : 3
PŁOMIEŃ CZERNA - KWISA TRZEBÓW

1 : 2
SPARTA GRABIK - GRANICA ŻARKI WIELKIE

0 : 0
SPARTA MIODNICA - CZARNI PRZYBYMIERZ

2 : 1
PIAST LUBANICE - LZS KS TOMASZOWO

5 : 1

KLASA A - GRUPA II
BŁĘKITNI ZABŁOCIE - START ZIEL- BRUK PŁOTY

3 : 2
POGOŃ WĘŻYSKA - LZS KADO GÓRZYN

0 : 4
SPARTA MIERKÓW - RELAX GRABICE

3 : 1
TRAMP-KARP OSIECZNICA - FADOM NOWOGRÓD

2 : 1
BÓBR BOBROWICE - KP ŚWIDNICA

2 : 1
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - CZARNI CZARNOWO

1 : 4
SPARTAK BUDACHÓW - STAL JASIEŃ

2 : 2

KLASA OKRĘGOWA
ISKRA MAŁOMICE - UNIA KUNICE ŻARY

2 : 1
LECH SULECHÓW - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

1 : 3
PIAST CZERWIEŃSK - ODRA NIETKÓW

3 : 2
POGOŃ PRZYBORÓW - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

1 : 1
PROMIEŃ ŻARY - MIESZKO KONOTOP

7 : 1
ZRYW RZECZYCA - PIAST IŁOWA

4 : 2
UKS CZARNI ŻAGAŃ - SCHNUG CHOCIULE

5 : 2
BŁĘKITNI OŁOBOK - BUDOWLANI LUBSKO

0 : 0

OSTATNIE MECZE

PIŁKA NOŻNA  
Nie wiodło się 
zbytnio tej jesieni 
piłkarzom Piasta 
Lubanice. Ale 
za to ostatnie 
spotkanie z LZS 
KS Tomaszowo 
rozegrali 
koncertowo.

To druga wygrana Piasta na 
dotychczasowych 12 kolejek 
klasy A. Nic więc dziwnego, 
że Lubanice zajmują przed-
ostatnie miejsce w tabeli.

W meczu z Toma-
szowem bramki dla Piasta 
strzelał trzykrotnie Szymon 
Myśków oraz dwukrotnie 
Dariusz Kmiecik. ATB

Druga wygrana 
pod koniec rundy

Ostatnie spotkanie tej rundy Piast rozegra w Trzebowie fot. Andrzej Buczyński

Dla Piasta Lubanice mecz z LZS KS Tomaszowo zakończył się wygraną 5:1 fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA A (Grupa II)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. LZS KADO GÓRZYN 12 9 0 3 41 : 20 27

2. RELAX GRABICE 12 8 1 3 36 : 13 25

3. SPARTA MIERKÓW 12 7 2 3 30 : 23 23

4. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 12 7 2 3 18 : 17 23

5. POGOŃ WĘŻYSKA 12 6 3 3 39 : 18 21

6. CZARNI CZARNOWO 12 6 3 3 27 : 21 21

7. TRAMP-KARP OSIECZNICA 12 6 1 5 26 : 17 19

8. START ZIEL- BRUK PŁOTY 12 5 3 4 25 : 21 18

9. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 12 4 3 5 22 : 31 15

10. KP ŚWIDNICA 12 4 1 7 14 : 31 13

11. BÓBR BOBROWICE 12 3 2 7 19 : 38 11

12. FADOM NOWOGRÓD 12 2 3 7 20 : 30 9

13. STAL JASIEŃ 12 2 2 8 18 : 26 8

14. SPARTAK BUDACHÓW 12 1 2 9 15 : 44 5

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

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

2. KS LIPNA 11 9 0 2 50 : 26 27

3. FAX BIENIÓW 11 8 0 3 47 : 37 24

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

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

6. WKS ŁAZ 10 5 1 4 34 : 26 16

7. NYSA TRZEBIEL 10 4 1 5 22 : 21 13

8. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 10 4 0 6 36 : 35 12

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

10. ZIELONI DROŻKÓW 9 2 2 5 26 : 43 8

11. NYSA PRZEWÓZ 9 1 1 7 13 : 41 4

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

KLASA B

2018-11-10 14:00

NYSA TRZEBIEL - NYSA PRZEWÓZ

2018-11-11 14:00

ZIELONI DROŻKÓW - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

KLASA A - GRUPA IV

2018-11-10 14:00

CZARNI JELENIN - SPARTA MIODNICA

CZARNI PRZYBYMIERZ - SPARTA GRABIK

GRANICA ŻARKI WIELKIE - PŁOMIEŃ CZERNA

KWISA TRZEBÓW - PIAST LUBANICE

ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - BUDOWLANI GOZDNICA

MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - ŁKS ŁĘKNICA

2018-11-10 14:30

LZS KS TOMASZOWO - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

KLASA A - GRUPA II

2018-11-10 13:00

FADOM NOWOGRÓD - BÓBR BOBROWICE

2018-11-10 14:00

CZARNI CZARNOWO - TRAMP-KARP OSIECZNICA

KP ŚWIDNICA - POGOŃ WĘŻYSKA

STAL JASIEŃ - SPARTA MIERKÓW

2018-11-11 13:00

RELAX GRABICE - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

2018-11-11 14:00

LZS KADO GÓRZYN - SPARTAK BUDACHÓW

START ZIEL- BRUK PŁOTY - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

KLASA OKRĘGOWA

2018-11-10 13:30

BUDOWLANI LUBSKO - ZRYW RZECZYCA

DELTA SIENIAWA ŻARSKA - UKS CZARNI ŻAGAŃ

PIAST IŁOWA - LECH SULECHÓW

SCHNUG CHOCIULE - ISKRA MAŁOMICE

UNIA KUNICE ŻARY - PROMIEŃ ŻARY

2018-11-10 14:00 

DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - BŁĘKITNI OŁOBOK

ODRA NIETKÓW - POGOŃ PRZYBORÓW

2018-11-11 14:00 

MIESZKO KONOTOP - PIAST CZERWIEŃSK

KOLEJNE MECZEŻarska klasa B 
prawie kończy
PIŁKA NOŻNA 
Jedenaście kolejek 
rundy jesiennej 
praktycznie zostało 
już rozegranych. Do 
kompletu pozostały 
tylko cztery zaległe 
spotkania. Te są 
zaplanowane na 
10, 11 i 18 listopada.

Ostatnie mecze rozegrają jeszcze druży-
ny: Nysa Trzebiel, Nysa Przewóz, Zie-
loni Drożków, LZS Zjednoczeni Brody, 
WKS Łaz oraz Budowlani II Lubsko.

Nie wpłynie to już na układ w czo-
łówce tabeli. Piłkarską jesień w żarskiej 
klasie B na pierwszym miejscu kończą 
Budowlani II Lubsko. Z taką samą licz-
bą punktów drugą pozycję objął KS Lip-
na. Z trzema punktami straty do prowa-
dzących, na trzecim miejscu jest FAX 
Bieniów ATB Zorza Kadłubie przegrała wszystkie mecze w tej rundzie, a ostatni z Nysą Trzebiel 

zakończył się rezultatem 0:7 fot. ARMG

FAX Bieniów wygrał u siebie z Zielonymi Drożków 7:3 i kończy rundę na 3. miejscu fot. Andrzej Buczyński
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ŁKS Łęknica znów strzela 
bez opamiętania

PIŁKA NOŻNA 
Lider klasy A, 
Sparta Grabik, 
po jedenastu 
wygranych 
spotkaniach 
bezbramkowo 
remisuje  
z Granicą Żarki 
Wielkie.

Sparta ma już zagwarantowa-
ną pozycję lidera w czwar-
tej grupie klasy A. Do koń-
ca piłkarskiej jesieni nic tego 
nie zmieni, nawet przegrana  
w następnej, ostatniej już 
kolejce. Jak pretendent do 
awansu zagra na wiosnę? 
Czas pokaże. Jeśli nic się nie 
zmieni, to Grabik dołączy do 

sąsiedniej Sieniawy Żarskiej, 
która obecnie gra w okrę-
gówce.

Jeśli tak się stanie, to 
kibice na pewno będą szczę-
śliwi. Nie tylko ci z Grabika. 
Teraz już wielu miłośników 
piłki nożnej z Żar przyjeż-
dża na mecze do Sieniawy. 
Po awansie Sparty, mieliby 
do dyspozycji kolejne boisko 
okręgowe w odległości „rzut 
beretem”.

Granica z Żarek Wiel-
kich zajmuje obecnie trze-
cie miejsce w tabeli z sze-
ściopunktową stratą do Spar-
ty. Teoretycznie ta druży-
na również może powalczyć  
o awans. Runda wiosenna za-
powiada się na pewno cieka-
wie ATB

Sparta przystopowała

PIŁKA NOŻNA 
Bezpośrednim 
konkurentem do 
awansu Sparty 
Grabik jest 
obecnie Łęknicki 
Klub Sportowy.

Łękniczanie słyną ze strze-
leckich popisów. W dwuna-
stu meczach zdobyli aż sie-
demdziesiąt bramek. 

W ostatnim meczu 
dołożyli kolejne do ogól-
nego bilansu, wygrywając  
z Łużyczanką Lipinki Łu-
życkie 11:0.

Strzelcami bramek by-
li: Łukasz Machinka (10’), 
Łukasz Stankiewicz (13’), 
Paweł Siciński (51’), Łu-
kasz Stankiewicz (52’), 
Łukasz Stankiewicz (56’), 
Krystian Rusew (57’), Da-
wid Iwuć (61’), Artur De-
wo (67’), Łukasz Machin-
ka (80’), Filip Urszyc (85’), 
Filip Urszyc (88’ ).

Jeśli będą grać tak 
nadal, to mają szansę po-
walczyć ze Spartą Grabik  
o awans do klasy okręgo-
wej. Dziś ŁKS zajmuje dru-
gie miejsce w tabeli z cztero-
punktową stratą. ATB

Granica Żarki Wielkie nie pozwoliła Sparcie na strzelenie gola fot. Andrzej Buczyński

Pierwsza z jedenastu podbramkowych sytuacji, które zakończyły się golem fot. Andrzej Buczyński

Czy kibice w Łęknicy zobaczą u siebie klasę okręgową? fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

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

 u Pościel wełnianą , nowy kom-
plet. Tel. 888 924 467

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

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

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

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

 u Sprzedam grzejnik łazienko-
wy nowy, umywalka nowa i uży-
wana z baterią lub bez baterii tel. 
53 052 10 33

KUPIĘ

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

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

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

MOTORYZACJA

 u Alufelgi do AUDI B4, 7 J x 15 
H 2, śruby 4 x 108 mm. Otwór 
centrujący 57 mm. Sprzedam. Tel: 
603 676 553

 u Audi A2, 1,4 benzyna, srebrny 
metalic, rejestracja, OC, stan ide-
alny, 5 lat w Polsce, okazyjnie, ce-
na po oględzinach tel. 602 128 246

 u Przyczepkę bagażową lekką 
HP 400. Wymiary: 138 x 110 cm. 
Sprzedam. Tel: 603 676 553

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

REKLAMA

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

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

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

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

PRACA

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

 u Zamienię mieszkanie socjal-
ne na komunalne takie samo lub 
większe. Może być do małego 
remontu, 2 pokojowe z aneksem 
kuchennym z łazienkami o po-
wierzchni 35m2, ogrzewanie piec 
kaflowy. tel. 723 903 732

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

 u Sprzedam mieszkanie w Dę-
bince, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
130 tysięcy. tel. 785 507 159

 u Kawalerka do wynajęcia, ume-
blowana, z miejscem na samo-
chód, z kominkiem, Żary - Kunice 
tel. 696 261 345

 u Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe w kamienicy, pierwsze 
piętro, 52 m, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, Jasień tel. 691 409 833

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

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

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

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

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

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

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

 u Okolice Lipinek Łużyckich - 
ładny dom na sprzedaż, do wpro-
wadzenia, usytuowany na dużej 
działce, Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

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

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

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
kiosk w cenie 5 tys. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999 

 u Żary – dla swoich klientów 
poszukujemy mieszkań na sprze-
daż, Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

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

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

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

 u Żary - mieszkanie 2 pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 160 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606  
705 480

 u Żary - mieszkania w stanie de-
weloperskim na sprzedaż, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Okolice Żar - piękny dom na 
sprzedaż, pow.300m2. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 606 705 480

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

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

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

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

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

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

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

 u Żary - na sprzedaż budynek 
usługowy wraz z zabudowaniami, 
atrakcyjna lokalizacja, Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 606 705 480

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

RÓŻNE

 u Darmowy rzeczoznawca. Szko-
da na pojeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz dodatkowe pie-
niądze. Decyzja w trzy dni robocze.
Weryfikacja kosztorysu z ostatnich 
3 lat!!!  tel. 606 805 778

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

 u Psychoterapia bioenergotrapia  
kontakt urszula 7@onet.pl

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Ciasto 
dyniowe
Składniki na ciasto
• 2,5 szkl mąki
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• pół łyżeczki sody
• 1 łyżeczka cynamonu
• 1 łyżeczka imbiru
• 2 łyżeczki cukru waniliowego
• 0,5łyżeczki mielonej gałki 

muszkatołowej
• około 1,5 szkl pure z dyni
• 1 szkl cukru
• 0,5 szklanki oleju
• 4 jajka
Składniki na krem
• 150 g masła
• 3 szkl mleka (750ml)
• 12 łyżek kaszy manny
• 1 jajo
• 3/4 szklanki cukru pudru

Wykonanie
Ciasto: tak jak na muffinki mie-
szamy ze sobą wszystkie suche 
składniki w jednej misce a w 
drugiej mokre. Dodajemy suche 
składniki do mokrych i miesza-
my. Przelewamy ciasto do dwóch 
tortownic 22cm i pieczemy w 
170 st przez około 40 minut. Stu-
dzimy. Wystudzony placek prze-
krawamy na pół.
Krem: do zimnego mleka wsy-
pujemy mannę, dodajemy jajko 
i gotujemy od czasu do czasu 
mieszając; aż manna zgęstnieje. 
Ugotowaną kaszę mannę schła-
dzamy. Ucieramy na jednolitą 
masę miękkie masło z cukrem 
pudrem. Następnie dodajemy 
mannę i ucieramy.
Ciasto przekładamy kremem  
i wkładamy do lodówki.

Ciasto na herbatnikach 
z czarna porzeczką  
i nutellą
Składniki na ciasto
• herbatniki maślane jasne 
• herbatniki maślane kakaowe ciemne 
• 1 l mleka 
• 2 budynie śmietankowe 
• 3 łyżki mąki pszennej 
• 3 żółtka 
• 4 łyżki cukru 
• 400 g masła roślinnego 
• słoik dżemu z czarnej porzeczki 
• 4 łyżki nutelli
• 1/2 szklanki rodzynek + 50 ml amaretto
• 100 g czekolady deserowej 
• 100 g czekolady mlecznej 
• 200 ml śmietany 30 % 
• płatki migdałowe

Wykonanie
Z 1 litra mleka odlać ok szklankę mleka. Większą część 
mleka zagotować, a w pozostałym rozprowadzić budy-
nie, mąkę, żółtka i cukier. Wlać do gotującego się mleka. 
Mieszać i gotować na wolnym ogniu, aż masa zgęstnieje. 
Wystudzić. 
Masło roślinne spienić i stopniowo dodawać ugotowany 
budyń. 
Gotowy krem podzielić na trzy części. 
Rodzynki namoczyć w alkoholu. Jeśli dla dzieci, to namo-
czyć w ciepłej wodzie. 
Do jednej części dodać nutellę. Do dwóch pozostałych 
rodzynki. 
Dno tortownicy wyłożyć ciemnymi herbatnikami. Na her-
batniki wyłożyć część kremu z rodzynkami. Teraz jasne 
herbatniki i dżem porzeczkowy. Ponownie jasne herbat-
niki i krem z nutellą. Znowu herbatniki i pozostały krem. 
Przykryć ciemnymi herbatnikami. Schłodzić.
Śmietanę zagrzać i dodać czekoladę deserową i mleczną. 
Najlepiej w małych kawałkach. Podgrzewać, mieszać aż 
czekolada się rozpuści. Wystudzić i wylać na ciemne her-
batniki. Wierzch posypać płatkami migdałowymi. Ciasto 
schłodzić w lodówce najlepiej kilka godzin.

Torcik bezowy z kokosem
Składniki na ciasto
• 6 białek 
• 250 g drobnego cukru
• 2 łyżki cukru trzcinowego
• 1 łyżeczka białego octu winnego
• szczypta soli
• Krem:
• 400 ml śmietany kremówki 30% 
• 2 łyżki cukru pudru
• 1 puszka mleczka kokosowego
• 3 łyżeczki żelatyny 
• 100 g kokosu
• aromat rumowy 
• pół szklanki orzechów włoskich
• 15 daktyli

Wykonanie
Białka ubijamy wraz ze szczyptą 
soli. Dodajemy łyżeczkę octu. Cią-
gle ubijając dodajemy po jednej 
łyżce cukru (drobnego i trzcino-
wego) aż do wykończenia. Białka 
powinny być błyszczące. Dzielimy 
je na dwie części i rozsmarowuje-
my na papierze do pieczenia, na 
kształt dwóch kółek o średnicy ok. 
26 cm. 
Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i od razu zmniejszamy tem-
peraturę do 130-140°C. Pieczemy 90 minut. Wyciągamy, chyba że mamy czas to 
najlepiej zostawić bezę do wystygnięcia przy uchylonych drzwiczkach piekar-
nika na całą noc.
Daktyle kroimy na malutkie kawałki Orzechy prażymy i kruszymy na drobniej-
sze kawałki. 
Mleczko kokosowe musi być mocno schłodzone. W dużej misie ubijamy śmie-
tankę. 
W drugiej misce umieszczamy ściętą cześć mleczka kokosowego, wodę odle-
wamy.
Miksujemy je z cukrem i aromatem rumowym (ilość wg. uznania), następnie 
dodajemy ubitą śmietanę, kokos i rozpuszczoną żelatynę, delikatnie mieszamy.
Pierwszy blat układamy na parterze, wykładamy 1/3 kremu, rozsypujemy po-
łowę daktyli, wykładamy połowę pozostałego kremu, przykrywamy drugim 
blatem, wykładamy resztę kremu. Całość posypujemy daktylami i orzechami, 
ewentualnie polewamy czekoladą.
Można jeść od razu lub schłodzić przed podaniem.

Torcik możemy udekorować kolorowymi 
owocami fot. ARMG
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 u Tanie sprzatanie mieszkań po 
zmarłych i nie tylko,  tel. 723 903 
732

OGŁOSZENIA

• Pracownik socjalny Żary 1
• Referendarz sądowy Żary 4
• Policjant Żary i Lubsko 10
• Stanowisko do spraw rozliczeń Żary 

(umowa na zastępstwo) 1
• Pracownik administracyjno-biurowy 

Brody 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Nauczyciel języka angielskiego Trze-

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

Zasieki 2
• Operator kamery Żary i okolice 1
• Pracownik produkcji (osoba do obsłu-

gi butli gazowych) Żary 1
• Pomocnik kierownika produkcji 

Jasień 1
• Pracownik biurowy – pracownik do 

obsługi strony internetowej Jasień 1
• Konserwator maszyn Żary (1/2 

etatu) 1
• Stolarz Tuchola Żarska 1
• Barman/ka Żary 2

• Barman/ Kelner Brody 1
• Pokojowa Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 2
• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyckie 4
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 1
• Kasjer Zasieki 1
• Krojczy pieczywa Żary 1
• Murarz Lubsko 3
• Pomocnik murarza Lubsko 1
• Pomocnik dekarza Lubsko 1
• Sprzedawca internetowy – kierowca 

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

okolice 2
• Operator wsparcia produkcji Żary 10
• Pracownik transportu wewnątrzszpi-

talnego Żary 1
• Kierowca autocysterny – ADR Mirosto-

wice Dolne 2
• Spedytor (Dział Spedycji) Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

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

• Mechanik samochodowy Żary 5
• Sprzedawca/ Kierowca w branży 

samochodowej Lubsko 1
• Pracownik budowlany Jasień 1

• Zastępca kierownika produkcji 
(Borowina) 1

• Brygadzista - Mechanik (Gozdnica) 1
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Doradca klienta (teren powiatu) 5
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Handlowiec - Sprzedawca (Żagań) 1
• Instalator wodno-kanalizacyjny 

(Żagań) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 12
• Kasjer- Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kasjer-sprzedawca (Małomice) 2
• Kasjer-sprzedawca (Szprotawa) 2
• Kelner/Barman (Żagań) 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Borowina) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska - Niemcy) 2
• Ślusarz (Borowina) 4
• Kierownik budowy i eksploatacji 

rusztowań - wynajem (Borowina) 1
• Księgowa (Wiechlice) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Magazynier (Borowina) 1
• Magazynier (Bożnów) 1
• Magazynier (Szprotawa) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 3
• Magazynier-Operator wózka widło-

wego (Trzebień) 2
• Nauczyciel języka angielskiego w 

przedszkolu (Szprotawa) 1
• Nauczyciel przedmiotów zawodo-

wych (Żagań) 1
• Nauczyciel przedszkola (Świę-

toszów) 1
• Nauczyciel wychowania przed-

szkolnego (Szprotawa) 1
• Obsługa stacji paliw - sprzedawca 

(Żagań) 1
• Opiekun finansowy (Żagań) 1
• Pakowacz (Żagań) 3
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Pomocnik cukiernika (Żagań) 1
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 1
• Pracownik magazynowy (Tomaszo-

wo) 4
• Pracownik ogólnobudowlany (Ża-

gań) 1
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 3
• Przedstawiciel handlowy (Żagań) 1
• Rzeźnik (Iłowa) 2
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 2
• Spawacz (Borowina) 4
• Specjalista do spraw sprzedaży 

rusztowań  (Borowina) 2
• Specjalista do spraw zakupów 

(Gozdnica) 1
• Specjalista ds. zaopatrzenia stali 

(Borowina) 1
• Sprzedawca w sklepie meblowym 

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

wina-Polska) 2
•  Asystent nauczyciela przedszkola 

- uzupełnienie refundacji do 30 r.ż. 
(Żagań) 1

• Brukarz- RefDo30 uzupełnienie 
(Polkowice, teren kraju) 1

• Kasjer- RefDo30 - uzupełnienie 
(Szprotawa) 1

• Kasjer-Sprzedawca - uzupełnienie 
prac interwencyjnych FP (Żagań) 1

• Kucharz-Prace interwencyjne Ref-
Do30 (Żagań) Uzupełnienie 1

• Magazynier - uzupełnienie ref. dop. 
FP (Dzikowice) 1

• Monter nagrobków - uzupełnienie 
prac interwencyjnych FP (Iłowa) 1

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

699-932-056

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

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

AUTOREKLAMA
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Karol Kremer (Filip Pławiak) to zwyczajny 
nastolatek z dobrego domu, który odnosi 
sportowe sukcesy czy zakochuje się w pięknych 
dziewczynach. Jego życie ulega zmianie, gdy 
przypadkowo zostaje świadkiem morderstwa. 
Kierując się ciekawością, Karol zaczyna śledzić 
zabójcę. W ten sposób odkrywa mroczną stronę 
swojej natury. Dotąd nie był świadomy jej 
istnienia, nie miał też odwagi lub możliwości, 
by ją obudzić. Nastolatek poznaje tożsamość 
mordercy - to weterynarz, Lucjan Staniak.

TVP2 thriller, Polska, 2015

Czerwony Pająk22:25

Piątek

TVN

21:55

Sobota

Dawno pokonani wrogowie Asgardu zamierzają 
podbić wszechświat. Starożytna rasa Mrocznych 
Elfów opuszcza swoją krainę Svartalfheim. 
Buntownicy, którym przewodzi Malekith 
(Christopher Eccleston), chcą zdobyć władzę nad 
kosmosem i na wieki pogrążyć go w ciemności. 
Malekith zamierza także zemścić się na Thorze 
(Chris Hemsworth), jego ojcu Odynie (Anthony 
Hopkins) oraz ich sojusznikach. Gromowładny 
syn władcy Asgardu postanawia pokrzyżować 
plany szaleńca. 

Szlachetna wróżka Diabolina żyje w zgodzie 
i harmonii z mieszkańcami swojej krainy, 
Kniei. Zakochuje się w Stefanie - młodzieńcu 
pochodzącym z ziem należących do starego 
króla Henryka. Chłopak daje się skusić władcy, 
który obiecuje mu królestwo i rękę córki. Obraca 
się przeciwko ukochanej. Jego zdradziecki czyn 
zmienia serce wróżki w kamień. Pewnego dnia 
skrzydlaty szpieg donosi czarownicy, że na świat 
przyszła Aurora, córka Stefana. Żądna zemsty 
Diabolina wprasza się na uroczystość. 

POLSAT fi lm przygodowy, USA, 2013fi lm fantasy, Wielka Brytania, USA, 2014

Thor: Mroczny światCzarownica 01:05

Niedziela

W Nowym Jorku działa psychopatyczny 
morderca. Dopóki zabija bezdomnych, władze 
lekceważą problem. Wkrótce zaczynają jednak 
ginąć najbogatsi biznesmeni, a wśród miesz-
kańców wybucha panika. Jednym z niewielu 
stróżów prawa, którzy mogą poradzić sobie 
z tą sprawą, jest Lincoln Rhyme (Denzel 
Washington). Ten detektyw i światowej sławy 
kryminolog kilka lat temu uległ groźnemu 
wypadkowi, wskutek którego został niemal 
całkowicie sparaliżowany. 

POLSAT thriller, USA, 1999  

Kolekcjoner kości00:40

Poniedziałek

Jane (Angelina Jolie) i John (Brad Pitt) Smith 
poznają się w Bogocie. Zakochują się i biorą ślub. 
Ich życie wkrótce wkracza na tory małżeńskiej 
rutyny. Wydaje się, że uczucie, które ich połączyło, 
dawno nie istnieje. Państwo Smithowie mają 
niewielu przyjaciół. Spotykają się prywatnie 
z Eddiem (Vince Vaughn) i Jasmine. Tak 
naprawdę jednak nuda im nie grozi. Każde z nich, 
w tajemnicy przed małżonkiem, prowadzi drugie 
życie. Smithowie są bowiem w rzeczywistości 
pracującymi na zlecenie zabójcami. 

POLSAT komedia sensacyjna, USA, 2005

Pan i pani Smith00:50

Wtorek

Caroline Ellis (Kate Hudson) to energiczna, moc-
no stąpająca po ziemi pracownica hospicjum. 
Zostaje wynajęta do opieki nad przykutym 
do wózka Benem Devereaux (John Hurt). 
Mieszka on wraz z żoną Violet (Gena Rowlands) 
w mocno zaniedbanej posiadłości Terrebonne 
Parish niedaleko Nowego Orleanu. Dziewczyna 
od początku ma problem, by porozumieć 
się i zaprzyjaźnić z nieprzystępną i bardzo 
zasadniczą gospodynią. Dostaje od niej klucz 
otwierający wszystkie drzwi w domu.

TVN horror, Niemcy, USA, 2005

Klucz do koszmaru23:05

Środa

W Nowym Jorku ląduje statek kosmiczny mający 
postać czarnoskórego mężczyzny, Dave’a. Na 
jego pokładzie znajduje się setka miniaturowych 
obcych, którzy szukają na Ziemi nowych źródeł 
energii, mogących uratować ich planetę przed 
zagładą. Muszą je odnaleźć w ciągu dwóch 
dni. W wykonaniu zadania ma im pomóc 
wysłana wcześniej sonda. Ta jednak znajduje 
się w posiadaniu 11-letniego Josha Morrisona. 
Szczęśliwy przypadek sprawia, że Dave wpada 
pod samochód, którym kieruje matka chłopca.

TVP2 komedia, USA, 2008

Mów mi Dave21:50

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

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

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

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w zagrodzie 
12:55 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy

Anity Gargas 

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

17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 

Józef Piłsudski 
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Big Music Quiz 
22:35 Jak Bóg da - komedia
00:05 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:55 Ocaleni - reality show
02:00 Tak, tak - komedia
03:35 Zapomniany Żołnierz 

- 56 lat niewoli

05:30 Koło fortuny
- teleturniej

06:00 Egzamin z życia 
- serial TVP

06:50 Anna Dymna 
- spotkajmy się

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial
14:00 Coś dla Ciebie 

- magazyn
14:30 Zakupy pod kontrolą 

- reality show
15:05 Hity kabaretu - Drzwi 

i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada
- teleturniej

17:15 Łzy Cennet - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

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

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl - serial
22:25 Czerwony Pająk 

- dramat, prod. Polska
00:10 Dzień z życia blondynki 

- komedia
01:55 Uciekinier - dramat
04:05 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Batman kontra 
Superman: Świt 
sprawiedliwości
- fi lm przygodowy, USA, 
2016, reż. Zack Snyder, 
wyk. Ben Affl  eck, Henry 
Cavill, Amy Adams, Jesse 
Eisenberg, Diane Lane, 
Laurence Fishburne, Jere-
my Irons, Holly Hunter

23:10 Nagi instynkt 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1992, reż. Paul 
Verhoeven, wyk. Michael 
Douglas, Sharon Stone, 
George Dzundza,
Jeanne Tripplehorn, 
Denis Arndt

01:55 Kuba Wojewódzki 
- talk show

02:55 Uwaga! - magazyn
03:10 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

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

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

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

- serial komediowy
20:05 World of Dance - Polska
22:05 Disco Attack

00:40 W imię zła 
- thriller
Po tajemniczej śmierci 
w Opactwie siostra Talia 
znajduje się w centrum 
wewnętrznego dochodze-
nia. Nowo wybrana Matka 
Przełożona wydaje je jasne 
polecenie, odkrycia praw-
dy o śmierci i upewnienia 
się, że spokój Opactwa 
nie zostanie zmącony. 
Sprawa ulega zmianie, 
gdy zostaje zamordowana 
inna siostra, a siostra 
Talia zostaje zmuszona do 
znalezienia zabójcy. 

02:40 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Monidło - fi lm TVP, 

reż. Antoni Krauze, 
wyk. Henryk Hunko, 
Tadeusz Kwinta, Kazimiera 
Utrata, Andrzej Michalczyk

09:20 Złote runo - komedia, 
reż. Janusz Kondra-
tiuk, wyk. Zbigniew 
Buczkowski, Zbigniew 
Mazurek, Sylwia Ross, 
Monika Bolly, Wiesław 
Rudzki, Roman Kondratiuk

11:00 Znak Orła - serial history-
czno-przygodowy

12:50 Studio Kultura 
13:05 “Te Deum” na głosy 

solowe, chór i orkiestrę 
Krzysztofa Pendereck-
iego - Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II

13:50 Taśmy Kultury
14:25 Dotknięcie ręki

- fi lm obyczajowy

16:10 Prowokator 
- dramat, reż. Krzysztof 
Lang, wyk. Bogusław Lin-
da, Krzysztof Pieczyński, 
Danuta Stenka, Bartek 
Topa

17:55 Spokój - fi lm TVP
19:25 Pojedynki stulecia
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu
20:25 Wieczór kinomana 

- Droga do szczęścia, 
prod. Wielka Brytania

22:30 Ewolucja hip hopu 
- Fundament - fi lm

23:30 Tygodnik Kulturalny
00:25 Na Zachodzie bez zmian 

- dramat
02:50 Informacje kulturalne 
03:15 Kino nocne - Zad 

wielkiego wieloryba

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

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles
- fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Szakal 
- fi lm sensacyjny
Nieuchwytny zabójca 
otrzymuje zlecenie na 
terenie USA. Szef FBI stara 
się go powstrzymać za 
wszelką cenę.

22:35 Linia ryzyka
- fi lm sensacyjny 
Natasha, początkująca 
wokalistka - a prywatnie 
utalentowany kierowca, 
zostaje skuszona możli-
wością szybkiego zarobku 
i wciągnięta w niebezpiec-
zny świat nielegalnych, 
ulicznych wyścigów.

00:15 Spartakus: Wojna 
potępionych 

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

05:10 Ukryta prawda
 - magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny
- program sądowy

07:05 Szpital
 - program obyczajowy

08:05 Brzydula 
- serial obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Super 8 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2011, reż. J.J. Abrams, 
wyk. Joel Courtney, 
Elle Fanning, Amanda 
Michalka, Kyle Chandler
Grupa nastolatków jest 
świadkiem katastrofy 
kolejowej. Wkrótce w 
mieście dochodzi do 
niewytłumaczalnych 
zjawisk.

22:20 Jurassic World 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2015, reż. Colin Tre-
vorrow, wyk. Chris Pratt, 
Bryce Dallas Howard, 
Irrfan Khan

00:55 Porwani 
- serial sensacyjny

01:55 Lista klientów 
02:50 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

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

- serial kryminalny 
prod. Polska

13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
- telenowela

16:55 Światło twoich oczu
- telenowela

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu

- program rozrywkowy
21:00 OKO za OKO

23:05 Nocna bestia
- horror

 Sarah Tyler, po kilku latach 
od wyjazdu do Ameryki, 
odwiedza rodzinę w Anglii 
w położonej na uboczu 
wiejskiej posiadłości. 
W wielkim pięknym sta-
rym domu, gdzie prawie 
na każdym kroku widać 
ślady nieukończonych prac 
remontowych, zastaje 
tylko zasmuconego, 
ślęczącego nad stertą 
rachunków ojczyma.

00:55 Galileo
01:50 Polityka na ostro
02:45 Interwencja
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

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

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres
09:50 Fascynujący świat 

- Wyprawa na wulkan
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

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

11:25 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

13:35 Okrasa łamie przepisy 
- Obiad w jednym termosie 

14:10 Jak to działa - Zobaczyć 
niewidzialne - magazyn

14:40 Gen innowacyjności
14:55 Spis treści - felieton

15:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

16:00 Rolnik szuka żony 
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Drogi wolności 
19:30 Wiadomości
20:15 Koncert dla Nie-

podległej - koncert
22:20 Boks - Gala Knock Out 

Promotion w Gliwicach 
00:15 Żywa tarcza 

- fi lm akcji, prod. USA, 
Niemcy, 2007

01:55 Jaka to melodia?
02:40 Spis treści - felieton
02:55 Jak Bóg da - komedia, 

prod. Włochy, 2014, reż. 
Edoardo Maria Falcone

04:30 Boks - World Boxing 
Super Series

05:55 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

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

Extra
11:25 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny

11:55 Francuski pocałunek 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, Wielka Bryta-
nia, 1995, reż. Lawrence 
Kasdan, wyk. Meg Ryan, 
Kevin Kline, Timothy 
Hutton, Jean Reno

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Program rozrywkowy
16:25 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę
- Ryzyko wiary

16:35 Rodzinka.pl - serial

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

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kronika: 30. Bieg 

Niepodległości - 
Warszawska Triada 
Biegowa

18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
20:05 Afera Thomasa  Crowna

- fi lm fabularny
22:05 Uciekinier - dramat, 

prod. USA, 2013, 
reż. Jeff  Nichols

00:25 Czerwony Pająk - dra-
mat, prod. Polska, 2015, 
reż. Marcin Koszałka

02:10 Doktor Foster - serial, 
prod. Wielka Brytania

03:10 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango 
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska

12:50 MasterChef - program 
rozrywkowy

14:20 Ameryka Express
- program rozrywkowy

16:00 Drzewo marzeń 
- program rozrywkowy

17:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- magazyn
20:00 Mam talent 

- program rozrywkowy
prod. Polska

21:55 Czarownica 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2014, reż. Robert 
Stromberg, wyk. Angelina 
Jolie, Elle Fanning, Sharlto 
Copley

00:00 Batman kontra 
Superman: Świat 
sprawiedliwości 
- fi lm przygodowy, USA, 
2016, reż. Zack Snyder, 
wyk. Ben Affl  eck, Henry 
Cavill, Amy Adams, Jesse 
Eisenberg, Diane Lane, 
Laurence Fishburne, 
Jeremy Irons, Holly Hunter, 
Gal Gadot

03:10 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

04:10 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:15 MY3
10:10 Ewa gotuje
10:45 Most do Terabithii Jessie 

ma jedenaście lat, talent 
plastyczny i marzenie, 
żeby zostać najszybszym 
człowiekiem świata. Nie 
ma jednak przebojowości 
ani szkolnych przyjaciół, 
którzy pomogliby mu 
zapewnić sobie pozycję w 
grupie rówieśników. 

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

Historia naszego życia
15:50 Kabaret na żywo 

według Paranienor-
malnych

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich

20:05 Rio 2 
- animacja
Blu i Jewel razem z po-
tomstwem postanawiają 
przeprowadzić się do 
Amazonii, by nauczyć 
dzieci jak powinny żyć 
prawdziwe ptaki.

22:15 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:15 Zatopieni 
- fi lm akcji

 Chris Cody jest jednym z 
najlepszych żołnierzy-na-
jemników na świecie. Jego 
metody pracy bywają 
jednak dla przełożonych 
zbyt kontrowersyjne. 

02:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Nienasyceni - magazyn
07:25 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:05 Tygodnik Kulturalny
08:55 Serialowa nostalgia 

- Barbara i Jan - Willa na 
przedmieściu - serial TVP

09:35 Jak zdobyć pieniądze, 
kobietę i sławę - fi lm

10:30 Łazuka i jego goście
11:05 Szlakiem Kolberga 

- Natalia Nykiel - reportaż
11:40 Dokument tygodnia 

- Sztuka Niemiec 
- Na podzielonej ziemi 
- esej dokumentalny

12:45 Krzesany - balet
13:15 Filmowa Polska

- Pan Tadeusz
- fi lm fabularny, 
prod. Polska, 1928, 
reż. Ryszard Ordyński, 
wyk. Wiesław Gaw-
likowski

15:30 Wydarzenie aktualne

16:10 Wniebowzięci 
- fi lm TVP

17:05 Zazdrość i medycyna
- dramat, prod. Polska, 
1973, reż. Janusz Majew-
ski, wyk. Ewa Krzyżewska

18:55 Pieśni z dalekiej wyspy 
- fi lm dokumentalny

20:20 Bilet do kina 
- Klan Sycylijczyków

22:25 Dranie w kinie 
23:05 Międzynarodowy 

Jazzowy Konkurs 
Skrzypcowy 
im. Zbigniewa Seiferta

23:45 Mocne Kino 
- Locke 
- dramat, prod. USA

01:20 Performance 2018
02:05 Wieczór kinomana 

- Droga do szczęścia, 
prod. Wielka Brytania

05:45 Hotel Zacisze 
06:20 Co ludzie powiedzą? 

- fabularny
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:50 Następny proszę!
08:45 13 Posterunek 2 

Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań

14:55 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa

15:35 Matylda 
- fi lm familijny
Państwo Wormwood i ich 
synek Michael mieszkają 
w miłym miasteczku, w 
miłym domu, sami nie 
są jednak zbyt mili. Ale 
pewnego dnia powracają 
ze szpitala z ich nowo nar-
odzoną córeczką Matyldą 
(Mara Wilson) i wszystko 
zaczyna się zmieniać. 
Już od pierwszych chwil 
jej życia okazuje się, że 
Matylda jest dzieckiem 
wyjątkowym.

17:35 Notting Hill
20:00 Infi ltrator 
22:05 Nikita
00:25 40-letni prawiczek 

- komedia
02:55 Taki jest świat

05:40 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

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

kryminalny, Polska
10:10 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
12:30 Dziadek z przypadku 

- serial, USA
13:30 Beethoven III 

- fi lm rodzinny, USA, 
2000, reż. David M. Evans, 
wyk. Judge Reinhold, 
Julia Sweeney, Joe Pichler, 
Michaela Gallo

15:35 Nowy Jork, nowa 
miłość - fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Dennie 
Gordon, wyk. Ashley 
Olsen, Mary-Kate Olsen, 
Eugene Levy, Andy Richter

17:30 Toy Story 
- fi lm komedia, USA, 1995, 
reż. John Lasseter, wyk. 
Tom Hanks, Tim Allen, Don 
Rickles, Jim Varney

19:00 To skomplikowane 
- fi lm komedia, USA, 
Japonia, 2009, reż. 
Nancy Meyers, wyk. Meryl 
Streep, Steve Martin, Alec 
Baldwin, John Krasinski, 
Lake Bell, Mary Kay Place, 
Rita Wilson

21:35 Poznaj moich 
rodziców
 - fi lm komedia, USA, 
2004, reż. Jay Roach, wyk. 
Robert De Niro, Ben Stiller, 
Dustin Hoff man, Barbra 
Streisand

23:55 Darknet: Drugie 
dno internetu - fi lm 
dokumentalny, Francja, 
Niemcy, Izrael, Czechy, 
2016, reż. Duki Dror

01:15 Moc Magii 
03:25 Ukryta prawda

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show
09:00 Bambi II
10:30 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
13:30 STOP Drogówka
14:35 Powrót do 

przyszłości - komedia 
 Marty McFly, przeciętny 

amerykański nastolatek, 
zaprzyjaźniony z szalonym 
wynalazcą machiny 
do podróży w czasie, 
przenosi się w rok 1955
i spotyka rodziców 
o 30 lat młodszych, którzy 
nie chcą wziąć ślubu
i spłodzić syna.

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

Kryminalny

23:05 Gallows Hill 
- horror
David ma się wkrótce 
ponownie ożenić. Ślub 
zaplanowany jest w 
Stanach, dokąd David chce 
powrócić z Bogoty razem 
z narzeczoną, Lauren 
i córką, Jill. Po drodze, 
w nieznanej i opustoszałej 
okolicy, przydarza im 
się wypadek. Lauren ma 
złamane dwa żebra, 
a samochód nie nadaje 
się do dalszej jazdy, więc 
postanawiają iść pieszo 
w poszukiwaniu pomocy 
i schronienia. 

00:55 STOP Drogówka
01:55 Strach ma wielkie kły: 

Świąteczne piekło
03:00 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER FILM OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY HORROR KOMEDIA SF

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

niedziela 11 listopada

06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Weterynarze z sercem
07:30 Zakochaj się w Polsce

- Jędrzejów - magazyn
08:00 Tydzień
08:35 Spotkanie ze Świętym
08:50 Między ziemią a 

niebem - magazyn
09:00 Msza Święta z okazji 

100 - lecia odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę - transmisja

10:00 Między ziemią 
a niebem - magazyn

11:05 Cudowny świat przy-
rody. Ostatnie dzikie 
konie. Koń Przewalskie-
go. Mongolia. 

11:40 Święto Niepodległości 
2018 

13:45 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów. Lasy 
opadających liści - fi lm

14:25 Spis treści - felieton
14:35 Leśniczówka 

16:05 The Wall. Wygraj 
marzenia
- teleturniej

17:00 Teleexpress
17:20 Ziuk. Młody Piłsudski
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Drogi wolności - Ślubu 

nie będzie - serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Ziuk. Młody Piłsudski
23:40 Koncert z udziałem 

Filharmoników 
Wiedeńskich

01:35 Chopin. Pragnienie 
miłości - dramat

03:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

04:25 Spis treści - felieton
04:30 Zakończenie dnia

05:10 Dla niesłyszących
 - Słowo na niedzielę 
- Ryzyko wiary

05:20 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Ogniem i mieczem

- dramat historyczny, 
prod. Polska, 1999, 
reż. Jerzy Hoff man,
wyk. Michał Żebrowski, 
Izabella Scorupco, 
Aleksandr Domogarov, 
Krzysztof Kowalewski

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Bake Off  Junior
16:10 Bake off  - Ale przepis
16:25 Koncert dla Nie-

podległej - koncert
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kronika: 30. Bieg 

Niepodległości

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP

19:30 Zakupy pod kontrolą 
- reality show

20:15 1920. Bitwa 
Warszawska 
- fi lm historyczny, 
prod. Polska, 2011, 
reż. Jerzy Hoff man, 
wyk. Borys Szyc, Natasza 
Urbańska, Daniel Ol-
brychski, Bogusław Linda, 
Marian Dziędziel, Jerzy 
Bończak

22:15 Rozrywka
23:20 Miasto z morza
01:30 Ogniem i mieczem 

- dramat historyczny, 
prod. Polska, 1999, 
reż. Jerzy Hoff man, 
wyk. Michał Żebrowski

04:30 Zakończenie dnia

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

- magazyn
11:00 Kobieta na krańcu 

świata
11:35 Co za tydzień 

- magazyn
12:05 Diagnoza - serial, Polska
13:05 Mam talent 

- program rozrywkowy
15:00 Top Model - program 

rozrywkowy
16:00 Jak ukraść księżyc - fi lm 

komedia, USA, Francja, 
2010, reż. Pierre Coffi  n, 
Chris Renaud, wyk. Steve 
Carell, Jason Segel, Russell 
Brand, Julie Andrews, Will 
Arnett, Kristen Wiig

18:00 Domowe rewolucje 
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef 

21:30 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

22:30 Mroczny Rycerz 
powstaje
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2012, 
reż. Christopher Nolan, 
wyk. Christian Bale, Tom 
Hardy, Marion Cotillard, 
Anne Hathaway, Joseph 
Gordon-Levitt, Michael 
Caine, Gary Oldman

01:55 Czarownica 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2014, 
reż. Robert Stromberg, 
wyk. Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Sharlto Copley, 
Lesley Manville

04:00 Uwaga! 
- magazyn

04:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:10 Pada Shrek
09:40 Król Lew II: Czas Simby
11:30 Cziłała z Beverly Hills 

- fi lm USA, 2008, 
reż. Gosnell Raja, 
wyk. Cardona Manolo, 
Curtis Jamie Lee

 Psy rasy chihuahua są 
ulubieńcami zamożnych 
mieszkańców Los Angeles. 

13:20 Rio 2
15:40 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Dom pełen życia
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:05 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo 

według Paranienor-
malnych

23:05 Ślad

01:05 Thor: Mroczny świat 
- thriller, 2013, reż. Alan 
Taylor, wyk. Anthony 
Hopkins

 Dziewięciu Królestwom 
znów zagraża wielkie 
niebezpieczeństwo. 
Nadciąga armia Czarnych 
Elfów z władcą ciemności 
Malekithem na czele, 
który pragnie pogrążyć 
w mroku całą galaktykę. 
Chcąc ocalić Ziemię i 
pozostałe Królestwa, 
Thor razem z ukochaną, 
Jane Foster, wyruszy w 
najbardziej niebezpieczną 
wyprawę...

03:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Antyfonie 
- Monotype/Saamleng 

07:30 Teledyski
07:55 Dranie w kinie 

- magazyn
08:40 Kaprysy Łazarza - fi lm
09:40 Penderecki. Droga 

przez labirynt - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Niemcy, Polska, 2013

10:45 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:20 Paderewski - Mistrz 
tonów i mąż stanu - fi lm

12:00 100 na 100. Muzyczne 
Dekady Wolności 

13:30 Trędowata - melodra-
mat, prod. Polska

15:10 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

15:40 Sonata księżycowa 
- fi lm fabularny

17:15 Niedziela z... Marszałk-
iem Piłsudskim

19:00 Niedziela z... - Studio 
19:25 Koncert

20:20 Panorama kina 
polskiego 
- Szczęście świata 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2016, reż. Michał 
Rosa, wyk. Karolina Grusz-
ka, Agata Kulesza, Tomasz 
Borkowski, Krzysztof 
Stroiński

22:05 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

22:40 Dokument.pl - Jurek 
00:05 Uroczysty koncert 

z okazji setnej 
rocznicy odzyskania 
niepodległości Rzeczy-
pospolitej Polskiej

01:25 Bilet do kina - Klan 
Sycylijczyków, prod. USA, 
Francja, 1969

03:30 Teraz animacje! - Kapi-
tan - fi lm animowany

05:50 Flash 
08:25 Przygody Merlina 
10:15 Następny proszę!
11:15 Matylda 
13:25 Najpiękniejsze baśnie: 

Deszczowa wróżka 
15:25 Notting Hill

Życie rozwiedzionego 
właściciela księgarni zmie-
nia się, gdy do jego sklepu 
wchodzi sławna aktorka 
fi lmowa.

17:50 Robin Hood: Faceci w 
rajtuzach 
Historia Robin Hooda na 
wesoło. Banita toczy walki 
z okrutnym księciem, ucis-
kającym podwładnych.

20:00 Przełęcz ocalonych 
Schyłek II wojny 
światowej. Podczas 
krwawej bitwy o Okinawę 
amerykański sanitariusz 
odmawia noszenia broni 
i zabijania z powodów 
moralnych.

22:50 Szakal 
- fi lm sensacyjny
Nieuchwytny zabójca 
otrzymuje zlecenie na 
terenie USA. Szef FBI stara 
się go powstrzymać za 
wszelką cenę.

01:15 Ukryta tożsamość 
Rok 1961. Dziewięciolatek 
Messaoud nie ma łatwego 
życia. Nie dosyć, że 
przyszło mu dorastać 
w okresie wojny francusko 
- algierskiej, to na skutek 
choroby matki ojciec 
oddaje go wraz z bratem 
do adopcji.

02:10 Z archiwum policji 
- magazyn

02:50 Dyżur
03:25 Taki jest świat 
04:05 Menu na miarę

05:40 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

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

kryminalny, Polska
10:10 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
13:40 Dziewczyna i chłopak, 

wszystko na opak - fi lm 
komedia, USA, 2010, reż. 
Rob Reiner, wyk. Madeline 
Carroll, Callan McAuliff e, 
Rebecca De Mornay, 
Anthony Edwards, John 
Mahoney, Penelope Ann 
Miller, Aidan Quinn

15:35 Toy Story II - fi lm kome-
dia, USA, 1999, reż. John 
Lasseter, Ash Brannon, 
Lee Unkrich, wyk. Tom 
Hanks, Tim Allen, Joan 
Cusack, Kelsey Grammer, 
Don Rickles, Jim Varney, 
Wallace Shawn

17:20 Blues Brothers - fi lm 
komedia, USA, 1980

20:00 Saga Zmierzch:
Przed świtem 
- fi lm horror, USA, 2012, 
reż. Bill Condon, wyk. 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner, 
Peter Facinelli, Elizabeth 
Reaser, Ashley Greene, 
Michael Sheen

22:30 Robin Hood 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2010, reż. Ridley Scott, 
wyk. Russell Crowe, 
Cate Blanchett, Max Von 
Sydow, William Hurt, Mark 
Strong, Oscar Isaac, Danny 
Huston, Eileen Atkins, 
Mark Addy

01:20 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

02:25 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem
- program rozrywkowy

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show
09:00 Dzielna Mysz
09:20 Mustang z Dzikiej 

Doliny 
- fi lm prod. USA, 2002, reż. 
Cook Lorna, Kelly Asbury, 
wyk. Cromwell James, 
Damon Matt, Studi Daniel 

 Dzielny i szlachetny młody 
mustang jest prawdziwym 
wzorem dla swojego dzik-
iego stada. Pewnego razu, 
kiedy za bardzo zbliża się 
do ludzkiego obozowiska, 
zostaje schwytany. 
Nieokiełznany i kochający 
wolność koń nigdy nie da 
się do końca zniewolić... 

11:00 Galileo

12:00 Powrót do przyszłości
- komedia sci-fi 

14:30 Rodeo w Nowym Jorku 
 Para prowincjuszy 

- Sonny i Pepper - śladem 
zaginionego przyjaciela 
trafi a do Nowego Jorku.

16:45 Reakcja łańcuchowa 
- thriller sensacyjny 

19:00 Galileo
20:00 Skazany na piekło 
 Kyle LeBlanc to Ameryka-

nin pracujący na kontrak-
cie w Rosji. Jego żona Grey 
nie jest zadowolona 
z przeprowadzki.

22:05 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

00:05 Tuż przed tragedią
01:10 Dragons Den - Jak 

zostać milionerem
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05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 

- Życie na sawannie
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Big Music Quiz - Kulisy 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Okrasa łamie przepisy 
- Obiad w jednym termosie 
- magazyn kulinarny

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

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

- Człowiek, który zatrzy-
mał Rosję - spektakl 

22:40 Dekalog - Pięć - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1988

23:50 Atlas Niepodległości
01:00 Nie mów do mnie 

dziadku - komedia

05:30 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 

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

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Bake Off  Junior
15:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia
 - serial obyczajowy TVP

20:40 Kulisy - Postaw 
na milion

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:45 Kulisy - Postaw 
na milion

21:55 Syn - serial, prod. USA
22:50 Czas śmierci - serial, 

prod. Wielka Brytania
23:55 Trzeci ofi cer - Stąd 

do wieczności - serial 
sensacyjny TVP

00:55 Afera Thoma 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1999, 
reż. John McTiernan

02:55 Film fabularny
04:45 Zakończenie

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

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Top Model - program 
rozrywkowy

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 

23:35 Zombieland 
- fi lm horror, USA, 2009, 
reż. Ruben Fleischer, wyk. 
Jesse Eisenberg, Woody 
Harrelson, Emma Stone, 
Abigail Breslin, Amber 
Heard, Bill Murray

01:25 Co za tydzień 
- magazyn

01:55 Biuro
- serial komedia, USA

02:30 Uwaga! 
- magazyn

02:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

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

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

Kiepskich

20:10 MEGA HIT - Thor: 
Mroczny świat 
- thriller

22:40 Obcy kontra 
Predator 2 

 W pewnej miejscowości 
w stanie Kolorado rozbija 
się statek kosmiczny 
Predatorów przewożący 
hybrydę Obcych i 
Predatorów. Na miejsce 
katastrofy zostaje wysłany 
Predator, którego celem 
jest zlikwidowanie 
hybrydy zagrażającej obu 
gatunkom. 

00:40 Kolekcjoner kości 
- thriller sensacyjny 

03:20 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:15 Studio Kultura 
08:35 Wdech - wydech - fi lm 

dokumentalny, prod. 
Polska, 1981, reż. Bogdan 
Dziworski, Zbigniew 
Rybczyński

09:20 Spokój - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1976, reż. Krzysztof 
Kieślowski

11:00 Znak Orła - serial
11:40 Polskie drogi - Misja 

specjalna - serial TVP, 
prod. Polska, 1977

13:15 Studio Kultura 
13:30 Meta - fi lm TVP
14:50 Taśmy Kultury - Szmaty 

czasu - widowisko
15:05 Taśmy Kultury - Koszty 

inwentarza - widowisko 
artystyczne

15:30 Penderecki. Droga 
przez labirynt
- fi lm dokumentalny, 
prod. Niemcy, Polska, 
2013, reż. Anna Schmidt

16:25 Studio Kultura 

16:45 Zakochany anioł 
- komedia romantyczna, 
prod. Polska, 2005

18:30 Chuligan Literacki
19:00 Polska szkoła animacji 

- fi lm animowany
19:15 Którędy po sztukę 

- Mieczysław Wejman
19:25 Zbigniew Makowski 

- reportaż
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Geniusz - serial
21:20 Więcej niż fi kcja

- Dobry Amerykanin
23:10 Kronos - magazyn
23:50 Panorama kina 

polskiego 
- Szczęście świata 
- fi lm obyczajowy

01:40 Informacje kulturalne 
02:00 Kino nocne - Julia wraca 

do domu - dramat

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: Los

Angeles - fabularny
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
15:55 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Underworld: 
Ewolucja 

22:10 Ja, Frankenstein
- fi lm fantasy 
Obdarzony ogromną siłą 
Adam walczy z siłami zła, 
by uratować świat.

00:00 Regulamin zabijania 
- thriller
Dwóch dawnych 
towarzyszy broni walczy 
o sprawiedliwość przed 
sądem wojskowym.

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!
- program rozrywkowy

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni 
- serial kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda

20:00 McFarland 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2015, reż. Niki 
Caro, wyk. Kevin Costner, 
Carlos Pratts, Maria 
Bello, Hector Duran, 
Johnny Ortiz

22:35 Kości 
- serial, USA

23:40 Noc oczyszczenia 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. James 
DeMonaco, wyk. Ethan 
Hawke, Lena Headey, 
Max Burkholder, Adelaide 
Kane, Edwin Hodge

01:20 Lista klientów 
- serial, USA

02:25 Moc Magii 
04:35 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Dzielna Mysz
08:10 Nasz Nowy Dom
09:10 Septagon
10:15 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
12:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
Dynamiczny, pełen 
zwrotów i suspensu 
serial obyczajowy opowi-
adający historię dwóch 
oddziałów patrolujących 
ulice współczesnego 
Wrocławia.

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

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

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów
- program rozrywkowy

22:00 Galileo
00:00 Dragons’ Den - Jak 

zostać milionerem
- program rozrywkowy
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06:30 Wieczna miłość - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 
09:55 Komisarz Alex - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 
13:50 Big Music Quiz - Kulisy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 The Wall. Wygraj 

marzenia - Kulisy
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan 

18:30 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka
21:00 Orły sportu 

- reportaż
21:30 Big Music Quiz - Kulisy 
21:40 Kompania X - serial
22:35 Bullitt 

- fi lm kryminalny
00:35 Czy świat oszalał?

- Jej spowiedź 
01:45 Historia kina w Popiel-

awach - fi lm obyczajowy
03:35 Ostatni naziści cz 1. 

Polowanie na Doktora 
Śmierć

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 To, co nas łaczy 
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Dla niesłyszących 

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

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

17:15 Łzy Cennet 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

18:00 Panorama
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:05 Program rozrywkowy 

- mini audycja 
20:10 Barwy szczęścia - serial
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji 

- Dwa Światy
00:05 Rodzinka.pl - serial
00:35 Syn - serial, prod. USA
01:30 Czas śmierci - serial
02:35 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
03:40 Życie po zamachu

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku - Ham-

burger z indyka i cieciorki 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Diagnoza 
- serial, Polska

22:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show

23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów

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

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

- serial, USA
03:20 Uwaga! 

- magazyn
03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

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

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

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

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

Kiepskich
20:05 Ślad

22:10 Kolekcjoner kości 
- thriller sensacyjny

 Wśród mieszkańców 
Nowego Jorku wybucha 
panika, kiedy dowiadują 
się, że w mieście grasuje 
psychopatyczny morderca. 
Zdesperowana policja 
prosi o pomoc w schwyta-
niu szaleńca, genialnego 
detektywa Lincolna 
Rhyma.

00:50 Pan i pani Smith 
- fi lm akcji 

 John i Jane Smith są zwy-
czajnym małżeństwem 
ze sporym stażem. Funk-
cjonują bez większych 
zgrzytów... 

03:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:40 Oczy uroczne - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1977, 
reż. Piotr Szulkin, wyk. 
Mariola Chmielewska, 
Leszek Herdegen, Edward 
Raczkowski, Józef Dusza

09:35 Powrót do Polski 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1988, reż. Paweł Pitera, 
wyk. Krzysztof Jasiński, 
Marta Lipińsk

11:00 Polskie drogi 
- Obywatele GG - serial

12:30 Studio Kultura
12:50 Sto minut wakacji

- komedia, prod. 
Polska, 1998, reż. Andrzej 
Maleszka

14:30 Taśmy Kultury 
15:05 Którędy po sztukę
15:20 Bezmiar sprawiedli-

wości - dramat

17:35 Sauna 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1992,
reż. Filip Bajon, wyk. 
Bogusław Linda, Gabriela 
Kownacka

19:20 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Teatr Telewizji

- Konstytucja Trzeciego 
Maja - spektakl teatralny, 
prod. Polska, 1976

21:55 Lekkie obyczaje 
- Foxfi re - dramat

00:25 Dezerterzy - rozmowa
00:55 Młoda Polska 

- Szczękościsk
01:40 Nocny dokument - My 

Filmujemy Naród! - fi lm
02:50 Informacje kulturalne 
03:15 Kino nocne 

- Torowisko

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

pod zastaw - serial 
obyczajowy

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

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: Los 

Angeles
- fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

20:00 Nikita
22:15 Ocalona 
00:15 Ucieczka gangstera 
02:30 Na jedwabnym szlaku 
04:40 Z archiwum policji
05:00 Niesamowite!

- program rozrywkowy

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska -
 program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House - serial
16:50 Kryminalni 

- serial kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda

20:00 Windykatorzy 
- fi lm S-F, 
prod. USA, Kanada, 2010, 
reż. Miguel Sapochnik, 
wyk. Jude Law, Forest 
Whitaker, Alice Braga, 
Liev Schreiber, Carice van 
Houten

22:20 Szczęki 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1975, reż. Steven Spiel-
berg, wyk. Roy Scheider, 
Robert Shaw, Richard 
Dreyfuss, Lorraine Gary, 
Murray Hamilton

00:55 Sposób 
na morderstwo
- serial, USA

01:55 Moc Magii 
04:05 Druga strona

medalu 
- talk show

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

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

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

21:00 Skazany na piekło

23:00 Ocalenie 
- thriller, Kanada, 
2015, reż. Steven C. 
Miller, wyk. Gina Carano, 
Joshua Mikel, Kellan Lutz, 
Sweeney D.B., Willis Bruce 

 Grupa terrorystów porywa 
byłego agenta CIA. Kiedy 
jego syn zostaje odsunięty 
od zadania odbicia ojca, 
postanawia działać na 
własną rękę i sam wyrusza 
z odsieczą...

01:00 STOP Drogówka
- magazyn

02:00 Polityka na ostro
02:50 Graffi  ti
03:05 Interwencja

- magazyn
03:25 Magazyn Atleci
03:55 Trans World Sport
05:00 SuperLudzie
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05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość 

- serial obyczajowy
07:25 Jaka to melodia? 

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

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

- Macierzyństwo
13:45 The Wall. Wygraj 

marzenia 

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

14:50 Big Music Quiz - Kulisy 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan 

- telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazy
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test. 100 lat 

Niepodległości
22:25 Na własne oczy
23:35 Bez tożsamości - serial
00:20 Kompania X - serial

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Dla niesłyszących 

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

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP
21:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks 

- Facet na miarę 
prod. Francja, 2016, 
reż. Laurent Tirard

00:20 O mnie się nie martw 
01:20 Defekt - serial
02:20 Świat bez tajemnic 

- Planowanie rodziny

05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku - Ham-
burger z indyka i cieciorki 
- program

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

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

20:10 Doradca smaku 
- Pałki kurczaka z fasolą 
i pomidorami 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Ameryka Express 
23:05 Klucz do koszmaru 

- fi lm horror, 
USA, 2005, reż. Iain 
Softley, wyk. Kate Hudson, 
Gena Rowlands, John 
Hurt, Peter Sarsgaard, 
Joy Bryant

01:15 Oszuści 
- serial, USA

02:15 Uwaga! 
- magazyn

02:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

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

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

20:00 Świat według Kiepskich 
- serial komediowy 
prod. Polska

20:40 Pan i pani Smith 
John i Jane Smith są zwy-
czajnym małżeństwem ze 
sporym stażem, wiodącym 
ustabilizowany, żeby nie 
powiedzieć nudny żywot 
w uroczym domu na 
przedmieściach.

23:10 Kac Wawa 
- komedia

 Andrzej, Jarek, Karol, 
Tomek oraz Jerzy spotyka-
ją się w hotelu, gdzie 
w apartamencie mają grać 
w brydża z okazji wieczoru 
kawalerskiego.

01:30 Lot - thriller
04:15 Kabaretowa 

Ekstraklasa

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:15 Studio Kultura - Roz-
mowy

08:35 Stwór - fi lm krótkome-
trażowy, prod. Polska, 
2015, reż. Aleksandra 
Gowin, Ireneusz Grzyb, 
wyk. Anita Jancia, Adam 
Nawojczyk, Dobromir 
Dymecki, Zofi a Karolak, 
Emma Szpura, Katarzyna 
Skolimowska

09:10 Sauna - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1992, reż. 
Filip Bajon, wyk. Bogusław 
Linda, Gabriela Kownacka, 
Marian Opania, Henryk 
Bista, Piotr Machalica, 
Władysław Kowalski, 
Zbigniew Zamachowski, 
Marek Kondrat

11:00 Polskie drogi - Najspoko-
jniejsze miejsce na świecie 
- serial TVP

12:35 Studio Kultura

12:55 Szczęśliwego Nowego 
Jorku - fi lm obyczajowy

14:35 Którędy po sztukę
14:45 Taśmy Kultury
15:25 Legendy Rocka 
16:20 Przyjęcie na dziesięć 

osób plus trzy - fi lm
17:30 Znieważona ziemia 

- dramat
19:25 Dezerterzy - rozmowa
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Filmowa Polska 

- Męskie sprawy 
- dramat

22:10 Pegaz
22:50 Ziemia, planeta ludzi

- MappaMundi - fi lm
23:50 Lekkie obyczaje 

- Foxfi re - dramat
02:15 Informacje kulturalne 
02:35 Kino nocne - Rajska 

jabłoń - fi lm obyczajowy

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

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Snajper: 
Kolejne starcie 
- dramat
Po nieudanej misji 
w Kongo syn legendar-
nego snajpera Thomasa 
Becketta postanawia 
pomścić kolegów 
z oddziału.

21:50 Regulamin zabijania 
00:15 Wikingowie 

- fabularny
01:15 Flash 
02:10 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:20 Menu na miarę 
- fabularny

04:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

05:00 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni 
- serial kryminalny, Polska

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

gram obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda

20:00 Pozdrowienia 
z Paryża 
- fi lm sensacyjny, 
Francja, 2010, reż. Pierre 
Morel, wyk. John Travolta, 
Jonathan Rhys Meyers, 
Kasia Smutniak, Richard 
Durden, Amber Rose 
Revah

21:55 Morderstwo 
z miłości
- fi lm, Niemcy, 2016

00:25 Windykatorzy 
- fi lm S-F
prod. USA, Kanada, 
2010, reż. Miguel 
Sapochnik, wyk. Jude 
Law, Forest Whitaker, 
Alice Braga, Liev 
Schreiber, Carice 
van Houten

02:50 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen - Piekiel-

na Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy 
prod. Polska

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

21:00 OKO za OKO

22:00 Potrzask - thriller
 Jeremy budzi się 

uwięziony w bagażniku 
samochodu. Jego 
prześladowcy grożą, że 
zabiją jego najbliższych, 
jeśli nie zdradzi im 
informacji, którą posiadł 
jako tajny agent. Jeremy 
uświadamia sobie, że jest 
pionkiem w zbrodniczym 
planie terrorystów, które-
go skali nie jest w stanie 
odgadnąć. Czy poddany 
ekstremalnej presji, którą 
zwiększa jeszcze zegar 
złowrogo odmierzający 
czas do katastrofy.

00:00 Trampolina
- program rozrywkowy

01:00 Tuż przed tragedią
02:05 Polityka na ostro
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04:55 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:30 Wieczna miłość - serial
07:25 Jaka to melodia? 

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

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? - 

teleturniej muzyczny
17:50 Piłka nożna - Mecz to-

warzyski: Polska - Czechy
19:50 Wiadomości
20:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
21:35 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy 

Anity Gargas 
- magazyn

23:00 The Wall. Wygraj 
marzenia 

23:05 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

23:50 Ocaleni - reality show
01:00 Tanie Dranie 
01:40 Bez tożsamości - serial

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

- serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie! 
07:20 Na sygnale - serial 

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

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Nabożeństwo 

Ekumeniczne 
15:05 Na dobre i na złe -

 serial TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami
19:35 Barwy szczęścia 

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

21:50 Mów mi Dave
- fi lm oabyczajowy
prod. USA, 2008, reż. 
Brian Robbins, wyk. Eddie 
Murphy, Elizabeth Banks, 
Gabrielle Union, Scott 
Caan, Ed Helms

23:20 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

23:55 Facet na miarę
01:40 Grupa specjalna 

“Kryzys” 
- serial, prod. Japonia, 
2017

02:50 Art Noc 
- Kobieta niejedno 
ma imię koncert

03:45 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
- Pałki kurczaka z fasolą 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

12:00 Szpital - program 
obyczajowy

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Poranek kojota 
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2001,
reż. Olaf Lubaszenko, 
wyk. Maciej Stuhr, Karoli-
na Rosińska, Tadeusz 
Huk, Janusz Józefowicz, 
Michał Milowicz

00:25 Pod powierzchnią
- serial, Polska

01:30 Kobieta na krańcu 
świata

02:05 Uwaga! 
- magazyn

02:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

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

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

21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
prod. Polska

 Inga odkrywa, 
co może być powodem 
kryzysu w związku Rober-
ta i Dominiki. Nie ukrywa 
długo swoich podejrzeń. 
Stefa odradza Zuzie ślub 
w trudnym dla niej 
momencie. Markowska 
nie słucha rad matki, 
zamierza urządzić 
ceremonię w swoim 
ogrodzie. Przyjaciółki 
oferują pomoc 
przy organizacji 
przyjęcia. 

22:10 Lot 
- thriller

01:00 Zakończenie 
programu

08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- rozmowy

08:30 Docent H. - fi lm 
krótkometrażowy, prod. 
Polska, 1964, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Jan 
Machulski, Andrzej Rausz

09:00 Znieważona ziemia 
- dramat, prod. Niemcy

11:00 Polskie drogi 
- Na tropie - serial TVP

12:20 Studio Kultura
12:40 Mała wielka miłość 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2008

14:45 Taśmy Kultury - Szkoła 
ignorancji - widowisko

14:55 Taśmy Kultury - Dobre 
początki - widowisko

15:15 Informacje kulturalne 
15:40 Mistrz - dramat, prod. 

Polska, 1966, reż. Jerzy 
Antczak, wyk. Janusz War-
necki, Ignacy Gogolewski

17:10 U Pana Boga za piecem 
- komedia, 
prod. Polska, 1998, 
reż. Jacek Bromski

18:55 Którędy po sztukę 
19:05 Pegaz
19:45 Teraz animacje!
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp do fi lmu
20:25 Czwartkowy klub fi l-

mowy - Front zachodni 
1918 - dramat, 
prod. Niemcy, 1930

22:10 Pojedynki stulecia
22:40 Portrety

 - Klucz do Salvadora 
Dalego - fi lm

23:50 Scena Klasyczna  
00:45 Filmowa Polska 

- Męskie sprawy
- dramat

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci, 
którzy pojawiają się w 
lombardzie z powodu 
różnych życiowych 
zawirowań. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon.

09:00 Gliniarz i prokurator
11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: Los 

Angeles - fabularny
15:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Straszny fi lm 4 
Cindy z przyjaciółmi 
musi uratować świat 
przed inwazją kosmitów 
i zmierzyć się z duchem 
małego chłopca.

21:45 Kłamca, kłamca 
23:25 Seksualni,

niebezpieczni 
01:20 Następny proszę!
02:20 Kuchnia na Maksa 
03:45 Taki jest świat 
04:20 Menu na miarę 

- fabularny
05:00 Niesamowite!

- program rozrywkowy

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House - serial 
16:50 Kryminalni 

- serial kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda

20:00 Błękitna fala 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, Niemcy, 
2002, reż. John Stockwell, 
wyk. Kate Bosworth, 
Matthew Davis, Michelle 
Rodriguez, Sanoe 
Lake, Mika Boorem

22:15 Porwani 
- serial sensacyjny

23:15 To skomplikowane 
- fi lm komedia, 
USA, Japonia, 2009,
reż. Nancy Meyers, 
wyk. Meryl Streep, Steve 
Martin, Alec Baldwin, John 
Krasinski, Lake Bell, Mary 
Kay Place, Rita Wilson

01:45 Moc Magii 
03:55 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen

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

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

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

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

- serial obyczajowy 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 OKO za OKO

22:00 Helikopter w ogniu 
- dramat wojenny
prod. Wielka Brytania,
USA, reż. Ridley Scott
wyk. Ewan McGregor, 
Josh Hartnett,  
Tom Sizemore

 3 października 1993 ponad 
setka żołnierzy elitarnych 
jednostek armii USA, 
wysłanych w ramach 
sił pokojowych ONZ do 
Mogadiszu, przystępuje 
do operacji uprowadzenia 
dwóch przywódców zbun-
towanych Somalijczyków. 
Prosta akcja, przewidziana 
na 30 minut, przeradza się 
w krwawą bitwę w której 
ginie 18 żołnierzy i setki 
tubylców. 

01:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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9.11

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

Ursyna, Teodora
Europejski Dzień Wynalazcy

Leny, Leona
Dzień Jeża

Marcina, Anastazji
Narodowe Święto Niepodległości
Dzień Służby Cywilnej

Renaty, Witolda
Światowy Dzień Drwala

Liwii, Stanisława, Stanisławy
Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Agaty, Wawrzyńca
Dzień Seniora

Leopolda, Alberta
Światowy Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994
Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 3772222; 
Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 3672929; Lubsko 
- 683720390
Policja
Żary - 68 4763311; Żagań - 68 3681810; Lubsko 
- 68 3720122; Jasień - 68 3710897
Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - 
Żary - 68 4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 4757600
Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 68 4794601 lub 
Dział Obsługi Klienta - 68 4794644
MPOiRD Żagań - 68 4772940 lub Sekcja Obsłu-
gi Klienta - 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 68 4794611
PGKiM Lubsko - 68 4577700; zgłaszanie awarii 
po godzinie 15:00 i w weekendy - 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta - 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień - 68 3710849

AUTOREKLAMA

INFORMATOR

ŻARY SALON JESIENNY 2018
Burmistrz Miasta Żary oraz Żarski Dom 
Kultury zapraszają wszystkich zainte-
resowanych na otwarcie Pokonkurso-
wej Wystawy Otwartego Wojewódzkie-
go Konkursu Plastyki „Salon Jesienny 

2018”. Otwarcie zaplanowane jest w so-
botę, 10 listopada o godzinie 12:00, 
w Salonie Wystaw Artystycznych ul. Ry-
nek 17 (deptak). 
Żary - Orkiestra w jubileuszowym rytmie
Miejska Orkiestra Dęta ŻDK z okazji jubi-

leuszu 25-lecia zaprezentuje się w kon-
cercie galowym „Jeszcze tylko muzyka”. 
Koncert zaplanowany jest w niedzielę, 
18 listopada, o godz. 16:30 w Sali Wido-
wiskowej ŻDK „Luna” przy ul. Okrzei 35, 
wstęp wolny

ŻARY W Oddziale 
dla Dzieci Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej w Żarach 
świętowaliśmy 
„Dzień postaci 
z bajek”, 
przypadający 
5 listopada. 
W zajęciach 
integracyjnych 
wzięli udział 
wychowankowie 
Miejskiego 
Przedszkola nr 1
 w Żarach oraz 
Ośrodka dla Dzieci 
z Wadami Słuchu 
i Mowy.
Dzieci zostały przywitane pio-
senką pt. „Witajcie w naszej 
bajce”, po czym odbyła się 
pogadanka na temat ulubio-
nych postaci z bajek, pozna-
nych w przedszkolu i w do-
mu. Następnie uczestnicy za-

jęć rozpoznawali bajkowych 
bohaterów, takich jak Pinokio, 
Bolek i Lolek, Pszczółka Ma-
ja i Krecik, ukrytych w liter-
kach, które stopniowo układa-
ły się w napis „Dzień postaci 
z bajek”, będący hasłem prze-
wodnim spotkania. Po wyeks-
ponowaniu wspólnie ułożone-
go napisu, dzieci musiały od-
gadnąć, kim jest przerażająca 
postać w spiczastym kapeluszu 

i masce, która znienacka poja-
wiła się przed nimi, chichocząc 
złowrogo. Bez trudu rozpozna-
ły w niej Babę Jagę, doskonale 
znany czarny charakter z baj-
ki o Jasiu i Małgosi. Baba Ja-
ga okazała się jednak wyjątko-
wo przyjazna i zamiast zamie-
nić całą gromadkę w żaby, od-
czytała wszystkim bajkę o Ja-
siu i Małgosi – po czym znik-
nęła równie tajemniczo, jak się 

pojawiła. Podobno wyleciała 
na miotle przez okno. 

Chwilę później na dzieci 
czekało kolejne zadanie – za-
gadki, na które każdorazowo 
dawały bezbłędną odpowiedź. 
Po zagadkach przyszła pora na 
zabawę integracyjną przy mu-
zyce „Baloniki, a tuż po niej 
- zajęcia plastyczne pt. „Cza-
rownica”. W ruch poszły kred-
ki i kolorowa bibuła. 

Kiedy czarownice by-
ły pokolorowane i ozdobio-
ne, ze stacji Oddziału dla Dzie-
ci wyruszył „Pociąg do bajek”, 
utworzony przez wszystkich 
uczestników zajęć. Pociąg je-
chał w rytm muzyki, przy śpie-
wie Pana Piotra, a na stacji 
końcowej wszystkich podróż-
nych czekał poczęstunek w po-
staci pierników, które najpraw-
dopodobniej zostawiła, nie ta-
ka znów zła, Baba Jaga, miesz-
kająca w chatce z pierników 

Magdalena Broniecka
Małgorzata Pawłowska

Dzień postaci z bajek

Postaci z bajek żyją w wyobraźni fot.MBP Żary

Postaci z bajek żyją w wyobraźni fot.MBP Żary
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KRZYŻÓWKA

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

BOHEMIAN RHAPSODY
OD 09.11 DO 12.11 ORAZ 15.11 – GODZ. 18:00 I 20:00; 13.11 – GODZ. 16:45, 
21:15; 14.11 – GODZ. 19:30, 21:45
KOPCIUSZEK. HISTORIA PRAWDZIWA (animowany)
OD 09.11 DO 12.11 ORAZ 15.11 – GODZ. 16:00; 13.11 I 14.11 – GODZ. 15:00
KLER
14.11 – GODZ. 17:00
MŁODOŚĆ ASTRID
13.11 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW (dla dzieci)
09.11 – GODZ. 10:00; 10.11 – GODZ. 16:00
BÓG MORDU
10.11 – GODZ. 19:00
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