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Kiedyś, jak już ktoś się 
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Kiedyś, jak już ktoś się 
dostał do szpitala, to leżał 

tam tygodniami, a nawet 
miesiącami.

Zrzeszenie Gmin 
Województwa 
Lubuskiego 
przyjęło 
jednomyślnie, 
na wniosek 
Porozumienia 
A18, stanowisko 
w sprawie 
pilnej realizacji 
modernizacji 
drogi krajowej 
„A 18 Olszyna – 
Golnice”.
Włodarze czternastu gmin 
oraz powiatu żarskiego i ża-
gańskiego skupieni w „Po-
rozumieniu A18” już trzeci 
rok apelują o remont drugie-
go pasa przyszłej autostrady 
A18.

W przyjętym właśnie 
na ich wniosek przez Zrze-

szenie Gmin Województwa 
lubuskiego stanowisku czy-
tamy, że „w związku z po-
jawiającymi się w ostatnim 
czasie fragmentarycznymi 
i niespójnymi informacjami 
dotyczącymi planów działań 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w za-
kresie modernizacji (remon-
tu) drogi krajowej DK 18 na 
odcinku Olszyna-Golnice 

wnosimy o przedstawienie 
aktualnej informacji w za-
kresie faktycznych planów 
realizacji tego przedsięwzię-
cia, przewidywanej perspek-
tywy czasowej jak i ustaleń 
dotyczących sposobów fi -
nansowania inwestycji.”

Samorządowcy pod-
kreślają, że „nadal można 
odnieść wrażenie, że inwe-
stycja ta jest traktowana jako 

nieistotna z punktu widze-
nia instytucji odpowiedzial-
nych za infrastrukturę drogo-
wą w kraju.”

Dalej czytamy, że „dla 
samorządów gmin zlokali-
zowanych przy A18, starają-
cych się o pozyskanie inwe-
storów najczęstszym kluczo-
wym pytaniem, warunkują-
cym dalsze negocjacje jest 
właśnie to o realne terminy 

modernizacji drogi. Nieste-
ty brak możliwości udziele-
nia oczekiwanej przez przed-
siębiorców odpowiedzi skut-
kuje podjęciem decyzji o in-
nej lokalizacji inwestycji 
i pozbawia gminy południo-
wo-zachodniej części Woje-
wództwa Lubuskiego szan-
sy rozwoju gospodarczego.” 

Nadzieją na przełom 
ma być informacja, że „zie-
lonogórski oddział Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad ogło-
sił właśnie przetarg na opra-
cowanie dokumentacji śro-
dowiskowej do przeprowa-
dzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsię-
wzięcia polegającego na bu-
dowie odcinka autostrady 
A18. Jest to pierwszy waż-
ny krok w stronę moderniza-
cji tej trasy.” 

Samorządowcy nie 
ukrywają, że mają jednak 
„świadomość wcześniej-
szych wieloletnich działań, 
podejmowanych ustaleń, 
składanych deklaracji, któ-
re nie przyniosły dotąd spo-
dziewanego efektu.” 

Na koniec Zrzesze-
nie Gmin Województwa Lu-
buskiego „ponownie apelu-
je do Rządu Rzeczypospo-
litej Polskiej, przedstawicie-
li władz regionu, polskich 
parlamentarzystów, wszyst-
kich instytucji i osób zaanga-
żowanych w rozwój Woje-
wództwa Lubuskiego o nie-
zwłoczne podjęcie stosow-
nych działań oraz wysiłków, 
aby realizacja tej „zapomnia-
nej” inwestycji nastąpiła fak-
tycznie w możliwie najkrót-
szym czasie.” 

Paweł Skrzypczyński

Kolejny apel w sprawie autostrady A18

Samorządowcy z Porozumienia A18 oczekują od rządu określenia realnych możliwości, wy-
tyczenia celów, podjęcia jednoznacznych decyzji i precyzyjnego określenia mapy działań 
wobec problemu drogi A18 fot.Porozumienie A18
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Ga-Ma Nowo otwarty gabinet masażu
na żarskiej pływalni „Wodnik”

mgr Konrad Białobrzecki zaprasza
 pon. - pt. 17.00 - 21.00
 sobota  14.00 - 18.00
 niedziela 17.00 - 21.00

tel. 784 191 854

Potrzebujesz odpoczynku, 
relaksu, a może masz kontuzje 
lub dolegliwości wymagające 
pomocy wykwalifikowanego 
masażysty? Skorzystaj 
z oferty nowego gabinetu 
masażu znajdujcego się w holu 
pływalni Wodnik przy 
ul.  Telemanna 1 w Żarach.

Od kilku dni wszyscy przebywajacy 
na Wodniku, oprócz pływalni, sauny, 
solarium, siłowni, czy groty solnej, 
mogą również spędzić czas w gabine-
cie masażu.

W ofercie jest masaż klasyczny, 
relaksacyjny, terapia manualna oraz 
plastry leczniczne, które wzmacniają 
i utrzymują na dłużej lecznicze efek-
ty masażu. Do tego dochodzą zabiegi 

przy użyciu różnych olejków.
- Ceny na pewno są bardzo kon-

kurencyjne - zapewnia mgr Konrad 
Białobrzecki. - Trwający godzinę ma-
saż całościowy kosztuje tylko 60 zło-
tych, natomiast za półgodzinny ma-
saż częściowy zapłacimy zaledwie 40 
złotych.

Możemy umówić się na masaż 
telefonicznie, na dogodny termin 
i godzinę.

Ciekawą propozycją jest możli-
wość umówienia się na masaż w domu.  
W takim przypadku masażysta przy-
jeżdża pod wskazany adres z wasnym 
mobilnym łóżkiem do masażu. Do-
datkowo na terenie Żar, jak również  
w promieniu 10 kilometrów od miasta, 
nie jest pobierana opłata za dojazd.

- Pierwsi klienci wyszli zadowole-
ni - zachęca Konrad Białobrzecki.

REKLAMA

AUTOREKLAMA
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Rozpoczęły 
się prace 
instalacyjne 
w nowo 
wybudowanym 
obiekcie Szpitala 
na Wyspie. 
Prezes Jolanta 
Dankiewicz 
ma nadzieję, 
że zacznie on 
służyć małym 
pacjentom 
jeszcze w tym 
roku.

- Podpisaliśmy umowę na 
realizację trzeciego eta-
pu prac, w ramach którego 
wykonane zostaną instala-
cje elektryczne, wodno-ka-
nalizacyjne oraz tynki i po-
sadzki - mówi Jolanta Dan-
kiewicz. - Później przyjdzie 
czas już tylko na prace wy-
kończeniowe. 

Do tej pory postawio-
no budynek z ociepleniem, 
elewacją i oknami, a przy 
okazji wykonano elewację 
starego, przyległego obiek-
tu od strony nowo wybudo-
wanego.

Obecny etap robót bę-
dzie kosztował ponad 3 mi-
liony 118 tys. złotych. Szpi-
tal zaciągnął na ten cel oko-
ło 2 milionów kredytu, 
resztę dołożył Powiat Żar-
ski. Na tę kwotę składa się 
również termomoderniza-
cja ścian i dachu oraz ele-
wacja pozostałej części pa-
wilonu nr 2, zajmowane-
go przez ginekologię, po-
łożnictwo i oddział dziecię-

cy. Wykonawca ma czas na 
wszystko do 30 czerwca. 

Dotychczas inwesty-
cja pochłonęła już przeszło 
3 miliony, z czego więk-
szość sfinansował Powiat 
Żarski, natomiast milion 
przekazany został z budże-
tu miasta Żary. 

Potrzebne pieniądze
Całkowity koszt tej inwe-
stycji przekroczy 10 milio-
nów złotych. Prezes Dan-
kiewicz chciałaby zdobyć 
dodatkowe środki dzięki 
sprzedaży budynku dawnej 
chirurgii przy ulicy Bohate-
rów Getta. Od kilku lat stoi 
nieużywany, a tym samym, 
szpitalowi nie jest już po-
trzebny. Rzeczoznawca 
określił jego wartość na 1,6 
miliona. Lada dzień zosta-
nie wystawiony na sprze-
daż. Po zmianie sposobu 
użytkowania, niekoniecz-
nie musi być wykorzysty-
wany na cele medyczne.

Póki co, na czwarty 

etap budowy, który ma się 
zacząć jeszcze tej wiosny, 
szpital ma zagwarantowa-
ne 1,5 miliona z kasy po-
wiatowej. To niestety nie-
co za mało. Zwróciłam się 
z wnioskiem do wszystkich 
gmin powiatu o wsparcie 
finansowe inwestycji. Szpi-
tal w nowych warunkach 
finansowania nie jest bo-
wiem pewien jaką ostatecz-
nie kwotą z tytułu otrzymy-
wanego ryczałtu z NFZ bę-
dzie dysponował, tak więc 
nie chce podejmować ryzy-
ka obciążenia dodatkowym 
kredytem. 

- Liczymy na to, że 
utrzymamy poziom finan-
sowania z ubiegłego ro-
ku, gdyby jednak pieniędzy 
było więcej, bylibyśmy po 
prostu spokojniejsi - mówi 
Jolanta Dankiewicz. – Nie-
stety wycena wielu proce-
dur jest zbyt niska w sto-
sunku do kosztów ich re-
alizacji. Przykładem na to 
jest choćby geriatria, gdzie 

pacjenci często z wielo-
ma chorobami wymaga-
ją większych nakładów na 
diagnostykę i leczenie.

Nowy obiekt bardzo 
się przyda
Na parterze zlokalizowana 
zostanie cała sfera diagno-
styczna, czyli pracownia 
endoskopowa, USG, tomo-
graf. Będzie apteka. Prze-
niesione zostanie tam tak-
że laboratorium. O część 
pierwszego piętra powięk-
szy się oddział dziecięcy, 
dzięki temu będzie moż-
liwość podziału na części 
dla dzieci młodszych i star-
szych. Tu też pojawi się do-
datkowa sala operacyjna. 
Drugie piętro to dodatko-
we łóżka dla oddziału po-
łożniczo-ginekologicznego 
wraz z dodatkową salą po-
rodową. 

Warunki na oddzia-
łach - przede wszystkim 
komfort pobytu - jeszcze 
bardziej się poprawią. Naj-

ważniejsze jest jednak to, 
że wzrośnie liczba łóżek. 
W tej chwili miejsc na od-
działach dziecięcym i po-
łożniczo-ginekologicznym 
po prostu brakuje. Dzięki 
większej powierzchni szpi-
tal będzie w stanie wdro-
żyć dodatkowe procedury, 
m.in. onkologiczno-gine-
kologiczne. Dziś nie ma na 
to miejsca. W Szpitalu na 
Wyspie odbywa się śred-
nio 90 porodów miesięcz-
nie, ale bywało też prawie 
120 w ciągu miesiąca. 

W nowym obiekcie 
wygospodarowano też po-
mieszczenia na administra-
cję szpitala, która od lat 
pracuje w miejscu, które 
bardziej przypomina barak 
niż budynek biurowy. 

To nie koniec
Po pomyślnym zakończe-
niu obecnej inwestycji jest 
już plan na kolejną.

- Mamy zgodę woje-
wody na dobudowanie ko-
lejnego skrzydła do obec-
nego pawilonu nr 2 - mó-
wi prezes szpitala. - Tam 
znalazłby się oddział we-
wnętrzny, geriatria i reha-
bilitacja. 

Aktualnie panuje taki 
trend, że z roku na rok łó-
żek geriatrycznych i inter-
nistycznych ma być coraz 
więcej. 

Dzięki takim działa-
niom praktycznie cały szpi-
tal zostałby ulokowany 
w jednym kompleksie bu-
dynków. To byłoby ideal-
ne rozwiązanie, dzięki któ-
remu wszystko będzie pod 

ręką i nie będzie potrze-
by przewożenia pacjen-
tów między budynkami na 
przykład na badanie tomo-
graficzne. To jednak kwe-
stia kolejnych lat.

Andrzej Buczyński

ŻARY Inwestycja na kolejnym etapie

Nowy obiekt szpitalny wymaga jeszcze wykończenia wewnątrz fot.Andrzej Buczyński

Dziś to jeszcze surowe ściany, ale w tym roku mają się tu wprowadzić oddziały szpitalne 
fot.Andrzej Buczyński

Szpital buduje i sprzedaje

Kto kupi starą chirurgię? Duży i ładny budynek może skusić potencjalnych nabywców z pomy-
sem na jego zagospodarowanie fot.Andrzej Buczyński

Liczymy 
na to, że 

utrzymamy 
poziom fi-
nansowania 
z ubiegłego 
roku, gdyby 
jednak pie-
niędzy było 
więcej, byliby-
śmy po prostu 
spokojniejsi 
- mówi Jolanta 
Dankiewicz, 
prezes Szpitala 
na Wyspie.

fot.Andrzej Buczyński



Moja Gazeta       23 lutego 2018 5AKTUALNOŚCI



23 lutego 2018       Moja Gazeta6 ROZMOWA MOJEJ GAZETY

Z Januszem 
Stankiewiczem, lekarzem 
i właścicielem Prywatnego 
Centrum Chirurgicznego 
“Eskulap” w Żarach, 
laureatem Żarskiej Róży 
Biznesu w kategorii 
“Mikroprzedsiębiorca 
Roku”, rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Czuje się pan bardziej lekarzem, 
czy przedsiębiorcą?
- Na pewno jestem lekarzem, bo od zawsze 
chciałem nim być.  Na pewnym etapie swo-
jego życia zawodowego podjąłem decy-
zję o założeniu firmy medycznej, jaką jest 
Prywatne Centrum Chirurgiczne „Esku-
lap”. Plany rozwoju placówki powiększa-
ły się z roku na rok. Prowadzenie firmy wy-
maga obecnie sporo czasu, jest dużo obo-
wiązków, ale większość tych spraw prze-
kierowuję na pracowników. Dużym wspar-
ciem jest oczywiście cała rodzina - syn Pa-
tryk z synową Eweliną, córka Ewelina oraz 
żona Hanna, którzy bardzo mi pomagają. 
Gdy firma była mniejsza, sam radziłem so-
bie z drobniejszymi naprawami w placów-
ce, ale w miarę jej powiększania, takich 
spraw przybywało. Co tu dużo mówić, wy-
starczy awaria lampy czy toalety i już ktoś 
musi się tym zająć, czasem wezwać fa-
chowca. Większością spraw organizacyj-
nych zajmuje się syn.

Cały czas przyjmuje pan pacjentów.
- Czuję się przede wszystkim lekarzem i wy-
konuję w placówce swój wymarzony zawód. 
Od kilku lat, głównie z przyczyn zdrowot-
nych, nie pracuję już w szpitalu. Musiałem  
ograniczyć ilość wykonywanej pracy. Przez 
wiele lat pracowałem po kilkanaście godzin 
dziennie, ale natura jest niestety nieubłaga-
na i z czasem musiałem zweryfikować swo-
je podejście do pracy. Od roku mam nawet 
wolne niektóre soboty (śmiech).

Na szczęście nie pracuje pan sam.
- Przez wiele lat zgromadziłem wokół 
siebie grupę dobranych pracowników  
i lekarzy specjalistów z różnych dziedzin  
medycyny pracujących w szpitalach na te-
renie naszego województwa i całego kra-
ju, i to oni głównie przyczynili się do te-
go, że odnosimy  sukcesy. W ubiegłym 
roku otrzymaliśmy podobny tytuł, ja-
ko mikroprzedsiębiorstwo w wojewódz-
twie lubuskim. Cieszę się, że ktoś to widzi  
i docenia. Dla mnie osobiście  i  dla całego 
naszego zespołu jest to ważne.  Na pew-
no mobilizuje to do jeszcze lepszej pracy.

Kilka lat temu wybudowaliście 
obok nowy obiekt.
- Była taka potrzeba. Mieliśmy kontrakt 

Przedsiębiorca też, ale 
przede wszystkim lekarz



Moja Gazeta       23 lutego 2018 7ROZMOWA MOJEJ GAZETY

REKLAMA

z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
porady ortopedyczne. W pewnym mo-
mencie zmieniły się przepisy, które na-
kazywały posiadanie rentgena. Dzier-
żawiłem przez parę lat gabinety na uli-
cy Skarbowej w Żarach, ale zawsze my-
ślałem o poszerzeniu  działalności. 
Niestety, ograniczała nas zbyt mała 
powierzchnia w starym budynku. Poja-
wiła się możliwość kupienia gruntu tuż 
obok, na którym postawiliśmy naszą 
drugą siedzibę. Znalazło się miejsce 
na rentgen, podstawową opiekę zdro-
wotną, pojawiła się apteka , rehabilita-
cja, dodatkowe gabinety lekarskie oraz 
sklep ortopedyczny. Zakupiliśmy nowy 
sprzęt diagnostyczny i uruchomiliśmy 
gabinet gastroskopowy z prawdziwego 
zdarzenia.

Pacjentów nie brakuje?
- Okazało się to bardzo potrzebne na 
naszym rynku, ponieważ ilość badań 
wykonywanych w ramach NFZ jest sto-
sunkowo niewielka. Ktoś musi je wyko-
nywać, nawet odpłatnie. Poza tym, wy-
konujemy usługi na rzecz zdrowotnych 
firm ubezpieczeniowych - konsultacje 
medyczne dla osób ubezpieczonych. 
Coraz więcej przedsiębiorców oferu-
je swoim pracownikom, oprócz umo-
wy o pracę, dodatkowy pakiet medycz-
ny. To pozwala ominąć kolejki do spe-
cjalistów, które zamiast się skrócić, 
wydłużyły się jeszcze bardziej. Od paź-
dziernika obserwujemy wzrost liczby  
pacjentów, którzy chcą skorzystać  
z naszych usług, nawet komercyjnie. 
Ludzie chorowali i będą chorować. Nie 
widzę takiej możliwości, aby w per-
spektywie najbliższych lat rząd mógł 
jakoś zdecydowanie poradzić sobie  
z tym problemem.

Czyli brakuje pieniędzy na służbę 
zdrowia.
- Nie chodzi tylko o pieniądze. Coraz 
bardziej brakuje też kadry medycznej 

- lekarzy, pielęgniarek. Nas też to do-
tyka. Pomimo tego, że oferujemy sto-
sunkowo duże zarobki, ciężko jest ko-
goś pozyskać do współpracy. Chętniej 
wybierane są duże miasta akademic-
kie. Liczę na to, że zielonogórska filia 
akademii medycznej spowoduje, że za 
kilka lat będziemy mieć tu więcej mło-
dych lekarzy. Teraz myślę nawet o tym, 
aby ściągnąć jakąś kadrę medyczną  
z Ukrainy, jeśli tylko będzie to możliwe. 
Niebawem z tym problemem będziemy 
musieli sobie jakoś poradzić. Szczegól-
nie dla młodych ludzi niepokojące jest 
to, że obecnie pracujący lekarze i pie-
lęgniarki cały czas się starzeją, odcho-
dzą na emerytury. Kto będzie wykony-
wał ten zawód za jakiś czas? Kto będzie 
ich leczył? Problem coraz bardziej na-
rasta.

Kiedyś w Żarach nie było tylu 
przychodni, prywatnych  
w ogóle. Dziś jest ich sporo, mimo 
że nie wzrosła raczej liczba 
mieszkańców. Zaczęliśmy więc 
częściej chorować, czy częściej 
chodzić do lekarza?
- Myślę, że jedno i drugie. Mamy co-
raz więcej przemysłu, jest zatem wię-
cej okazji do różnego typu urazów. Do 
tego dochodzi zatrucie środowiska.  
O tym się głośno nie mówi, ale my to 
wiemy. Szczególnie w Żarach, gdzie za-
trucie powietrza jest bardzo duże. Wi-
dzimy sporo pacjentów, zgłaszających 
się do nas po porady, u których diagno-
zujemy różne choroby. Głównie choroby 
nowotworowe, których jest chyba wię-
cej, niż w innych miastach naszego wo-
jewództwa. Dzisiaj też oczekiwania pa-
cjentów są zdecydowanie większe, niż 
kiedyś. Pamiętam lata osiemdziesiąte, 
dziewięćdziesiąte, kiedy na przykład nie 
było tomografu. USG pojawiło się do-
piero w połowie lat osiemdziesiątych. 
Badania nie były tak powszechne, jak  
w tej chwili. Dziś rentgen, tomograf, re-

zonans, gastroskopię czy USG robi się 
każdemu, jeśli jest taka potrzeba. Moż-
liwości nasze są większe i ludzie też 
oczekują lepszej, szybszej i dokładniej-
szej diagnostyki. Po to właśnie działa-
ją centra medyczne, poradnie specjali-
styczne, aby wychwytywać chorych wy-
magających leczenia. Część pacjentów 
potrzebuje tylko naszego dobrego sło-
wa i zapewnienia, że wszystko będzie 
dobrze. Jednak część wymaga nieste-
ty specjalistycznej pomocy medycznej  
w warunkach ambulatoryjnych, albo 
szpitalnych. 

W szpitalach też zaszły zmiany.
- Proszę zauważyć, że kiedyś, jak już ktoś 
się dostał do szpitala, to leżał tam tygo-
dniami, a nawet miesiącami. Obecnie 
jest to okres kilku dni. No chyba, że rze-
czywiście jest bardzo ciężki stan, wtedy 
leczenie trwa dłużej. Szpitale teraz nie 
chcą przetrzymywać pacjentów. Pamię-
tam czasy, że do siódmej lub dziesiątej 
doby po operacji, do momentu zdjęcia 
szwów, pacjent przebywał na oddziale. 
Nie ma takiej potrzeby, bo do czasu zdję-
cia szwów może spokojnie leżeć w domu, 
zamiast na garnuszku szpitalnym. Zmie-
niło się podejście do pacjenta i samego 
leczenia. Zmieniły się również narzędzia, 
jakimi dysponują lekarze. I o to nam cho-
dzi, bo chorobę można szybciej zdiagno-
zować i wcześniej zastosować odpowied-
nie leczenie.

Dzięki temu żyjemy dłużej.
- Dokładnie tak. Pamiętam, jak dawno 
temu woziłem karetką pogotowiem sie-
demdziesięcioletniego pacjenta do szpi-
tala, którego lekarze nie chcieli przyjąć, 
albo robili to bardzo niechętnie. Pano-
wała jakaś tendencja, że taki człowiek 
jest już stary, schorowany i trzeba dać 
mu spokojnie umrzeć. W tej chwili wal-
czymy o każdego człowieka, osiemdzie-
sięcio- czy stulatka. To jest bardzo pozy-
tywne w tych wszystkich zmianach.

Kiedy narodził się Eskulap?
- W 1993 roku wspólnie z kilkoma le-
karzami wydzierżawiliśmy kilka po-
mieszczeń znajdujących się w kamieni-
cy przy ulicy Moniuszki 2 i zaczęliśmy 
je remontować. Pamiętam jak dziś, ja-
kie to wszystko było stare i brudne. Ale 
tak naprawdę firma „Eskulap” powstała  
w 1996 roku, kiedy mogłem wykupić 
dzierżawione pomieszczenia. Były plany, 
żeby się rozwijać i tak jest do dzisiaj. Nie-
dawno liczyłem, że współpracuje obec-
nie z nami 50-60 lekarzy różnych specjal-
ności. Remontuję kolejny budynek lekar-
sko-biurowy na ulicy Legionistów, który 
planujemy otworzyć za pół roku.

Publiczna służba zdrowia chyba 
nie poradziłaby sobie dzisiaj bez 
tego typu prywatnych centrów 
medycznych.
- Nie chcę niczego tutaj sugerować, 
ale wydaje mi się, że jesteśmy dużym 
wzmocnieniem dla tej państwowej 
służby zdrowia. Odrobina konkuren-
cji powinna być, żeby pacjentowi dać 
możliwość wyboru. Dyrektorzy szpi-
tali pewnie powiedzą, że my działamy 
na trochę innych zasadach, bo możemy 
komercyjnie sprzedawać swoje usługi. 
Ale też inwestujemy. Proszę sobie wy-
obrazić, że cyfrowy rentgen to wyda-
tek rzędu 300 tysięcy złotych. Ultra-
sonografy to koszt 150-200 tysięcy, 
a takich mamy trzy w firmie. Drukar-
ka 3D do pracowni protetycznej to ko-
lejne 300 tysięcy. Co jakiś czas trzeba 
to zmieniać, bo z roku na rok sprzęt się 
starzeje. Zdaję sobie sprawę, że musi-
my inwestować w siebie, jak i w sprzęt, 
aby być konkurencyjni na rynku. Tak jak  
w każdym innym przedsiębiorstwie. 
Nauczyłem się tego wiele lat temu. Na 
pewnych rzeczach nie można oszczę-
dzać. Wtedy przyjdą sukcesy, także fi-
nansowe. Ale też dzięki nim mogę te-
raz kupić sprzęt, o którym - jako lekarz 
- kiedyś mogłem tylko marzyć.
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Gmina rozdzieliła dotacje dla 
organizacji pozarządowych na 
2018 rok. Najwięcej środków 
przeznaczono na sport.

Większość puli sportowej trafi do klubów piłkar-
skich. Wysokość dofinansowania uzależniona 
była od ligi, w której gra dana drużyna. Najwię-
cej otrzymała Delta z Sieniawy, grająca w klasie 
okręgowej. Niższą stawkę przyznano grającym 
w klasie A i jeszcze niższą w klasie B. Grający 
na tych samych poziomach otrzymali tyle samo. 
Poza piłką nożna część środków przeznaczona 
zostanie na naukę pływania, karate, tenis stoło-
wy, czy chociażby na rodzinny dzień sportu. 

- Wspieramy kluby i stowarzyszenia dzia-
łające wyłącznie na terenie naszej gminy, a by-
ły przypadki, że o dofinansowanie starały się też 
kluby z zewnątrz - mówi wójt gminy Żary Le-
szek Mrożek. - Cieszy mnie to, że w naszych 
klubach sportowych pojawia się coraz więcej 
dzieci.

Spora część środków przeznaczonych na 
kulturę trafiła do stowarzyszenia skupiającego 
zespoły śpiewacze. Występują one na wszyst-
kich ważniejszych uroczystościach gminnych 
z dożynkami na czele. W stowarzyszeniu do 
kompletu brakuje tylko dziecięcego zespołu 
„Mała Tęcza” z Olbrachtowa i według wójta, to 
należy jak najszybciej zmienić, aby i ten zespół 
mógł korzystać z takiej formy dofinansowania. 

Potrzeb jest więcej
- W miarę możliwości staramy się wesprzeć 
każdego, ale jest ważna zasada, że możemy tyl-
ko dofinansować, a nie finansować w całości ja-
kiś projekt - mówi wójt Mrożek. - Stowarzysze-
nia muszą też dać coś od siebie, w formie wkła-
du własnego, własnej pracy, albo środków pozy-

skanych od sponsorów.
Pomysłów nie brakuje, ale jak zapewnia 

wójt, oczekiwania udało się zaspokoić w mniej 
więcej osiemdziesięciu procentach. To też po-
kazuje, że stowarzyszenia skupiają osoby, które 
chcą działać na rzecz społeczności lokalnej i ra-
dzą sobie w sytuacjach, gdy brakuje pieniędzy 
na realizację jakiegoś przedsięwzięcia. 

Andrzej Buczyński

GMINA ŻARY Ponad 270 tysięcy złotych do podziału

Pieniądze trafiły już 
do stowarzyszeń

Dotacje dla 
stowarzyszeń 
w gminie Żary

Wspieranie rozwoju kultury 
i ochrony jej dóbr oraz podtrzy-
mania tradycji narodowej:
- Fundacja Nowoczesny F-XX - 
2.992 zł
- Fundacja „Pięknolesie” - 3.000 zł
- Gminne Stowarzyszenie Zespo-
łów Śpiewaczych „Śpiewajmy Ra-
zem” - 34.350 zł
- Stowarzyszenie „Mirostowice 
Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubu-
ska 2012 - 3.820 zł
- Złotnicki Zespół Górali Czadec-
kich „Dolina Nowego Sołońca” - 
13.000 zł

Turystyka i krajoznawstwo:
- Spółdzielnia Socjalna Work Gro-
up - 1825 zł
- Fundacja „Pięknolesie” - 2.000 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Ini-
cjatyw Kulturalnych „Dwukropek” 
- 1300 zł
- Stowarzyszenie „Mirostowice 
Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubu-
ska 2012” - 1300 zł
- Stowarzyszenie „Łaz – Zielony 
Las” - 800 zł

Sport:
- Uczniowski Klub Sportowy Kara-
te „KATANA” 3.000 zł

- Stowarzyszenie na rzecz rozwo-
ju miejscowości Mirostowice Gór-
ne i jej mieszkańców „MIROSTO-
WIA” - 3.000 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „Piast” 
Lubanice - 19.400 zł
- Fundacja „Pięknolesie” - 5.390 zł
- Wiejski Klub Sportowy „Łaz” - 
13.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Błękitni 
Olbrachtów” - 10.000 zł
- Wiejski Klub Sportowy „Zieloni 
Drożków” - 13.000 zł
- Stowarzyszenie „Lokalna Gru-
pa Działania Dolina Szyszyny” - 
2.214 zł
- Wiejski Klub Sportowy „Zorza” 
Kadłubia - 6.550 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „FAX” 
w Bieniowie - 13.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Mirosto-
wiczanka - Seniorzy - 19.400 zł
- Klub Sportowy Sparta Grabik – 
Żaki, Orliki - 9.600 zł
- Klub Sportowy Sparta Grabik Se-
niorzy - 13.000 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „Delta” 
Seniorzy - 25.000 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „Delta” 
Żaki - 10.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Błękitni 
Olbrachtów” - Żaki, Orliki, Młodzi-
ki - 25.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Błękitni 
Olbrachtów” - Seniorzy - 13.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Kara-
te „SEIKEN” - 3.000 zł

Cieszy mnie to, że 
w naszych klubach 

sportowych pojawia się 
coraz więcej dzieci - mówi 
wójt Leszek Mrożek

fot.Andrzej Buczyński

AUTOREKLAMA
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REKLAMA

ŻARY Dobiega końca 
„Obóz Detektywistyczny”, 
przedsięwzięcie 
zorganizowane przez 
Zespół ds. Profilaktyki 
Społecznej, Nieletnich 
i Patologii Komendy 
Powiatowej Policji 
w Żarach.

„Obóz Detektywistyczny” rozpoczął się w po-
niedziałek 19 lutego w Szkole Podstawowej nr 
8, która była jego współorganizatorem. Uro-
czyste otwarcie połączone było z wystawą 
wszystkich prac uczniów klas III i IV szkół 
podstawowych z całego miasta, które wzięły 
udział w konkursie plastycznym pn. „ Dbam 
o bezpieczeństwo w Internecie”. Nadesłano 
wiele bardzo ciekawych prac. Komisja kon-
kursowa wyłoniła zwycięzcę, którym został 
Patryk Mićko z klasy III c SP nr 8. 

W rozpoczęciu udział wzięli ucznio-
wie klasy III c, rodzice, nauczyciele i peda-
godzy, oraz zaproszeni goście: Zofia Szarej-
ko-Michalska Przewodnicząca Miejskiej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Żarach, Naczelnik Wydziału Prewen-
cji KPP w Żarach podinsp. Sebastian Wojcie-
chowski, Komendant Straży Miejskiej Da-
riusz Milewski, oraz Teresa Kacprzak ze Stra-
ży Miejskiej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest 

przeciwdziałanie przestępczości wśród dzie-
ci i młodzieży poprzez uspołecznienie działań 
Policji oraz kształtowanie wśród młodzieży 
prawidłowej reakcji wobec zjawiska łamania 
prawa. Projekt kończy się w piątek, 23 lutego. 

- Środki na projekt pozyskano z dota-
cji na realizację programów z zakresu profi-
laktyki z Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - informuje pod-
kom. Aneta Berestecka, oficer prasowy żar-
skiej KPP. PAS

Obóz detektywistyczny

W konkursie plastycznym pn. „ Dbam o bezpieczeństwo w Internecie” zwyciężył Patryk Mićko 
z klasy III c SP nr 8. Zgodnie z regulaminem konkursu chłopiec zapewnił tym samym swojej kla-
sie uczestnictwo w „Obozie Detektywistycznym” fot.KPP Żary

Koordynator przedsięwzięcia sierż. szt. Sylwia Kajak przygotowała wiele ciekawych zadań i 
konkursów na każdy dzień fot.KPP Żary
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POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Piwo, telefon, 
pieniądze, 
papierosy 
i kasa fiskalna 
pady łupem 
włamywacza. 
Nie cieszył się 
jednak długo ze 
zdobyczy.
Oficer dyżurny Komendy Po-
wiatowej Policji w Żaganiu 
otrzymał zgłoszenie o prze-
stępstwie dokonanym nocą 
w miejscowości Iłowa. Z za-
wiadomienia właściciela wy-
nikało, że nieznany sprawca 
włamał się do lokalu gastrono-
micznego. Włamywacz ukradł 
beczki z piwem, telefon ko-
mórkowy oraz pieniądze. Tej 
samej nocy również w Iło-

wej, mężczyzna wybił szybę 
wystawową w kiosku „Ruch” 
i ukradł kasę fiskalną oraz pa-
pierosy.

W niespełna dobę po za-
wiadomieniu o włamaniu po-
licjanci z Komisariatu Policji 
w Iłowej zatrzymali do wyja-
śnienia 21-letniego mężczy-
znę podejrzewanego o to prze-
stępstwo. W czasie prowadzo-
nych działań w tej sprawie po-
licjanci odzyskali część skra-
dzionego mienia. Zatrzymany 
mężczyzna usłyszał dwa za-
rzuty kradzieży z włamaniem. 
Sprawca przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Ponad-
to mężczyzna przyznał się do 
dokonania trzech innych kra-
dzieży na terenie miasta Iłowa.

Za kradzież z włama-
niem podejrzanemu grozi ka-
ra do dziesięciu lat pozbawie-
nia wolności. PAS

Podwójna akcja włamywacza

Łup był niewielki, kara może być duża fot.KPP Żagań

REGION 
Funkcjonariusze 
z Placówek Straży 
Granicznej we 
Wrocławiu-
Strachowicach, 
Świecku, Tuplicach, 
Jeleniej Górze, 
Kłodzku oraz 
Poznaniu-Ławicy 
i Zgorzelcu mają 
ręce pełne roboty. 
Tylko w ciągu pięciu 
dni zatrzymali 37 
cudzoziemców. 
Powodem był 
nielegalny pobyt na 
terytorium Polski 
oraz nielegalne 
przekroczenie 
granicy państwowej.

Funkcjonariusze zatrzymali 12 
cudzoziemców za przekroczenie 
granicy państwowej wbrew prze-
pisom. Zatrzymani to: 6 obywa-
teli Ukrainy, 1 obywatel Gruzji,  
1 obywatel Iraku, 1 obywatel 
Wietnamu, 1 obywatel Azerbej-
dżanu, 1 obywatel Turcji oraz 1 
obywatel Republiki Południowej 
Afryki. Cudzoziemcy w siedmiu 
przypadkach przekraczali grani-
cę bez dokumentów, na podsta-
wie wyłudzonych wiz dwukrot-
nie oraz trzykrotnie na podsta-
wie dokumentów przeterminowa-
nych na terytorium innych Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej. 

Cudzoziemcy po zakończonych 
czynnościach zostali zobowiąza-
ni do powrotu do krajów swojego 
pochodzenia lub pouczeni o obo-
wiązku powrotu do kraju, w któ-
rym ich pobyt jest legalny. Nało-
żono na nich mandaty karne. 

Ponadto zatrzymano 8 oby-
wateli Ukrainy przebywających 
nielegalnie na terytorium na-
szego kraju, gdyż ich dokumen-
ty straciły ważność, cel poby-
tu był niezgodny z deklarowa-
nym lub przeterminowali pobyt 
na terytorium Polski. Po zakoń-

czonych czynnościach wyjaśnia-
jących cudzoziemcy zostali zobo-
wiązani do powrotu do kraju po-
chodzenia.

W kolejnych dwóch dniach 
zatrzymanych zostało 9 obywa-
teli Ukrainy, którzy zostali zobo-
wiązani do powrotu do kraju po-
chodzenia. Kolejnym zatrzyma-
nym był bezpaństwowiec, który 
wjechał do Polski z Niemiec nie 
posiadając przy sobie dokumen-
tów. Ustalono, iż cudzoziemiec 
posiada ważną niemiecką kar-
tę pobytu. Bezpaństwowiec zo-

stał ukarany mandatem karnym 
za przekroczenie granicy bez do-
kumentów oraz pouczony o ko-
nieczności powrotu do kraju, któ-
re wydało dokument pobytowy. 

Ponadto funkcjonariusze 
SG zatrzymali 7 obywateli Rosji, 
którzy przekroczyli granicę kraju 
wbrew przepisom. Rosjanie po-
siadali ważne polskie „Tymcza-
sowe Zaświadczenia Tożsamo-
ści Cudzoziemca”, które pozwa-
lają przebywać im w Polsce, jed-
nak nie uprawniają ich do prze-
kraczania granicy. PAS

Nielegalnie przekraczają granicę

Nie ma prawie dnia, żeby funkcjonariusze Straży Granicznej nie zatrzymali obcokrajowców, którzy nielegalnie pr-
zebywają na terenie Polski fot.Nadodrzański Oddział SG

ŻARY Prokurator 
Rejonowy 
w Żarach 
skierował 
do sądu akt 
oskarżenia 
przeciwko 
41 letniemu 
mężczyźnie.

Oskarżony w nocy z 18 na 
19 sierpnia 2017 r. w jed-
nej z miejscowości powiatu 
żarskiego wspólnie i w po-
rozumieniu z nieustalonym 
mężczyzną, użył przemo-
cy wobec pokrzywdzone-
go. Nie dość, że użył sub-
stancję drażniącą w postaci 
aereozolu , przytrzymywał 
za szyję i uderzał w gło-
wę, to zabrał mu skuter Ro-
met wraz z dowodem reje-
stracyjnym i telefon komór-
kowy. Nadto ustalono, że 
oskarżony podczas tego sa-
mego zdarzenia groził po-
krzywdzonemu pobiciem 
w celu zmuszenia go do 
niezawiadamiania organów 
ścigania o popełnionym na 
jego szkodę przestępstwie. 

Sprawca, na wniosek 
prokuratora został tymcza-
sowo aresztowany. Grozi 
mu kara od 2 do 12 lat po-
zbawienia wolności. PAS

Groził, 
pobił, 
ukradł
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ŻAGAŃ Na 
terenach 
dawnych obozów 
jenieckich 
zorganizowane 
zostały 
uroczystości 
73. rocznicy 
zakończenia 
walk o Żagań.

W uroczystości uczestni-
czyli między innymi przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych miasta i powiatu, 
kombatanci, amerykańscy 
żołnierze, dzieci spędzają-
ce ferie w Miejskiej Biblio-
tece. Kompanię reprezenta-

cyjną wystawił 11.Batalion 
Dowodzenia, a uroczystą 
oprawę muzyczną zapew-
niła orkiestra wojskowa. 
Swoimi wspomnieniami 
z pobytu w Żaganiu w 1946 
roku podzielił się z zebra-
nymi por. rez. w stanie 
spoczynku Piotr Guberna-
tor. W jego pamięci miasto 
w tym czasie, to był obraz 
zgliszcz i ruin, gdzie trudno 
było spotkać mieszkańców. 
Jednak pomimo tych smut-
nych wspomnień cieszy się, 
że ma możliwość obserwo-
wania, jak jego ukochane 
miasto pięknieje. 

Jan Mazur

Pamięć i wspomnienia

W uroczystości oprócz kombatantów i polskich żołnierzy wzięli także udział żołnierze amerykańscy fot.Jan Mazur

Zaproszeni goście, dzieci i młodzież. Uroczystość to także budowanie świadomości o historii 
miasta fot.Jan Mazur

Uroczystość uświetniła kompania honorowa fot.Jan Mazur

Koleżeńskie spotkanie integracyjne

Członkowie i sympatycy żarskiego stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej biesiadowali na dorocznym spotkaniu koleżeńskim w restauracji hotelu Janków 
w Żarach fot.Halina Gola
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Likwidacja 
gimnazjów 
pociąga za 
sobą konieczne 
zmiany 
w organizacji 
miejskiej oświaty. 
Nie powinno być 
tak, żeby w całej 
szkole uczyły się 
tylko dwie klasy.
Na najbliższej sesji rady 
miejskiej odbędzie się gło-
sowanie nad dwoma uchwa-
łami intencyjnymi. Plan za-
kłada przeniesienie dzieci 
od klasy czwartej ze szko-
ły przy ulicy Częstochow-
skiej do budynku przy uli-
cy Okrzei. Po wakacjach 
uczyłyby się tam klasy 4-8 
i ostatnia klasa gimnazjalna. 

- Obiekt ten został 
poddany gruntownej ter-
momodernizacji wraz z no-
wą elewacją, a na dachu za-
montowana została foto-
woltaika - mówi wicebu-
rmistrz Żar Olaf Napiór-
kowski. - Wszystkie opra-
wy świetlne wymieniliśmy 
na ledowe, a w klasach jest 
system wentylacji. 

Przy szkole znajduje 
się duża hala sportowa, któ-
ra również otrzyma oświe-
tlenie ledowe. Zamontowa-
ne zostaną również dodat-
kowe drzwi ewakuacyjne. 
Obiekt ten może spełniać 
rolę miejskiej hali widowi-
skowej, z naciskiem na wi-
dowiska sportowe, takie jak 
odbywające się regularnie 

ligowe mecze koszykarskie 
żarskiego Chromika. Jed-
nak przede wszystkim słu-
ży przyległej szkole. 

Za półtora roku kla-
sy 1-3 z drugiego budynku 
przy Częstochowskiej rów-
nież przeniesione zostaną 
na Okrzei.

Druga uchwała inten-
cyjna dotyczy szkoły pod-
stawowej nr 3, a w zasadzie 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego przy ulicy Par-
kowej, dawnej 9 Maja. Ta 
szkoła ma być przeniesio-
na do budynku gimnazjum 
nr 2 przy Broni Pancernej. 

- Jest to budynek 
większy, nowocześniejszy, 
który planujemy dostoso-
wać do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, ponieważ 
w „trójce” są klasy integra-
cyjne - mówi Olaf Napiór-
kowski.

Do opuszczonego bu-
dynku przy Parkowej wpro-
wadzi się Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, którego 
siedziba mieści się obecnie 
przy ul. Domańskiego i czę-
ściowo na Okrzei. Dodatko-
wo przeniesie się Dzienny 
Dom Wsparcia, zajmujący 
się opieką nad ludźmi star-
szymi. Ta zmiana z kolei da 
możliwość poszerzenia dzia-
łalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowe-
go Domu Samopomocy przy 
ul. Bohaterów Getta. 

Kolejna przymiarka
Reorganizacja szkół by-
ła planowana jeszcze przed 
obecnym rokiem szkolnym, 
ale na takie manewry nie 
wyraził zgody Lubuski Ku-
rator Oświaty.

- Liczymy na to, że ze 
względów logistycznych, 

taką zgodę teraz otrzyma-
my i już po wakacjach prze-
niesione jednostki mogłyby 
pracować w nowych siedzi-
bach - mówi wiceburmistrz 
Napiórkowski. - Kwestia 
przeniesienia MOPS-u nie 
jest pilna i po przystosowa-
niu budynku mogłaby na-
stąpić w przyszłym roku. 

Zgodnie z założenia-
mi ostatniej reformy oświa-
ty, półtora roku pozosta-
ło do całkowitej likwida-
cji gimnazjów. Wtedy też 
zniknie szkoła mieszcząca 
się obecnie przy ulicy Sta-
szica. Dziś jeszcze za wcze-
śnie mówić, jakie będą dal-
sze losy tego obiektu.

Przedszkoli nie 
powinno zabraknąć
W zwolnionym budynku 
przy ulicy Częstochowskiej 
ma powstać filia przedszko-

la. Obecnie w miejskich 
szkołach jest sześć oddzia-
łów przedszkolnych. Do 
podstawówek dojdą jed-
nak klasy siódme i ósme, 
w związku z tym zrobi się 
ciaśniej. 

- Budynek jest w do-
brym stanie, po remon-
tach i jest przystosowa-
ny dla małych dzieci - za-
pewnia Olaf Napiórkowski. 
- Od trzech lat staramy się, 
aby wszystkie dzieci z Żar, 
których rodzice złożą poda-
nia, mogły uzyskać miej-
sce w przedszkolu. I cho-
ciaż ustawowo mamy obo-
wiązek zapewnienia miejsc 
od czterolatków, to dajemy 
je również trzylatkom. 

Procedury
Po przegłosowaniu uchwał 
intencyjnych urzędnicy 
muszą powiadomić wszyst-

kich rodziców, a także uzy-
skać pozytywną opinię ku-
ratora oświaty. Procedura 
jest podobna, jak w przy-
padku likwidacji szkoły. 
Decyzja radnych jest do-
piero pierwszym krokiem 
do całego przedsięwzięcia. 

Jeśli zmiany nie na-
stąpią, z różnych wzglę-
dów, to w przyszłym roku 
szkolnym w dużym obec-
nym gimnazjum przy ul. 
Broni Pancernej będą uczyć 
się tylko... dwie klasy! Te-
raz są cztery i już jest tam 
raczej pusto. Na Staszica 
w przyszłym roku zostaną 
trzy klasy.

Placówki nie w peł-
ni wykorzystane generu-
ją niepotrzebne koszty, a są 
to koszty kolejnej reformy 
oświaty.

Andrzej Buczyński

ŻARY Reorganizacja miejskich placówek

Czy do tej szkoły przy ulicy Broni Pancernej będą chodzić tylko dwie klasy? fot.Andrzej Buczyński

„Trójka: wyprowadzi się z ulicy Parkowej. Do tego budynku ma się wprowadzić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej fot.Andrzej Buczyński

Szykują się przeprowadzki
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ŻYCIE WOKÓŁ NAS

ŻAGAŃ Minął 
rok od zebrania 
założycielskiego, 
na którym 
powstało 
Koło nr 10 
Stowarzyszenia 
Kombatantów 
Misji Pokojowych 
ONZ w Żaganiu. 
Przyszedł 
właśnie czas na 
podsumowanie 
rocznej 
działalności.

Walne Zebranie członków 
było zaplanowane na 16 lu-
tego. Rano o godz. 11:00 
delegacja koła uczestni-
czyła w uroczystości zor-
ganizowanej przez Burmi-
strza Miasta Żagań Danie-
la Marchewkę oraz dyrek-
tora Muzeum Obozów Je-
nieckich Marka Łazarza - 

73. Rocznicy Walk o Ża-
gań oraz ewakuacji obozów 
jenieckich. Delegacja koła 
w składzie: prezes Włodzi-
mierz Kruk, Bolesław Ada-
mik i Feliks Morawski zło-
żyła przy pomniku wiązan-
kę kwiatów. O godz. 16:00 
w Hotelu „Willa Park”, 
Państwa Haliny i Jana 
Okapców, odbyło się Wal-
ne Zebranie członków. Za-
rząd przedstawił sprawoz-
danie z rocznej działalno-
ści, Komisja Rewizyjna za-
poznała zebranych z Pro-
tokołem Kontroli Zarządu. 
Działalność członków Za-
rządu oraz stan fi nansów 
koła uzyskały akceptację 
członków, którzy udzieli-
li Zarządowi absolutorium 
za miniony okres. Po dys-
kusji przyjęto Plan Pracy 
na rok 2018. Najważniej-
szym wydarzeniem będzie 
współorganizowanie świę-
ta 11. Batalionu Remonto-

wego i Międzynarodowe-
go Dnia Uczestników Mi-
sji Pokojowych ONZ, które 
odbędzie się 29 maja 2018 
r. Żołnierze 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pan-
cernej przez lata uczestni-
czyli w misjach pokojo-
wych pod egidą ONZ oraz 
misjach stabilizacyjnych 
w ramach przynależności 
do NATO. Zwrócono tak-
że uwagę na bardziej wyra-
zistą informację, aby prze-
konać byłych uczestników 
misji do wstąpienia w sze-
regi stowarzyszenia. Przy-
jęto także szereg uchwał 
mających usprawnić i po-
szerzyć działalność Zarzą-
du i koła. Wybrano także 
władze koła na następną 
kadencję. Zarząd pozostał 
w składzie: prezes Włodzi-
mierz Kruk, skarbnik To-
masz Matczak i sekretarz 
Andrzej Miernicki. Komi-
sja Rewizyjna Koła: prze-

wodniczący Jacek Woj-
tysiak, v-ce przewodni-
czący Wojciech Ziółkow-
ski i sekretarz Marek Maj. 
Po dyskusji nad przyszło-
ścią koła i jego znaczeniu 

wśród społeczności żagań-
sko-żarskiej, prezes zapo-
znał z informacjami Zarzą-
du Głównego SKMP ONZ, 
wręczył uczestnikom legi-
tymacje członkowski oraz 

podziękował wszystkim za 
prace na rzecz środowiska 
weteranów i kombatantów 
Żagania i Żar. 

Andrzej Miernicki 

Rocznica „misjonarzy”

Podczas Walnego Zebrania członkowie stowarzyszenia postanowili mocniej działać na rzecz przekonania uczestników misji pokojowych do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia fot.nadesłane

Kwiaty pod pomnikiem na terenie obozu jenieckiego w 73. Rocznicę Walk o Żagań oraz ew-
akuacji obozów jenieckich, składają: prezes Włodzimierz Kruk, Feliks Morawski i Bolesław 
Adamik fot.nadesłane
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„Ściernisko” się 
rozkręca. Znamy już 
termin i gwiazdy, 
jakie wystąpią 
w tegorocznej edycji 
imprezy kabaretowej.

- Jesteśmy już po spotkaniu z ini-
cjatorem tego wydarzenia, czyli 
Robertem Motyką z kabaretu „Pa-
ranienormalni” - mówi wójt gmi-
ny Żary Leszek Mrożek. - Tak jak 
poprzednio, będziemy wspierać 
tą inicjatywę, bo jest to też pro-
mocja naszej gminy - podkreśla.

„Ściernisko” w Sienia-
wie Żarskiej odbędzie się 26 ma-
ja, a na scenie wystąpią kabare-
ty: „Paranienormalni”, „Chyba”, 
„Nowaki” oraz duet Mikołaj Cie-
ślak i Rafał Zbieć z „Kabaretu 
Moralnego Niepokoju”. Gwiazdy 
polskiej sceny kabaretowej przy-
jadą do Sieniawy za sprawą po-
chodzącego z tej miejscowości 
Roberta Motyki.

Cztery występy to około 3,5 
godziny dobrej zabawy. Jak za-
pewnia wójt, gmina postara się 
zapewnić jak najwięcej miejsc 
siedzących. Przypomnijmy, że 
impreza odbywa się pod gołym 
niebem, co można też niejako wy-
czytać z jej nazwy. Można powie-

dzieć, że w ubiegłym roku było 
mnóstwo ludzi. Można założyć, 
że tegoroczny program występów 
przyciągnie jeszcze więcej wi-
dzów. Wybierając się do Sienia-
wy warto pomyśleć o składanym 
krzesełku.

Na placu za remizą zorga-
nizowane zostaną stoiska gastro-
nomiczne, a obok jest też plac za-
baw dla dzieci, więc dzieci nie 
będą się nudzić.

- Cieszę się, że impreza po 
raz kolejny dojdzie do skutku - 
mówi Leszek Mrożek. - „Ścierni-
sko” będzie wpisane w kalendarz 
polskich imprez kabaretowych, 
a poza tym są wstępne przymiarki 
do tego, aby przyjechała tu tele-
wizja i nagrywała wszystkie wy-
stępy. Życzyłbym sobie, aby na-
sza gmina poprzez Sieniawę po-
jawiła się na mapie polskich ka-
baretonów i była kojarzona tak 
jak Mrągowo, Lidzbark, Ostróda, 
czy Koszalin. Widzę, że Roberto-
wi bardzo zależy na jego rodzin-
nej miejscowości - dodaje wójt.

Leszek Mrożek martwi się 
tylko o jedno - czy będzie pogo-
da. Ale przecież miłośników we-
sołej zabawy tak naprawdę nic nie 
jest w stanie odstraszyć.

Andrzej Buczyński

SIENIAWA ŻARSKA Letnie Spotkania Kabaretowe „Ściernisko”

Robert Motyka, wójt Leszek Mrożek i sołtys Sieniawy Krzysztof Stefanowicz rozmawiali o organizacji tegoroczne-
go „Ścierniska” fot.UG Żary

Ubiegłoroczna impreza przyciągnęła wielu chętnych na dobrą zabawę fot.UG Żary

Będzie, będzie wesoło

Profesjonalna scena, świata i nagłośnienie, a wszystko to w szczerym polu fot.scierniskokabarety.pl
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Leszek Mądzik po 
raz kolejny zawitał 
do Żar. Pokierował 
pracą młodzieży 
podczas warsztatów 
teatralnych 
i uczestniczył 
w uroczystym 
zakończeniu 
wystawy 
fotograficznej 
swojego autorstwa, 
zatytułowanej 
„Avignon”.
Efektem trzydniowych warszta-
tów było przeszło trzydziestomi-

nutowe przedstawienie pt. „Spo-
tkanie”. Młodzi ludzie związani 
z Żarskim Domem Kultury mieli 
możliwość pracy pod kierunkiem 
znanego i utytułowanego reżyse-
ra.

Bezpośrednio po przedsta-
wieniu w wyremontowanym nie-
dawno holu sali „Luna” uczestni-
cy przedstawienia i goście mieli 
okazję porozmawiać z reżyserem 
przy okazji zakończenia wysta-
wy fotograficznej, której jest au-
torem. 

Spotkanie trwało jeszcze 
długo po oficjalnym zakończeniu.

Paweł Skrzypczyński

Magnes na Mistrza

Reżyser żywo dyskutował z młodzieżą fot.Halina Gola

Tylko muzyka. Ani słowa fot.Halina Gola

Leszek Mądzik podkreśla, że bardzo chętnie przyjeżdża do Żar fot.Jan Mazur

Chwila z Andrzejem Buckiem fot.Jan MazurMagia barw fot.Jan Mazur

Młodzi aktorzy chwilę po udanym występie fot.Halina Gola
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Spotkanie przy stole fot.Halina Gola

Leszek Mądzik fot.Halina Gola

Spotkanie
Lista uczestników pokazu 
pt. „Spotkanie” pod 
kierunkiem Leszka Mą-
dzika w sali widowiskowej 
„Luna” ŻDK 
(członkowie Teatru „Drew-
niana Kurtyna” oraz 
Teatru Tańca ŻDK) 
Zuzanna Słowikowska 
Julia Kmiecik 
Aleksandra Przestrzelska 
Alicja Wróbel 
Oliwia Derezińska 
Weronika Niedzielan 
Sebastian Adryańczyk 
Mateusz Deptuła 
Maurycy Pękala 
Karol Bijata

Z Leszkiem Mądzikiem, 
scenografem i reżyserem 
teatralnym, profesorem sztuk 
plastycznych, o magnetycznym 
związku z Żarami rozmawia 
Paweł Skrzypczyński

Nie pierwszy raz jest Pan 
w Żarach. Może Pan i jeździ po 
całym świecie, a przyjeżdża często 
do takiego niewielkiego miasta. 
Jest tu jakiś specjalny magnes? 
- Magnes jest tym, co przyciąga. Jest 
to więc miejsce i też Roman Krzywo-
tulski, który ma duszę artysty i jest 
osobą z takim magnesem. Daje mi 
szansę, żebym pokazał tu różne języ-
ki swojej pracy: i warsztaty, i spekta-
kle, i plener, i wystawy, a więc te róż-
ne formy, które uprawiam. Mogę dla-
tego powiedzieć, że w Żarach zosta-
wiam część życia i tego, co sobie wy-
myśliłem w mojej pracy teatralnej. 
Chciałbym wobec tego, żeby to nie 
był koniec tych spotkań.

Liczy Pan, że ta współpraca, 
która trwa nie pierwszy rok, 
będzie rozwijana i będzie można 
zrealizować tu wszystkie pomysły?
- Może nie wszystkie, ale większość. 
To, co właśnie teraz w Żarach rozpo-
częliśmy, ten projekt w formie warsz-

tatu, chcemy totalnie rozwinąć i po-
kazać jako widowisko plenerowe. To 
już jest jakby kolejny etap naszych 
spotkań. Budujące jest to, że ma się 
jakąś perspektywę, i że znów się spo-
tkamy. To motywuje dodatkowo do 
pracy. 

Panie profesorze, pracował Pan 
kilka dni z młodymi ludźmi, którzy 
nie są zawodowymi aktorami. 
Jest jakaś różnica w tej pracy? 
W końcu młodzi ludzie nie 
mają tak dużego doświadczenia 
życiowego, umiejętności i wiedzy, 
jak ukształtowani, zawodowi 
aktorzy. Jak się Panu pracowało?
- Dotknął Pan bardzo istotnej rzeczy. 
Powiem szczerze, w co być może bę-
dzie trudno uwierzyć, ale taka praca 
z zespołem, który nie jest zawodowy, 
a który ma tylko pasję teatralną, wno-
si coś takiego, czego nawet w zawo-
dowym teatrze się nie zauważy. Jest 
to po prostu oddanie się do końca te-
mu, co robimy. Nie ma jakiegoś takie-
go oszczędzania się, dystansu, znuże-
nia. Wszyscy spędzają wspólnie czas 
i widać, że robią to z radością. Dla 
mnie było to bardzo ważne. Ten przy-
kład, który tu miałem, jest tego naj-
lepszym dowodem. To mnie interesu-
je, to mnie fascynuje – i dużo takich 

warsztatów przeprowadzam. 

Czy z Pańskiego punktu widzenia, 
jako reżysera, który bywa 
w świecie, taka praca z młodymi 
ludźmi wnosi coś dla Pańskiego 
rozwoju?
- Nie ukrywam, że jest mi to potrzeb-
ne. To jest pewien rodzaj zdobycia 
widza, bo kiedyś miałem swoich ró-
wieśników, a teraz są kolejne pokole-
nia, kolejna epoka. I zastanawiam się, 
czy to, co się zdarzyło, nie było tylko 
związane z tamtym czasem. A prze-
cież chciałoby się być w ciągłym kon-
takcie z widzem. Mamy nową gene-
rację młodzieży, inne myślenie. Jeże-
li spotkanie z tą młodzieżą jest udane, 
to jest to dowód na to, że jest uniwer-
salizm tego, co się uprawia. Jest to 
dla mnie ważne, że ten mój teatr nie 
umarł przez fakt, że wiązał się z tam-
tym, minionym czasem. Mam czasa-
mi wrażenie, jakbym dopiero zaczy-
nał tę przygodę.

Ta przygoda będzie więc 
kontynuowana w Żarach? 
- Tak. Czuję tutaj wielką gościnę. 
W pracy z dyrektorem i jego zespo-
łem oraz z tą młodzieżą jest taka sil-
na motywacja, którą Pan na początku 
nazwał magnesem

Ekspresja, ruch, światło fot.Jan Mazur Czas zrzucić maski fot.Jan Mazur
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GMINA ŻARY 
W Marszowie 
miejscowi 
strażacy 
przymierzają 
się powoli 
do rocznicy 
powstania 
jednostki 
Ochotniczej 
Straży Pożarnej
Kiedy skrzyknęłi się stra-
żacy-ochotnicy w Marszo-
wie? Przypomnijmy począt-
ki... Po II wojnie światowej 
przyjechali do Marszowa 
nowi osadnicy. Przybywało 
ludzi i gospodarstw. Żywioł 
nie oszczędzał okolicznych 
lasów, a także domów i sto-
dół. Nastał rok 1949. Wów-
czas to skrzyknęli się razem 
Franciszek Łyskawka i Ka-
zimierz Skwarek. Posta-
nowili założyć miejscową 
jednostkę straży OSP Mar-
szów. Do straży przystąpi-
li ochoczo mieszkańcy wsi. 
Na początku posługiwali 
się ręczna pompą i sikaw-
ką. Ten sprzęt ochotnicy 
dostali z zawodowej stra-
ży z Żar. Strażacki wóz cią-
gnęły zazwyczaj dwa konie 
miejscowych gospodarzy. 

Z czasem ręczną si-
kawkę zastąpiła motopom-
pa M200. Zmienił się do-
wódca jednostki. Gdy wy-
jechał Franciszek Łyskaw-
ka, to funkcję komendanta 
objął Czesław Kuczewski.

- Gdyby ktoś miał ja-

kieś pamiątki z dawnych 
lat, to prosimy podesłać 
zdjęcia. Ewentualnie pro-
simy o kontakt. Nic nie 
będziemy brali, ani poży-
czali. Wszystko skopiuje-
my na miejscu i oddamy. 
Z góry dziękujemy - zachę-

ca dh Henryk Gardzijewski 
z OSP Marszów. 

Ze strażakami moż-
na się skontaktować za po-
mocą facebooka. Wystar-
czy w przeglądarkę wpisać 
nazwę: OSP Marszów. ZJ, 
PAS

Przymiarki do 70-lecia 
OSP Marszów

Takim oto wozem konnym strażacy z Marszowa jeździli po wojnie do pożarów fot.OSP Marszów

ŻARY Uczniowie 
klas IV-VII Szkoły 
Podstawowej nr 
2 wzięli udział 
w wycieczce 
krajoznawczo-
dydaktycznej do 
Niemiec.

Pierwszym punktem eska-
pady była wizyta w Planeta-
rium w Cottbus, gdzie mło-
dzi poligloci obejrzeli film 
pt. „Z Ziemi do Wszech-
świata”. Na uczniów czeka-
ła jeszcze jedna atrakcja - po-
byt w Tropical Islands - naj-
większym tropikalnym par-
ku rozrywki i wypoczynku 
w Europie. Uczniowie z żar-
skiej Dwójki niczym poszu-
kiwacze przygód mieli oka-
zję poznać egzotyczną kra-
inę. Mogli poczuć atmosfe-
rę dalekich lądów i niepo-
wtarzalną magię tropikal-

nej wyspy. Czekały na nich 
liczne atrakcje tj. spacer po 
plaży Morza Południowe-
go, ekspedycja po lesie tropi-
kalnym, wodny świat w La-
gunie Bali, obserwacje egzo-
tycznych zwierząt. Aby ko-
rzystać z uroków egzotycz-
nej wyspy, uczniowie mu-
sieli wykazać się językowy-
mi umiejętnościami. Zwie-
dzając las tropikalny, czyta-
li w języku niemieckim ta-
bliczki informacyjne o egzo-
tycznej roślinności. Oprócz 
nauki na uczniów czeka-
ły atrakcje na placu zabaw 
i przekąska. Musieli ją ku-
pić sami, posługując się ję-
zykiem niemieckim, które-
go uczą się w szkole. Opie-
kunami uczniów były: Alicja 
Skrabalak, Adrianna Wrona-
-Dobek, Anna Hickiewicz 
oraz Wioletta Kostecka. Wy-
cieczka była dofinansowana 
przez Urząd Miasta Żary. JB

Szlifują niemiecki podczas wycieczki

Wycieczka została zorganizowana w ramach realizowanego w szkole projektu edukacyjnego „Poznajemy sąsiadów zza Nysy”, 
którego koordynatorką jest Wioletta Kostecka, nauczycielka języka niemieckiego fot.nadesłane

ŻARY Cała społeczność szkolna Szkoły Podstawo-
wej nr 8 im. Bolesława Chrobrego zaprasza przy-
szłych pierwszoklasistów, rodziców i wszystkich 
przyjaciół szkoły na Dzień Otwarty, który odbędzie 
się w środę, 7 marca, w godz. od 16:00 do 18:00. PAS

Dzień 
otwarty

fot.SP8

AUTOREKLAMA
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2018-03-03 15:00 UNIA KUNICE ŻARY - ODRA NIETKÓW 
	 	 -	Boisko	Miejskie	(Żary	56)
2018-03-10 13:00 KORONA WSCHOWA - MIESZKO KONOTOP 
	 	 -	Wschowa,	ul.Sportowa	5
2018-03-10 14:00 PIAST IŁOWA - STAL JASIEŃ 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Iłowa,	Piaskowa	1a)
2018-03-10 14:00 ZORZA OCHLA - AMATOR BOBROWNIKI 
	 	 -	(Ochla,	Zielonogórska	1)
2018-03-10 14:00 ZRYW RZECZYCA - SCHNUG CHOCIULE 
	 	 -	(Rzeczyca	14)
2018-03-10 15:00 ODRA NIETKÓW - CARINA GUBIN 
	 	 -	Stadion	Gminny	(Nietków,	Sportowa	1)
2018-03-10 15:00 PIAST CZERWIEŃSK - BŁĘKITNI OŁOBOK 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Czerwieńsk,	Kwiatowa	8a)
2018-03-10 15:00 PROMIEŃ ŻARY - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 
	 	 -	KS	Promień	Żary	(Żary,	Zwycięzców	38)
2018-03-10	16:00	UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - UNIA KUNICE ŻARY 
	 	 -	ARENA	(Żagań,	Kochanowskiego	6)

2018-03-17 13:00 BŁĘKITNI OŁOBOK - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ 
	 	 -	Boisko	Wiejskie	(Ołobok,	Krośnieńska	1)
2018-03-17 13:00 CARINA GUBIN - PIAST IŁOWA 
	 	 -	STADION	MIEJSKI	(Gubin,	Sikorskiego	89)
2018-03-17 13:00 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - ODRA NIETKÓW 
	 	 -	boisko	Sieniawa	Żarska
2018-03-17 13:00 SCHNUG CHOCIULE - MIESZKO KONOTOP 
	 	 -	Stadion	wiejski	(Chociule	1)
2018-03-17 15:00 AMATOR BOBROWNIKI - PIAST CZERWIEŃSK 
	 	 -	Boisko	Otyń
2018-03-17 15:00 PROMIEŃ ŻARY - KORONA WSCHOWA 
	 	 -	KS	Promień	Żary	(Żary,	Zwycięzców	38)
2018-03-17 15:00 UNIA KUNICE ŻARY - ZRYW RZECZYCA 
	 	 -	Boisko	Miejskie	(Żary	56)
2018-03-18 14:00 STAL JASIEŃ - ZORZA OCHLA 
	 	 -	(Jasień,	Żarska	48)

2018-03-24 13:00 KORONA WSCHOWA - SCHNUG CHOCIULE 
	 	 -	Wschowa	ul.	Sportowa	5
2018-03-24 14:00 ZORZA OCHLA - CARINA GUBIN 
	 	 -	(Ochla,	Zielonogórska	1)
2018-03-24 15:00 PIAST CZERWIEŃSK - STAL JASIEŃ 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Czerwieńsk,	Kwiatowa	8a)
2018-03-24 15:00 PIAST IŁOWA - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Iłowa,	Piaskowa	1a)
2018-03-24 15:00 ZRYW RZECZYCA - BŁĘKITNI OŁOBOK 
	 	 -	(Rzeczyca	14)
2018-03-24	16:00	ODRA NIETKÓW - PROMIEŃ ŻARY 
	 	 -	Stadion	Gminny	(Nietków,	Sportowa	1)
2018-03-24	16:00	UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - AMATOR BOBROWNIKI 
	 	 -	ARENA	(Żagań,	Kochanowskiego	6)
2018-03-25 14:00 MIESZKO KONOTOP - UNIA KUNICE ŻARY 
	 	 -	(Konotop,	Leśna	2)

2018-03-31 14:00 AMATOR BOBROWNIKI - ZRYW RZECZYCA 
	 	 -	Boisko	Otyń
2018-03-31 14:00 BŁĘKITNI OŁOBOK - MIESZKO KONOTOP 
	 	 -	Boisko	Wiejskie	(Ołobok,	Krośnieńska	1)
2018-03-31 14:00 CARINA GUBIN - PIAST CZERWIEŃSK 
	 	 -	STADION	MIEJSKI	(Gubin,	Sikorskiego	89)
2018-03-31 14:00 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - ZORZA OCHLA 
	 	 -	boisko	Sieniawa	Żarska
2018-03-31 14:00 ODRA NIETKÓW - KORONA WSCHOWA 
	 	 -	Stadion	Gminny	(Nietków,	Sportowa	1)
2018-03-31 14:00 PROMIEŃ ŻARY - PIAST IŁOWA 
	 	 -	KS	Promień	Żary	(Żary,	Zwycięzców	38)
2018-03-31 14:00 STAL JASIEŃ - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ 
	 	 -	(Jasień,	Żarska	48)
2018-03-31 14:00 UNIA KUNICE ŻARY - SCHNUG CHOCIULE 
	 	 -	Boisko	Miejskie	(Żary	56)

2018-04-07 14:00 ZORZA OCHLA - PROMIEŃ ŻARY 
	 	 -	(Ochla,	Zielonogórska	1)
2018-04-07 14:00 ZRYW RZECZYCA - STAL JASIEŃ 
	 	 -	(Rzeczyca	14)
2018-04-07 15:00 KORONA WSCHOWA - UNIA KUNICE ŻARY 
	 	 -	(Wschowa,	Sportowa	5)
2018-04-07 15:00 SCHNUG CHOCIULE - BŁĘKITNI OŁOBOK 
	 	 -	Stadion	wiejski	(Chociule	1)
2018-04-07	16:00	PIAST CZERWIEŃSK - DELTA SIENIAWA 
	 	 -	Stadion	(Czerwieńsk,	Kwiatowa	8a)
2018-04-07	16:00	PIAST IŁOWA - ODRA NIETKÓW 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Iłowa,	Piaskowa	1a)
2018-04-07 17:00 UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - CARINA GUBIN 
	 	 -	ARENA	(Żagań,	Kochanowskiego	6)
2018-04-08 15:00 MIESZKO KONOTOP - AMATOR BOBROWNIKI 
	 	 -	(Konotop,	Leśna	2)

2018-04-14 14:00 BŁĘKITNI OŁOBOK - UNIA KUNICE ŻARY 
	 	 -	Boisko	Wiejskie	(Ołobok,	Krośnieńska	1)
2018-04-14 15:00 AMATOR BOBROWNIKI - SCHNUG CHOCIULE 
	 	 -	Boisko	Otyń
2018-04-14 15:00 CARINA GUBIN - ZRYW RZECZYCA 
	 	 -	STADION	MIEJSKI	(Gubin,	Sikorskiego	89)
2018-04-14 15:00 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - „CZARNI” ŻAGAŃ 
	 	 -	boisko	Sieniawa	Żarska
2018-04-14	16:00	PIAST IŁOWA - KORONA WSCHOWA 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Iłowa,	Piaskowa	1a)
2018-04-14 17:00 ODRA NIETKÓW - ZORZA OCHLA 
	 	 -	Stadion	Gminny	(Nietków,	Sportowa	1)
2018-04-14 17:00 PROMIEŃ ŻARY - PIAST CZERWIEŃSK 
	 	 -	KS	Promień	Żary	(Żary,	Zwycięzców	38)
2018-04-15 15:00 STAL JASIEŃ - MIESZKO KONOTOP 
	 	 -	(Jasień,	Żarska	48)

2018-04-21 14:00 ZORZA OCHLA - PIAST IŁOWA 
	 	 -	(Ochla,	Zielonogórska	1)
2018-04-21 14:00 ZRYW RZECZYCA - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 
	 	 -	(Rzeczyca	14)
2018-04-21 15:00 KORONA WSCHOWA - BŁĘKITNI OŁOBOK 
	 	 -	Wschowa	ul.	Sportowa	5
2018-04-21 15:00 SCHNUG CHOCIULE - STAL JASIEŃ 
	 	 -	Stadion	wiejski	(Chociule	1)
2018-04-21	16:00	PIAST CZERWIEŃSK - ODRA NIETKÓW 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Czerwieńsk,	Kwiatowa	8a)
2018-04-21	16:30	UNIA KUNICE ŻARY - AMATOR BOBROWNIKI 
	 	 -	Boisko	Miejskie	(Żary	56)
2018-04-21 17:00 UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - PROMIEŃ ŻARY 
	 	 -	ARENA	(Żagań,	Kochanowskiego	6)
2018-04-22 15:00 MIESZKO KONOTOP - CARINA GUBIN 
	 	 -	(Konotop,	Leśna	2)

2018-04-28 14:00 ZORZA OCHLA - KORONA WSCHOWA 
	 	 -	(Ochla,	Zielonogórska	1)
2018-04-28 15:00 AMATOR BOBROWNIKI - BŁĘKITNI OŁOBOK 
	 	 -	Boisko	Otyń
2018-04-28 15:00 CARINA GUBIN - SCHNUG CHOCIULE 
	 	 -	STADION	MIEJSKI	(Gubin,	Sikorskiego	89)
2018-04-28 15:00 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - MIESZKO KONOTOP 
	 	 -	boisko	Sieniawa	Żarska
2018-04-28 17:00 ODRA NIETKÓW - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ 
	 	 -	Stadion	Gminny	(Nietków,	Sportowa	1)
2018-04-28 17:00 PIAST IŁOWA - PIAST CZERWIEŃSK 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Iłowa,	Piaskowa	1a)
2018-04-28 17:00 PROMIEŃ ŻARY - ZRYW RZECZYCA 
	 	 -	KS	Promień	Żary	(Żary,	Zwycięzców	38)
2018-04-29	16:00	STAL JASIEŃ - UNIA KUNICE ŻARY 
	 	 -	(Jasień,	Żarska	48)

2018-05-05 15:00 BŁĘKITNI OŁOBOK - STAL JASIEŃ 
	 	 -	Boisko	Wiejskie	(Ołobok,	Krośnieńska	1)
2018-05-05	16:00	KORONA WSCHOWA - AMATOR BOBROWNIKI 
	 	 -	Wschowa,	ul.	Sportowa	5
2018-05-05	16:00	SCHNUG CHOCIULE - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 
	 	 -	Stadion	wiejski	(Chociule	1)
2018-05-05	16:00	ZRYW RZECZYCA - ODRA NIETKÓW 
	 	 -	(Rzeczyca	14)
2018-05-05 17:00 PIAST CZERWIEŃSK - ZORZA OCHLA 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Czerwieńsk,	Kwiatowa	8a)
2018-05-05 17:00 UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - PIAST IŁOWA 
	 	 -	ARENA	(Żagań,	Kochanowskiego	6)
2018-05-05 17:00 UNIA KUNICE ŻARY - CARINA GUBIN 
	 	 -	Boisko	Miejskie	(Żary	56)
2018-05-06	16:00	MIESZKO KONOTOP - PROMIEŃ ŻARY 
	 	 -	(Konotop,	Leśna	2)

2018-05-12 14:00 ZORZA OCHLA - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ 
	 	 -	(Ochla,	Zielonogórska	1)
2018-05-12	16:00	CARINA GUBIN - BŁĘKITNI OŁOBOK 
	 	 -	STADION	MIEJSKI	(Gubin,	Sikorskiego	89)
2018-05-12	16:00	DELTA SIENIAWA ŻARSKA - UNIA KUNICE ŻARY 
	 	 -	boisko	Sieniawa	Żarska
2018-05-12 17:00 ODRA NIETKÓW - MIESZKO KONOTOP 
	 	 -	Stadion	Gminny	(Nietków,	Sportowa	1)
2018-05-12 17:00 PIAST CZERWIEŃSK - KORONA WSCHOWA 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Czerwieńsk,	Kwiatowa	8a)
2018-05-12 17:00 PIAST IŁOWA - ZRYW RZECZYCA 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Iłowa,	Piaskowa	1a)
2018-05-12 17:00 PROMIEŃ ŻARY - SCHNUG CHOCIULE 
	 	 -	KS	Promień	Żary	(Żary,	Zwycięzców	38)
2018-05-13	16:00	STAL JASIEŃ - AMATOR BOBROWNIKI 
	 	 -	(Jasień,	Żarska	48)

2018-05-19 15:00 AMATOR BOBROWNIKI - CARINA GUBIN 
	 	 -	Boisko	Otyń
2018-05-19 15:00 BŁĘKITNI OŁOBOK - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 
	 	 -	Boisko	Wiejskie	(Ołobok,	Krośnieńska	1)
2018-05-19	16:00	KORONA WSCHOWA - STAL JASIEŃ 
	 	 -	Wschowa,	ul.	Sportowa	5
2018-05-19	16:00	SCHNUG CHOCIULE - ODRA NIETKÓW 
	 	 -	Stadion	wiejski	(Chociule	1)
2018-05-19 17:00 UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - PIAST CZERWIEŃSK 
	 	 -	ARENA	(Żagań,	Kochanowskiego	6)
2018-05-19 17:00 ZRYW RZECZYCA - ZORZA OCHLA 
	 	 -	(Rzeczyca	14)
2018-05-19 17:30 UNIA KUNICE ŻARY - PROMIEŃ ŻARY 
	 	 -	Boisko	Miejskie	(Żary	56)
2018-05-20	16:00	MIESZKO KONOTOP - PIAST IŁOWA 
	 	 -	(Konotop,	Leśna	2)

2018-05-26	16:00	CARINA GUBIN - STAL JASIEŃ 
	 	 -	STADION	MIEJSKI	(Gubin,	Sikorskiego	89)
2018-05-26	16:00	DELTA SIENIAWA - AMATOR BOBROWNIKI 
	 	 -	boisko	Sieniawa	Żarska
2018-05-26	17:00	ODRA NIETKÓW - UNIA KUNICE ŻARY 
	 	 -	Stadion	Gminny	(Nietków,	Sportowa	1)
2018-05-26	17:00	PIAST CZERWIEŃSK - ZRYW RZECZYCA 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Czerwieńsk,	Kwiatowa	8a)
2018-05-26	17:00	PIAST IŁOWA - SCHNUG CHOCIULE 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Iłowa,	Piaskowa	1a)
2018-05-26	17:00	PROMIEŃ ŻARY - BŁĘKITNI OŁOBOK 
	 	 -	KS	Promień	Żary	(Żary,	Zwycięzców	38)
2018-05-26	17:00	UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - KORONA WSCHOWA 
	 	 -	ARENA	(Żagań,	Kochanowskiego	6)
2018-05-26	17:00	ZORZA OCHLA - MIESZKO KONOTOP 
	 	 -	(Ochla,	Zielonogórska	1)

2018-06-02	15:00	AMATOR BOBROWNIKI - PROMIEŃ ŻARY 
	 	 -	Boisko	Otyń
2018-06-02	15:00	BŁĘKITNI OŁOBOK - ODRA NIETKÓW 
	 	 -	Boisko	Wiejskie	(Ołobok,	Krośnieńska	1)
2018-06-02	16:00	KORONA WSCHOWA - CARINA GUBIN 
	 	 -	Wschowa,	ul.	Sportowa	5
2018-06-02	16:00	SCHNUG CHOCIULE - ZORZA OCHLA 
	 	 -	Stadion	wiejski	(Chociule	1)
2018-06-02	17:00	ZRYW RZECZYCA - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ 
	 	 -	(Rzeczyca	14)
2018-06-02	17:30	UNIA KUNICE ŻARY - PIAST IŁOWA 
	 	 -	Boisko	Miejskie	(Żary	56)
2018-06-03	16:00	MIESZKO KONOTOP - PIAST CZERWIEŃSK 
	 	 -	(Konotop,	Leśna	2)
2018-06-03	17:00	STAL JASIEŃ - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 
	 	 -	(Jasień,	Żarska	48)

2018-06-09	16:00	DELTA SIENIAWA ŻARSKA - CARINA GUBIN 
	 	 -	boisko	Sieniawa	Żarska
2018-06-09	16:00	ODRA NIETKÓW - AMATOR BOBROWNIKI 
	 	 -	Stadion	Gminny	(Nietków,	Sportowa	1)
2018-06-09	16:00	PIAST CZERWIEŃSK - SCHNUG CHOCIULE 
	 	 -	(Czerwieńsk,	Kwiatowa	8a)
2018-06-09	16:00	PIAST IŁOWA - BŁĘKITNI OŁOBOK 
	 	 -	Stadion	Miejski	(Iłowa,	Piaskowa	1a)
2018-06-09	16:00	PROMIEŃ ŻARY - STAL JASIEŃ 
	 	 -	KS	Promień	Żary	(Żary,	Zwycięzców	38)
2018-06-09	16:00	UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - MIESZKO KONOTOP 
	 	 -	ARENA	(Żagań,	Kochanowskiego	6)
2018-06-09	16:00	ZORZA OCHLA - UNIA KUNICE ŻARY 
	 	 -	(Ochla,	Zielonogórska	1)
2018-06-09	16:00	ZRYW RZECZYCA - KORONA WSCHOWA 
	 	 -	(Rzeczyca	14)

2018-06-16	15:00	AMATOR BOBROWNIKI - PIAST IŁOWA 
	 	 -	Boisko	Otyń
2018-06-16	15:00	BŁĘKITNI OŁOBOK - ZORZA OCHLA 
	 	 -	Boisko	Wiejskie	(Ołobok,	Krośnieńska	1)
2018-06-16	15:00	CARINA GUBIN - PROMIEŃ ŻARY 
	 	 -	STADION	MIEJSKI	(Gubin,	Sikorskiego	89)
2018-06-16	15:00	KORONA WSCHOWA - DELTA SIENIAWA 
	 	 -	Wschowa	ul.	Sportowa	5
2018-06-16	15:00	MIESZKO KONOTOP - ZRYW RZECZYCA 
	 	 -	(Konotop,	Leśna	2)
2018-06-16	15:00	SCHNUG CHOCIULE - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ 
	 	 -	Stadion	wiejski	(Chociule	1)
2018-06-16	15:00	STAL JASIEŃ - ODRA NIETKÓW 
	 	 -	(Jasień,	Żarska	48)
2018-06-16	15:00	UNIA KUNICE ŻARY - PIAST CZERWIEŃSK 
	 	 -	Boisko	Miejskie	(Żary	56)

Zielonogórska Klasa Okręgowa
TERMINARZ ROZGRYWEK

Piłkarska wiosna 2018

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC
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2018-03-17 14:00 CZARNI JELENIN - KWISA TRZEBÓW 
	 	 -	(Jelenin	69a)
2018-03-17 14:00 ISKRA MAŁOMICE - CZARNI PRZYBYMIERZ 
	 	 -	(Małomice,	Kołłątaja	1)
2018-03-17 14:00 ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - BUDOWLANI GOZDNICA 
	 	 -	Boisko	(Lipinki	Łużyckie	1)
2018-03-17 14:00 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 
	 	 -	Boisko	Mirostowice
2018-03-17 14:00 NYSA PRZEWÓZ - LZS KS TOMASZOWO 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Przewóz,	Podmiejska	11)
2018-03-17 14:00 SPARTA MIODNICA - GRANICA ŻARKI WIELKIE 
	 	 -	Boisko	Miodnica
2018-03-18 14:00 CZARNI DRĄGOWINA - PIAST LUBANICE 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Drągowina,	Długa	1)
2018-03-24 14:00 BUDOWLANI GOZDNICA - NYSA PRZEWÓZ 
	 	 -	Boisko	gminne	(Gozdnica,	Sportowa	1)
2018-03-24 14:00 CZARNI PRZYBYMIERZ - SPARTA MIODNICA 
	 	 -	Boisko	(Przybymierz	1)
2018-03-24 14:00 ISKRA MAŁOMICE - CZARNI JELENIN 
	 	 -	Boisko	(Małomice,	Kołłątaja	1)
2018-03-24 14:00 LZS KS TOMASZOWO - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 
	 	 -	(Tomaszowo,	Leśna	2)
2018-03-24 14:00 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - KWISA TRZEBÓW 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Konin	Żagański	1)
2018-03-24 14:00 PIAST LUBANICE - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 
	 	 -	Boisko	(Lubanice	1)
2018-03-25 15:00 GRANICA ŻARKI WIELKIE - CZARNI DRĄGOWINA 
	 	 -	Boisko	(Żarki	Wielkie	1)

2018-04-07 15:00 CZARNI JELENIN - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 
	 	 -	Boisko	(Jelenin	69a)
2018-04-07 15:00 KWISA TRZEBÓW - LZS KS TOMASZOWO 
	 	 -	Boisko	(Trzebów	1)
2018-04-07 15:00 ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - GRANICA ŻARKI WIELKIE 
	 	 -	Boisko	(Lipinki	Łużyckie	1)
2018-04-07 15:00 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - BUDOWLANI GOZDNICA 
	 	 -	Boisko	Mirostowice
2018-04-07 15:00 NYSA PRZEWÓZ - PIAST LUBANICE 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Przewóz,	Podmiejska	11)
2018-04-07 15:00 SPARTA MIODNICA - ISKRA MAŁOMICE 
	 	 -	Boisko	Sparta	Miodnica
2018-04-08 14:00 CZARNI DRĄGOWINA - CZARNI PRZYBYMIERZ 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Drągowina,	Długa	1)
2018-04-14 15:00 BUDOWLANI GOZDNICA - KWISA TRZEBÓW 
	 	 -	Boisko	gminne	(Gozdnica,	Sportowa	1)
2018-04-14 15:00 CZARNI PRZYBYMIERZ - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 
	 	 -	Boisko	(Przybymierz	1)
2018-04-14 15:00 ISKRA MAŁOMICE - CZARNI DRĄGOWINA 
	 	 -	Boisko	(Małomice,	Kołłątaja	1)
2018-04-14 15:00 LZS KS TOMASZOWO - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 
	 	 -	STADION	(Tomaszowo,	Leśna	2)
2018-04-14 15:00 PIAST LUBANICE - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 
	 	 -	Boisko	(Lubanice	1)
2018-04-14 15:00 SPARTA MIODNICA - CZARNI JELENIN 
	 	 -	Boisko	Miodnica
2018-04-15	16:00	GRANICA ŻARKI WIELKIE - NYSA PRZEWÓZ 
	 	 -	Boisko	(Żarki	Wielkie	1)
2018-04-21 15:00 CZARNI JELENIN - LZS KS TOMASZOWO 
	 	 -	Boisko	(Jelenin	69a)
2018-04-21 15:00 KWISA TRZEBÓW - PIAST LUBANICE 
	 	 -	Boisko	(Trzebów	1)
2018-04-21 15:00 ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - ISKRA MAŁOMICE 
	 	 -	Boisko	(Lipinki	Łużyckie	1)
2018-04-21 15:00 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - GRANICA ŻARKI WIELKIE 
	 	 -	Boisko	Mirostowice
2018-04-21 15:00 NYSA PRZEWÓZ - CZARNI PRZYBYMIERZ 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Przewóz,	Podmiejska	11)
2018-04-21 15:00 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - BUDOWLANI GOZDNICA 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Konin	Żagański	1)
2018-04-22 14:00 CZARNI DRĄGOWINA - SPARTA MIODNICA 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Drągowina,	Długa	1)
2018-04-28	16:00	BUDOWLANI GOZDNICA - LZS KS TOMASZOWO 
	 	 -	Boisko	gminne	(Gozdnica,	Sportowa	1)
2018-04-28	16:00	CZARNI PRZYBYMIERZ - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 
	 	 -	Boisko	(Przybymierz	1)
2018-04-28	16:00	ISKRA MAŁOMICE - NYSA PRZEWÓZ 
	 	 -	Boisko	(Małomice,	Kołłątaja	1)
2018-04-28	16:00	PIAST LUBANICE - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 
	 	 -	Boisko	(Lubanice	1)
2018-04-28	16:00	SPARTA MIODNICA - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 
	 	 -	Boisko	Miodnica
2018-04-29 14:00 CZARNI DRĄGOWINA - CZARNI JELENIN 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Drągowina,	Długa	1)
2018-04-29 17:00 GRANICA ŻARKI WIELKIE - KWISA TRZEBÓW 
	 	 -	Boisko	(Żarki	Wielkie	1)

2018-05-05	16:00	CZARNI JELENIN - BUDOWLANI GOZDNICA 
	 	 -	Boisko	(Jelenin	69a)
2018-05-05	16:00	KWISA TRZEBÓW - CZARNI PRZYBYMIERZ 
	 	 -	Boisko	(Trzebów	1)
2018-05-05	16:00	ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - CZARNI DRĄGOWINA 
	 	 -	Boisko	(Lipinki	Łużyckie	1)

2018-05-05	16:00	LZS KS TOMASZOWO - PIAST LUBANICE 
	 	 -	STADION	PIŁKARSKI	(Tomaszowo,	Leśna	2)
2018-05-05	16:00	MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - ISKRA MAŁOMICE 
	 	 -	Boisko	Mirostowice
2018-05-05	16:00	NYSA PRZEWÓZ - SPARTA MIODNICA 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Przewóz,	Podmiejska	11)
2018-05-05	16:00	ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - GRANICA ŻARKI WIELKIE 
	 	 -	Boisko	(Konin	Żagański	1)
2018-05-12	16:00	ISKRA MAŁOMICE - KWISA TRZEBÓW 
	 	 -	(Małomice,	Kołłątaja	1)
2018-05-12	16:00	ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - CZARNI JELENIN 
	 	 -	Boisko	(Lipinki	Łużyckie	1)
2018-05-12	16:00	ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - CZARNI PRZYBYMIERZ 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Konin	Żagański	1)
2018-05-12	16:00	PIAST LUBANICE - BUDOWLANI GOZDNICA 
	 	 -	Boisko	(Lubanice	1)
2018-05-12	16:00	SPARTA MIODNICA - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 
	 	 -	Boisko	Miodnica
2018-05-13 14:00 CZARNI DRĄGOWINA - NYSA PRZEWÓZ 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Drągowina,	Długa	1)
2018-05-13 17:00 GRANICA ŻARKI WIELKIE - LZS KS TOMASZOWO 
	 	 -	Boisko	(Żarki	Wielkie	1)
2018-05-19	16:00	BUDOWLANI GOZDNICA - GRANICA ŻARKI WIELKIE 
	 	 -	Boisko	(Gozdnica,	Sportowa	1)
2018-05-19	16:00	CZARNI JELENIN - PIAST LUBANICE 
	 	 -	Boisko	(Jelenin	69a)
2018-05-19	16:00	KWISA TRZEBÓW - SPARTA MIODNICA 
	 	 -	Boisko	(Trzebów	1)
2018-05-19	16:00	LZS KS TOMASZOWO - CZARNI PRZYBYMIERZ 
	 	 -	STADION	(Tomaszowo,	Leśna	2)
2018-05-19	16:00	MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - CZARNI DRĄGOWINA 
	 	 -	Boisko	Mirostowice
2018-05-19	16:00	NYSA PRZEWÓZ - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 
	 	 -	Boisko	(Przewóz,	Podmiejska	11)
2018-05-19	16:00	ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - ISKRA MAŁOMICE 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Konin	Żagański	1)
2018-05-26	16:00	CZARNI PRZYBYMIERZ - BUDOWLANI GOZDNICA 
	 	 -	Boisko	(Przybymierz	1)
2018-05-26	16:00	ISKRA MAŁOMICE - LZS KS TOMASZOWO 
	 	 -	Boisko	(Małomice,	Kołłątaja	1)
2018-05-26	16:00	ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 
	 	 -	Boisko	(Lipinki	Łużyckie	1)
2018-05-26	16:00	NYSA PRZEWÓZ - CZARNI JELENIN 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Przewóz,	Podmiejska	11)
2018-05-26	16:00	SPARTA MIODNICA - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 
	 	 -	Boisko	Miodnica
2018-05-27 14:00 CZARNI DRĄGOWINA - KWISA TRZEBÓW 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Drągowina,	Długa	1)
2018-05-27 17:00 GRANICA ŻARKI WIELKIE - PIAST LUBANICE 
	 	 -	Boisko	(Żarki	Wielkie	1)

2018-06-02	17:00	BUDOWLANI GOZDNICA - ISKRA MAŁOMICE 
	 	 -	Boisko	gminne	(Gozdnica,	Sportowa	1)
2018-06-02	17:00	CZARNI JELENIN - GRANICA ŻARKI WIELKIE 
	 	 -	Boisko	(Jelenin	69a)
2018-06-02	17:00	KWISA TRZEBÓW - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 
	 	 -	Boisko	(Trzebów	1)
2018-06-02	17:00	LZS KS TOMASZOWO - SPARTA MIODNICA 
	 	 -	STADION	PIŁKARSKI	(Tomaszowo,	Leśna	2)
2018-06-02	17:00	MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - NYSA PRZEWÓZ 
	 	 -	Boisko	Mirostowice
2018-06-02	17:00	ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - CZARNI DRĄGOWINA 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Konin	Żagański	1)
2018-06-02	17:00	PIAST LUBANICE - CZARNI PRZYBYMIERZ 
	 	 -	Boisko	(Lubanice	1)
2018-06-10	16:00	CZARNI DRĄGOWINA - LZS KS TOMASZOWO 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Drągowina,	Długa	1)
2018-06-10	16:00	CZARNI PRZYBYMIERZ - GRANICA ŻARKI WIELKIE 
	 	 -	Boisko	(Przybymierz	1)
2018-06-10	16:00	ISKRA MAŁOMICE - PIAST LUBANICE 
	 	 -	(Małomice,	Kołłątaja	1)
2018-06-10	16:00	ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 
	 	 -	Boisko	(Lipinki	Łużyckie	1)
2018-06-10	16:00	MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - CZARNI JELENIN 
	 	 -	Boisko	Mirostowice
2018-06-10	16:00	NYSA PRZEWÓZ - KWISA TRZEBÓW 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Przewóz,	Podmiejska	11)
2018-06-10	16:00	SPARTA MIODNICA - BUDOWLANI GOZDNICA 
	 	 -	Boisko	Miodnica
2018-06-16	16:00	BUDOWLANI GOZDNICA - CZARNI DRĄGOWINA 
	 	 -	Boisko	gminne	(Gozdnica,	Sportowa	1)
2018-06-16	16:00	CZARNI JELENIN - CZARNI PRZYBYMIERZ 
	 	 -	Boisko	(Jelenin	69a)
2018-06-16	16:00	GRANICA ŻARKI WIELKIE - ISKRA MAŁOMICE 
	 	 -	Boisko	(Żarki	Wielkie	1)
2018-06-16	16:00	KWISA TRZEBÓW - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 
	 	 -	Boisko	(Trzebów	1)
2018-06-16	16:00	LZS KS TOMASZOWO - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 
	 	 -	Boisko	(Tomaszowo,	Leśna	2)
2018-06-16	16:00	ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - NYSA PRZEWÓZ 
	 	 -	Boisko	wiejskie	(Konin	Żagański	1)
2018-06-16	16:00	PIAST LUBANICE - SPARTA MIODNICA 
	 	 -	Boisko	(Lubanice	1)

KLASA A GRUPA IV - TERMINARZ ROZGRYWEK
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SPRZEDAM

 ▶ Sprzedam klatkę dla gryzonia, 
stolik pod RTV, szafka na buty, 
uchwyt ścienny na telewizor 40 - 
55 cali. Tel. 53 052 10 33

 ▶ Sprzedam umywalkę, Torebkę 
Louis Vitton, słuchawki dr Beata 
drzwi monster, kserokopiarka. Tel. 
53 052 10 33

 ▶ Sprzedam ciągnik i maszyny. 
Tel. 699 932 056

 ▶ Rowery, damka męski, kola-
rzówki, młodzieżowe od 40 zł do 
120 zł.Żary, ul. Górnośląska 1/4a  
Tel.  668921509 

 ▶ Monety, banknoty.Żary, ul. Gór-
nośląska 1/4a Tel. 668921509 

 ▶ Bagnety niemieckie, francuskie, 
odznaczenia niemieckie do 1945 
r.Żary, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
668921509

 ▶ Koperty okolicznościowe pol-
skie i DDR ze stemplami okoliczno-
ściowymi i znaczki.Żary, ul. Górno-
śląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Kanapa skórzana antyk, fotel 
skórzany duży, komoda.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Kanapa skórzana antyk, fotel 
skórzany duży, komoda.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Znaczki polskie, niemieckie, ro-
syjskie, przedwojenne i powojen-
ne, znaczki dojcze- rajch.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Ława szklana duża z podstawą 
ładną kobiety.Żary, ul. Górnośląska 
1/4a Tel. 668921509

 ▶ Wersalka rozkładana.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Zegar z mosiądzu, obudowa z 
mosiądzu, sztućce posrebrzane.
Żary, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
.668921509

 ▶ Bogaty zbiór znaczków pocz-
towych z literaturą, meble Swa-
rzędzkie, szafa metalowa dwu-
drzwiowa.  Tel. 73896405

 ▶ Sprzedam Magiel drewniany 
kpl. sprawny duża ilość przed-
miotów z porcelany, polskie i 
zagraniczne monety z PRL-u oraz 
medale i odznaczenia, dwa zegary 
wiszące. Tel.  793896405

 ▶ Sprzedam - Szafa dwudrzwio-
wa metalowa,przedmioty z por-
celany różne, żyrandole oraz inne 
przedmioty, kolekcjonerskie. Tel. 
693896405

 ▶ Sprzedam - Magiel drewniany 
sprawny, maszyna do pisania ja-
ko antyki, bogaty zbiór znaczków 
kolekcjonerskich w klaserach. Tel. 
693896405

 ▶ Sprzedam - Działki budowlane 
w Grabiku 13-15 ar, warunki zabu-
dowy, media, atrakcyjna lokaliza-
cja, sprzedam. Tel. 662246173

 ▶ Sprzedam - komplet mebli 
Swarzędz stołowy, wysoki połysk 
oraz stół dębowy, rozsuwany i 
8 krzeseł, bogato zdobiony. Tel.  
793896405 

 ▶ Sprzedam - Używane pral-
ki zamrażarkę, lodówkę, zmy-
warkę. Gwarancja 6 miesięcy. 
Tel.662267318 Tel. 662267318

 ▶ Sprzedam - Futro krótkie z li-
sa srebrnego oraz krótkie jasne z 
nutrii, kozuch męski i dwie kami-
zelki.  Tel. 793896405

 ▶ Sprzedam - Stół do pingponga 
kupiony w Polsce, bdb, szafa me-
talowa dwudrzwiowa ubraniowa 
oraz szafa ubraniowa trzydrzwio-
wa, rozsuwana, meble dziecięce, 
obuwie chłopięce.   Tel. 793896405

 ▶ Pralki BOSCH Simens od 250 zł, 
zamrażarki. Możliwy transport. 
Gwarancja. Tel. 606 753 772

KUPIĘ

 ▶ Kupię poroża Jeleni. Tel. 783 979 
997

MOTORYZACJA

 ▶ Volkswagen Sharan rok produk-
cji 2007, pojemność silnika: 1998 
TDI, ksenony, grzane fotele, elek-
tryka, nawigacja, 6-biegów, park-
troniki, tempomat… - sprzedam        
Tel. 602 738 351

 ▶ Opel Meriva Rok produkcji: 2007, 
pojemność silnika: 1700 Cdti. Wy-
posażenie: klimatronik , tempo-
mat, elektryka. Stan bardzo dobry   
Tel. 602 738 351

 ▶ Toyota Avensis rok produkcji: 
2003, pojemność: 1600 benzyna 
+ instalacja gazowa, klimatyzacja, 
alu felgi. Tel. 602 738 351

 ▶ Ford KA rok produkcji 2000 , 
pojemność: 1000 benzyna ,klima-
tyzacja, stan bardzo dobry  Tel. 
602 738 351

 ▶ Audi A6 rok produkcji 2008 Lift, 
pojemność: 2700 TDI moc:190 koni 
, klima-tronik , ksenon, ledy , na-
wigacja ,grzane fotele… - sprze-
dam   Tel. 602 738 351

 ▶  Polerowanie lamp i reflekto-
rów, Żary. Tel. 888311852

 ▶ Mercedes ML 270 Diesel, 2004r, 
tanio sprzedam. Tel. 602 198 825

 ▶ Sprzedam Hondę Mago. Rok - 
1999, benzyna Tel. 602 198 825

PRACA

 ▶ Anteny satelitarne i naziemne 
DVB - T montaż, ustawienie, na-
prawa, dojazd gratis. Tel. 501 987 
666

 ▶ Profesjonalne czyszczenie dy-
wanów i wykładzin, tapicerek me-
blowej i samochodowej, w domu 
klienta. Tel. 694 632 348

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

 ▶ Hydraulik, woda, kanalizacja, 
biały montaż, CO, montaż piecy w 
różnych systemach oraz usuwanie 
usterek. Tel. 880 469 027

 ▶ Hydraulik, wykonam instalacje 
CO, wodno-konalizacyjne, montaż 
wszystkich rodzaju pieców, pompy 
ciepła solary. Tel. 698 647 203

 ▶ Remonty mieszkań. Tel. 519 491 
636

 ▶ Polbruk granit, łupka lastryko, 
układam parkingi, drogi posesji, 
chodniki, opaski tarasy. Tel. 784 
768 527

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

699-932-056

Przyczepa samozbie-
rająca, rok 2001, Tel. 

699-932-056

Volkswagen Sharan rok 
2007, pojemność 1998 
TDI, ksenony, grzane 

fotele, elektryka, navi-
gacja, 6-biegów, park-

troniki , tempomat
Tel. 602-738-351

Opel Meriva rok 2007, 
pojemność 1700 Cd-

ti, klimatronik, tempo-
mat, elektryka…. 

Tel. 602-738-351

REKLAMA
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Krem 
cytrynowy 
z kaszy 
manny
Składniki
• 2 duże jajka
• 2 duże cytryny
• 4 łyżki cukru pudru
• 5 łyżek kaszy manny
• Łyżka masła
• 2 łyżki wody
• Szklanka mleka
• 2 łyżki śmietanki kre-

mówki
• Szczypta soli
• 3 szklanki owoców 

(przebranych, wymytych, 
osuszonych)

Wykonanie
Owoce (może być dowolna 
kompozycja) rozkładamy 
w salaterce, przesypujemy 
cukrem pudrem, zawija-
my w folię i odstawiamy 
w chłodne miejsce. Mleko 
zagotowujemy z wodą, 2 
łyżkami cukru, masłem i 
szczyptą soli. Na wrzątek 
sypiemy kaszę mannę i cały 
czas mieszając gotujemy 
na niewielkim ogniu, aż 
zgęstnieje i zmięknie. Do-
dajemy do kaszy odcedzony 

sok z wyciśniętych cytryn 
oraz łyżkę otartej skórki z 
cytryny. Ugotowaną kaszę 
odstawiamy do ostudzenia. 
Żółtka ucieramy z pozosta-
łym cukrem na kogel-mo-
gel, a białka ze szczyptą 
soli ubijamy na sztywno. 
Zimna kasze przekładamy 
do malaksera i miksujemy, 
dodając kolejno: śmietankę, 
utarte żółtka, oraz pianę z 
białek. Całość delikatnie i 
dokładnie mieszamy najle-
piej drewnianą łyżką. Go-
towy krem przekładamy do 
salaterki i chłodzimy. Przed 
podaniem krem wykłada-
my na półmisek, kroimy na 
porcje, układamy na dese-
rowych talerzykach. Owoce 
podajemy oddzielnie.

Przepisy kulinarne
Kasza manna 
po królewsku
Składniki
• 1 i ½ szklanki mleka
• ½ szkl. wody
• ½ szkl. kaszy manny + 2 czubate 

łyżki
• Łyżka masła
• Szczypta soli
• 2 jajka
• 2 łyżki cukru pudru
• ½ szkl. śmietanki kremówki
• 2 łyżeczki cukru waniliowego
• 6 łyżek konfitury z wiśni lub wiśni 

w całości odsączonych z zalewy 
cukrowej

• Sok wiśniowy zmieszany ze 
słodką wiśniówką (proporcje wg 
uznania)

Wykonanie
Do gotującego mleka z wodą i szczyp-
tą soli , cukrem i masłem dodajemy 
kasze mannę, cały czas mieszając. 
Gdy kasza zgęstnieje zmniejszamy 
ogień i nadal mieszając gotujemy ok. 
10 min. Odstawiamy do schłodzenia. 
Żółtka ucieramy z cukrem pudrem na 
kogel-mogel, białka ze szczyptą soli 
ubijamy na sztywno. Śmietankę kre-
mówkę z cukrem waniliowym również 
ubijamy na sztywno. Zimną kaszkę 
przekładamy do malaksera, miksuje-
my, dodając utarte żółtka, a następnie 
mieszamy delikatnie, ale dokładnie 
drewnianą łyżką z pianą z białek i  
ubitą kremówką.. Na spodzie puchar-
ków układamy wiśnie lub konfiturę 
wiśniową, na nich ubitą kaszkę. Deser 
chłodzimy przed podaniem.

fot. ARMG

 ▶ Gładź, malowanie, tapetowanie 
itp. wykonam, okolice Żagania. Tel. 
727 247 315

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

 ▶ Hydraulik, montaż centralnego 
ogrzewania, kotłownie, instalacje 
wodne, gazowe, kanalizacyjne, 
miedź, plastik, pp Tel. 609 755 357

 ▶ Ogrody przytnę, drzewka owo-
cowe, uformuję krzewy ozdobne, 
wytnę zbędne drzewa, usunę wy-
wroty. Tel. 794 477 922

 ▶ Transport, tanio, przeprowadzki 
wywiozę zbędne rzeczy, gruz itp. 
Tel. 794 477 922

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

 ▶  Remonty starych domów, ścia-
ny, podłogi,stropy, tynki tradycyj-
ne, malowanie elewacji, podcinka 
budynków.  Tel. 603111799

 ▶ Montaż mebli Ikea i inne, lakie-
rowanie frantów meblowych, po-
łysk, mat, garderoby, szafy,meble 
na wymiar. Tel. 784 974 957

NIERUCHOMOŚCI

 ▶ Żary - mieszkanie w kamienicy, 
blisko Ratusza, 37 m2, I piętro, w 
cenie 110 tys., Partner Nierucho-
mości. Tel. 533-308-999

 ▶ Górka-dom do wprowadzenia 
dla dwóch rodzin, na sprzedaż lub 
zamianę z dopłatą na mieszkanie, 
Partner Nieruchomości. Tel.  533-
308-999

 ▶ Żary - polecamy na sprzedaż 
działkę w Żarach, na nowym osie-
dlu, o pow. 13 arów w cenie 65 
tys. Partner Nieruchomości. Tel. 
533-308-999

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

 ▶ Żary - hale magazynowe do 
wynajęcia w dobrym punkcie ko-
munikacyjnym, z mediami, moni-
torowane. Partner Nieruchomości. 
Tel.  533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
18 arów, media przy nieruchomo-
ści. Partner Nieruchomości. Tel. 
533-308-999

 ▶ Biedrzychowice Dln, działka 
rolno-budowalna z warunkami 
zabudowy, piękna okolica Partner 
Nieruchomości. Tel.  690 411 006

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

 ▶ Mieszkania dla firm/pracowni-
ków . Partner Nieruchomości. Tel.  
690 411 006

 ▶ Żary, do wynajęcia mieszkanie 
3pok. po remoncie, 1100zł/mies 
– od połowy marca. Partner Nieru-
chomości. Tel.  690 411 006

 ▶ Dom na wsi, gmina Jasień, za-
budowania gosp. + dwie działki 
budowlane łącznie 0,5ha. Partner 
Nieruchomości. Tel.  690 411 006

 ▶ Olbrachtów, działka rolno-bu-
dowlana i leśna. Partner Nierucho-
mości. Tel.  690 411 006

 ▶ Mieszkania w stanie deweloper-
skim w Żarach, 480 tys.  Tel.  606 
705 480

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

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

 ▶ Mieszkanie w 2 poziomowe w 
apartamentowcu  – Żary.Cena 
298.000zł Tel.  606 705 480

 ▶ Atrakcyjny dom w Szprotawie w 
cenie 260000zł nr tel 606 705 480 
Tel. 606 705 480

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

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

 ▶ Powierzchnie magazynowe od  
340 do 440 m2 - do wynajecia - 
blisko centrum Żar;  dobra cena. 
Partner Nieruchomości. Tel. 887-
758-384

 ▶ Pokoje pracownicze do wyna-
jęcia. Partner Nieruchomości,tel. 
887-758-384 Tel.  887-758-384

 ▶ Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w Żarach Zawiszy Czarnego Tel. 
697 557 083

 ▶ Kopię działkę budowlaną 10-15 
ar w Żarach, warunki zabudowy 
z mediami, bez pośredników. Tel. 
784 974 957

RÓŻNE

 ▶ Darmowy rzeczoznawca. Szkoda 
na pojeździe? Rozliczana kosztory-
sowo? Odbierz dodatkowe pienią-
dze. Decyzja w trzy dni robocze.
Weryfikacja kosztorysu z ostatnich 
3 lat!!! Tel. 606 805 778

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

 ▶ Rehabilitacja osób po udarach, 
złamaniach, zwyrodnienia, SM  
i inne w domu u chorego - Żary  
i okolice. Tel. 501 656 266

 ▶ Radio TAXI - BIS. Dojazd bez-
płatny na terenie miasta.Żary. Tel. 
68 375 91 91

 ▶ Mercedes - TAXI ŻARY, Bezpiecz-
na komfortowa taksówka dla Cie-
bie.  Tel. 68 374 68 68

 ▶ TAXI. ŻARY. Dojazd do klienta 
bezpłatny. Tel. 889 331 333

 ▶ Dojazd do klienta bezpłatny na 
terenie miasta. TELE TAXI TELE. 
Żary zakupy na telefon. Tel. 68 
374 50 50

 ▶ Prace pisemne, j. polski, histo-
ria, historia sztuki. Sprawnie, so-
lidnie, na czas.  Tel. 530 51 88 77

 ▶ Różne - Wycinka drzew i pielę-
gnacja oraz frezowanie karpin. Tel.  
731237082

 ▶  Język niemiecki korepetycje, 
Żary, przygotowanie do pracy 
w Niemczech, tłumaczenia. Tel. 
606645169

 ▶  Masz stary sprzęt rtv, kompu-
terowy Chcesz się go pozbyć?Za-
dzwoń, przyjadę, zabiorę też złom, 
książki. Tel.785325810

 ▶ Różne - Zawiozę na lotniska i 
inne miejsca. Tel. 794518962

 ▶ Różne - Renowacja antyków, 
malowanie mebli w stylu prowan-
salskim, tapicerka krzeseł, stara 
kuchnia.  Tel. 503064028

 ▶ Rozliczę PIT w zamian za prze-
kazanie 1 proc. dla fundacji. Tel. 
694430294

RONICTWO

 ▶ Sprzedam ciągnik i maszyny. 
Tel. 699 932 056

 ▶ Prasa do słomy Claas Rollant 250  
, rok:2002 , Stan Bardzo Dobry - 
Sprzedam   Tel. 699 932 056

 ▶ Ciągnik C-330, MF 255, pług, 
siewnik, przyczepę Rolniczą i inny 
sprzęt rolniczy - sprzedam  Tel. 
699 932 056

 ▶ Przyczepę samozbierającą rok 
produkcji: 2001 - sprzedam   Tel. 
699 932 056

TOWARZYSKIE

 ▶ Na urlop na Malcie, Cyprze szu-
kam chętnej. Tel. 662 310 485

REKLAMA

Sprzedam DOM, NOWO 
wybudowany, do wpro-
wadzenia w atrakcyj-

nej dzielnicy w Żarach, 
wszystkie media, gaz, 
180m2, solidnie wyko-

nany tel. 501312198

Mus bananowy 
z kaszy manny
Składniki
• 1 i ½ szklanki pełnego mleka
• 3 łyżki kaszy manny
• Szczypta soli
• 2 łyżki cukru
• Sok z cytryny
• Skórka otarta z cytryny
• 3 duże dojrzałe banany
• Świeże listki mięty lub melisy do 

dekoracji

Wykonanie
Wymieszaną z zimnym mlekiem kaszę 
stawiamy na małym ogniu, dodajemy 
sól i cukier, zagotowujemy, cały czas 
mieszając. Gdy zgęstnieje , gotujemy 
nadal do miękkości. Odstawiamy do 
wychłodzenia. Banany rozdrabniamy 
w malakserze na jednolitą masę z do-
datkiem soku i skórki z cytryny. Chłod-
na kaszkę ubijamy robotem, gdy się 
spulchni dodajemy małymi partiami 
banany i nadal ubijamy, aż powstanie 
puszysty mus. Deser rozkładamy w 
pucharkach zaraz po przygotowaniu. 

Przybieramy listkami melisy lub mięty. 
Deser można posypać startą gorzką 
czekoladą. Smacznego

fot. ARMG

fot. ARMG
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• Stanowisko do spraw rozliczeń Żary 1
• Stanowisko do spraw opracowania 

decyzji i korespondencji (Umowa o 
precę w zastępstwie) Żary 1

• Stanowisko do spraw opracowania 
decyzji i korespondencji (Umowa na 
okres próbny) Żary 2

• Opiekunka Miłowice 1
• Policjant Żary/ Lubsko 6
• Główny księgowy Żary (1/4 etatu) 1
• Kierownik zakładu inwestycji i wspól-

not mieszkaniowych Lubsko 1
• Mechanik pojazdów samochodowych 

Lubsko 1
• Ankieter Lubsko 1
• Kucharz Bieniów 3
• Kelner Żary 1
• Pokojowa Żary 1
• Pracownik ochrony Żary 2
• Sprzątaczka Żary 2
• Sprzedawca Żary 1
• Sprzedawca (3/4 etatu) Żary 3
• Kasjer/ Sprzedawca Jasień 2
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 1
• Monter klimatyzacji i wentylacji Woj. 

lubuskie 2
• Elektryk Woj. lubuskie 1
• Hydraulik Woj. lubuskie 1
• Pracownik produkcji (obsługa młyna) 

Lubsko 3
• Monter Kontroler jakosci Żary/ Miro-

stowice Dolne 3
• Pracownik fizyczny produkcji zwierzę-

cej Lutol 3

• Szlifierz metali Jasień 2
• Spawacz Łaz 2
• Pracownik budowlany Powiat żarski 1
• Pracownik biurowy Stara Woda 1
• Malarz proszkowy Lubsko 1
• Monter systemów alarmowych i CCTV 

Żary, powiat żarski 1
• Operator ciągnika Żary 1
• Kierowca kat. C Jasień 1
• Kierowca kat. C+E Jasień 1
• Robotnik fizyczny Jasień 4
• Operator koparki Jasień 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony (dział specjalistycz-
nych przewozów) 2

• Kierowca samochodu ciężarowego 
powyżej 3,5 tony (dział międzynarodo-
wych przewozów) Teren UE i Szwaj-
carii 5

• Kierowca samochodu ciężarowego 
powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów) Teren kraju 5

• Spedytor (Dział krajowych przewozów 
towarów i spedycja Żary 1

• Pracownik solarium Lubsko 1
• Elektromechanik Lubsko 1
• Sekretarka Lubsko 1
• Pracownik administracyjno-biurowy 

Lubsko 1
• Fizjoterapeuta Lubsko 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Opiekunka dziecięca Jasień 1
• Referent do spraw administracji i 

marketingu Żary 1

• Agent ubezpieczeniowy (powiat ża-
gański i żarski) 5

• Barwiarz (Żagań) 3
• Cukiernik (Jabłonów) 4
• Doradca klienta biznesowego (powiat 

Żagań) 1
• Doradca klienta NEST BANK (Żagań) 1
• Dziennikarz (Żary) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Galwanizer (Żagań) 2
• Instruktor nauki jazdy (Żagań i okoli-

ce) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

fryzjer (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

murarz-tynkarz  (Wiechlice) 1
• Kelner - recepcjonista (Iłowa) 1
• Kierowca  kat.C - operator pompy 

(Iłowa, Żary) 2
• Kierowca ADR (teren kraju) 1
• Kierowca kat. C - operator węzła (Iło-

wa, Żary) 2
• Konserwator - elektryk (Żagań) 1
• Konserwator (Wiechlice) 1
• Kosmetyczka (Wiechlice) 1
• Kucharz (Żagań) 2
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier (Żagań) 1
• Mechanik (Żagań) 2

• Nauczyciel muzyki w szkole podsta-
wowej (Żagań) 1

• Nauczyciel plastyki w szkole podsta-
wowej (Żagań) 1

• Operator koparko-ładowarki (Żagań i 
okolice) 1

• Operator maszyn (Żagań) 2
• Operator minikoparki (Żagań) 1
• Opiekuna świadczącego specjalistycz-

ne usługi opiekuńcze dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi (Małomice) 1

• Piekarz -  (Jabłonów) 4
• Pomocnik betoniarza (Tomaszowo) 5
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Pracownik biurowy (Tomaszowo) 1
• Pracownik dozoru (Żagań i okolice) 5
• Pracownik socjalny (Małomice) 1
• Pracownik torowy (teren kraju) 30
• Przedstawiciel handlowy - konsultant 

ds. reklamy (Żary) 1
• Rekruter (Szprotawa) 1
• Robotnik budowlany (woj. lubuskie) 2
• Sortowacz (Szprotawa) 8
• Spawacz  (Tomaszowo) 4
• Spawacz (Borowina) 4
• Starszy bibliotekarz (Żagań) 1
• Starszy referent (Żagań) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na) 2
• Ślusarz (Borowina) 1

AUTOREKLAMAREKLAMA
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Na Ziemi panuje wieczna zima, która niszczy 
niemal wszelkie przejawy życia. Jedyni 
ocalali przedstawiciele ludzkości, pasażerowie 
pociągu-miasta, bezustannie podróżują trasą 
dookoła świata. Dzięki unikalnej konstrukcji 
silnika, który wytwarza napędzającą go energię, 
maszyna znajduje się w ciągłym ruchu. Sytuacja 
jej pasażerów jest bardzo zróżnicowana. Wilford 
i inni bogacze z luksusowych wagonów, 
położonych tuż za lokomotywą, żyją 
na koszt ubogiej większości.

TVN thriller sf, Korea Południowa, Francja, USA, 2013

Arka przyszłości22:50

Piątek

POLSAT

22:30

Sobota

Multimilioner Tony Stark jest właścicielem 
najnowocześniejszych na świecie zakładów 
zbrojeniowych Stark Industries. To genialny 
konstruktor broni, któremu obce są rozterki 
moralne. Właśnie jedzie do Afganistanu, by 
zaprezentować nowy produkt. Mimo ochrony 
zostaje uprowadzony przez oddział bojowników, 
którzy żądają, by skonstruował dla nich broń. 
W tajemnicy przed porywaczami Starkowi udaje 
się stworzyć gigantyczny superkombinezon 
i uciec z niewoli. 

Bezwzględny boss mafi i Eddie organizuje skok, 
który kończy się niepowodzeniem. Orientuje 
się, że został zdradzony. Ponieważ mafi a 
nie wybacza przejawów nielojalności, rusza 
w pościg za uwodzicielską złodziejką Karen, 
która próbowała go przechytrzyć. Aby uniknąć 
śmierci, kobieta proponuje uprowadzenie dla 
żądnego zemsty gangstera opancerzonego 
samochodu z ładunkiem wartych trzydzieści 
milionów dolarów klejnotów. Do brawurowego 
przedsięwzięcia potrzebuje pomocy.

TVN fi lm przygodowy, USA, 2008fi lm sensacyjny, Kanada, 2016

Iron ManCenny ładunek 21:35

Niedziela

Od połowy stycznia 1946 roku na terenach 
Pomorza, Warmii i Mazur major Zygmunt 
Szendzielarz pseudonim Łupaszko kierował 
działalnością patroli dywersyjnych, których 
celem była walka z władzami komunistycznymi. 
Partyzanci paraliżowali pracę komunistycznej 
administracji, niszczyli posterunki MO, wykony-
wali wyroki na funkcjonariuszach UB. Czasem 
dochodziło do poważnych starć z jednostkami 
NKWD oraz oddziałami Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego UB.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2006

INKA 194620:35

Poniedziałek

Nauczyciel matematyki ze Stanów Zjed-
noczonych, Frank Tupelo, podróżuje po Europie. 
Wycieczka ma być lekarstwem na jego złamane 
serce. W pociągu zmierzającym do Wenecji 
dosiada się do niego Elise Clifton-Ward. Trudno 
mu oderwać oczy od pełnej dystyngowanego 
piękna kobiety. Wkrótce okazuje się, że nie 
pojawiła się ona na jego drodze przypadkowo. 
Elise była kochanką Alexandra Pearce’a - geni-
usza przestępczości fi nansowej. Pewnego 
dnia ukradł on wielkie pieniądze.

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, USA, 2010

Turysta20:05

Wtorek

Tuż przed ogłoszeniem kapitulacji hitlerowcy 
wysyłają w przestrzeń kosmiczną misję ostatniej 
szansy. Załoga promu ukrywa się po ciemnej 
stronie Księżyca. Tam w tajemnicy naziści budują 
gigantyczną fortecę w kształcie swastyki oraz 
potężną armadę latających spodków. Mijają lata. 
W 2018 roku prezydent USA (Stephanie Paul) 
wysyła załogową misję kosmiczną na Księżyc 
w nadziei, że zapewni jej to reelekcję. Jeden 
z amerykańskich astronautów, James Washing-
ton, odkrywa istnienie niemieckiej bazy. 

TVP1 komedia sf, Finlandia, Niemcy, Australia, 2011 

Iron Sky23:50

Środa

Derek Charles (Idris Elba) jest szczęśliwym mężem 
Sharon (Beyoncé Knowles) i ojcem małego synka. 
Mężczyzna otrzymał awans i wraz z rodziną prze-
prowadził się do nowego domu. Pewnego dnia 
w biurze Dereka pojawia się Lisa (Ali Larter), która 
zastępuje nieobecnego pracownika. Początkowo 
piękna, dobrze przygotowana i zawsze pogodna 
kobieta wydaje się być idealną współpracownicą. 
Na fi rmowym przyjęciu Lisa zaczyna podrywać 
Dereka. Mężczyzna odrzuca ją, ale kobieta nie 
przyjmuje odmowy. 

POLSAT thriller, USA, 2009

Obsesja22:10

Czwartek

TELENOWELA FILM AKCJI FILM PRZYGODOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM FABULARNY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL AKCJI

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

piątek 23 lutego

06:15 IO Pjongczang 2018
06:25 IO Pjongczang 2018

- narciarstwo alpejskie 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:20 IO Pjongczang 2018 

- studio - relacja 
08:35 IO Pjongczang 2018 

- hokej na lodzie M - 1/2F 
10:55 IO Pjongczang 2018 

- łyżwiarstwo szybkie 
- 1000 M pary 1-9 

11:35 IO Pjongczang 2018 
- studio - relacja 

11:45 IO Pjongczang 2018 
- łyżwiarstwo szybkie 
- 1000 M pary 10-18 

12:25 IO Pjongczang 2018 
- studio - relacja 

13:00 IO Pjongczang 2018 
- hokej na lodzie M - 1/2F 

15:50 Wiadomości 
16:05 Halo, tu Pjongczang 
16:20 IO Pjongczang 2018 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 

17:55 Klan - telenowela TVP 
18:30 IO Pjongczang 2018 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia
- teleturniej 

21:35 Weekendowy Hit 
Jedynki - Topkapi 
- komedia

23:40 Szalony świat 
Donalda Trumpa - fi lm 

00:35 IO Pjongczang 2018
01:25 IO Pjongczang 2018 

- bobsleje 4M - relacja
02:35 IO Pjongczang 2018 
02:50 IO Pjongczang 2018 

- narciarstwo alpejskie 
05:05 IO Pjongczang 2018 
05:40 Zakończenie dnia

05:10 IO Pjongczang 2018 
- narciarstwo dowolne 
- Ski cross K 

06:40 IO Pjongczang 2018
07:00 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
11:50 IO Pjongczang 2018 

- studio - relacja 
12:10 IO Pjongczang 2018 

- biathlon 
14:05 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
14:55 Dzięki Bogu już 

weekend 
15:30 Tygrysy Europy 

- serial komediowy TVP 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport Telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

20:40 Zakazane królestwo 
- fi lm akcji
prod. USA, Chiny, 
2008, reż. Rob Minkoff , 
wyk. Jet Li, Jackie Chan, 
Michael Angarano 

22:35 Braterstwo wilków 
- fi lm kostiumowy

01:05 Rodzinka.pl - serial 
01:35 IO Pjongczang 2018 
01:55 IO Pjongczang 2018 

- snowboard - Big Air M 
- fi nał - relacja

03:35 IO Pjongczang 2018 
- bobsleje 4M 
- relacja, prod. Wielka 
Brytania

04:00 IO Pjongczang 2018 
- snowboard - Paralel 
gigant slalom K&M 
- fi nał - relacja

05:40 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty
19:45 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Harry Potter i insygnia 
śmierci Część II 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2011, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Ralph Fiennes, Alan 
Rickman

22:50 Arka przyszłości 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Korea Płd., Czechy, 
Francja, 2013, reż. Joon-ho 
Bong, wyk. Chris Evans, 
Kang-ho Song

01:25 Kuba Wojewódzki
- talk show 

02:25 Życie bez wstydu 
- reality show 

03:25 Uwaga! - magazyn
03:40 Moc Magii
05:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy 
10:00 Dzień, który zmienił 

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

obyczajowy prod. Polska
 Marcin Karpiński przycho-

dzi na oddział chirurgiczny 
odwiedzić swoją matkę, 
Gabrielę . Relacje między 
nimi nie są zbyt dobre 
od czasu, kiedy Gabriela 
rozwiodła się z ojcem 
Marcina.

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

 Kończy się operacja Pawła. 
Marysia zjawia się z dobrą 
nowiną - Paweł przeżył. 
Melka mówi jej w końcu 
całą prawdę. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 Galimatias czyli Kogiel 
Mogiel - komedia

22:15 Looper - Pętla czasu
00:55 Niepokonani 

- dramat przygodowy 
 W 1940 roku grupa 

śmiałków pochodzących 
z różnych krajów ucieka 
z sowieckiego gułagu. 

03:50 Tajemnice losu

08:10 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny 

09:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

09:25 Horror w Wesołych 
Bagniskach - fi lm TVP 

11:00 Parada oszustów 
- serial TVP 

13:20 Dracula - horror, 
prod. USA, 1931

15:10 Koncert - Muzyka
w Opactwie Mischa 
Maisky cz. II 

15:55 Nienasyceni 
- magazyn 

16:30 Kapitan z “Oriona” 
- dramat obyczajowy, 
prod. Polska, 1977, 
reż. Zbigniew Kuźmiński, 
wyk. Wiesław Zanowicz, 
Wojciech Kostecki

18:15 Świat w dokumencie 
- Każda twarz ma imię 
- fi lm dokumentalny

19:40 Videofan - Portrety
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Na wschód 
od Hollywood 
- W kręgu miłości 
- fi lm fabularny, prod. 
Belgia, Holandia, 2012, 
reż. Felix van Groeningen

22:20 Tygodnik Kulturalny 
23:05 Dziennik fi lozofa
23:20 Canizares live 

at the Alhambra 2016 
- koncert, prod. Francja, 
2016 

00:45 Na skraju lasu
- fi lm obyczajowy, 
prod. Czechosłowacja, 
1976, reż. Jiri Menzel

02:25 Informacje kulturalne 
02:45 Na wschód od Holly-

wood - W kręgu miłości 
04:45 Mój tata Lazaro 

- fi lm dokumentalny
05:25 Afi sz kulturalny

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Lombard. Życie
 pod zastaw - serial 
obyczajowy

08:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

09:00 JAG - Wojskowe
Biuro Śledcze 
- fabularny

10:00 Magnum, P.I. 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:45 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
kryminalny

15:50 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:50 13 Posterunek 2 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Szakal 
- fi lm akcji
Szakal, płatny zabójca, 
otrzymuje zlecenie 
zabicia członka rządu 
amerykańskiego. Sprawą 
zajmują się szef FBI 
i ofi cer rosyjskiego 
wywiadu. Werbują 
Declana Mulqueena, 
byłego terrorystę IRA.

22:25 Tokarev: zabójca 
z przeszłości
- fi lm akcji

00:20 Kod Merkury - fi lm akcji
02:30 Dyżur
03:15 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
05:00 Z archiwum policji

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

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

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital 
15:55 Gotowe na wszystko 

- serial, USA 
16:55 Zaklinaczka duchów 

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

sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Dennis rozrabiaka 
- fi lm komedia, 
USA, 1993, reż. Nick Castle, 
wyk. Walter Matthau, 
Mason Gamble, Joan 
Plowright, Christopher 
Lloyd, Lea Thompson, Paul 
Winfi eld 

22:05 Szkoła rocka 
- fi lm komedi 
USA, 2003, reż. Richard 
Linklater, wyk. Jack 
Black, Joan Cusack, Mike 
White, Sarah Silverman, 
Jordan-Claire Green 

00:20 Nie z tego świata 
- serial, USA 

01:25 Moc Magii
03:35 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:35 Koniec programu

06:00 Kacper: Szkoła 
postrachu

06:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata - serial 

07:05 Scooby Doo: Gdzie 
jesteś?

08:00 Dom nie do poznania
09:00 Nie igraj z aniołem 

- telenowela
 Bohaterką serialu jest 

Marichuy, piękna, 
odważna i żywiołowa 
dziewczyna, o złotym 
sercu i wesołym uspos-
obieniu. W jej młodym 
życiu nie brak problemów 
i rozczarowań, ale ona 
nigdy się nie poddaje 
i nie traci pogody ducha. 

11:00 Drużyna A
12:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
13:00 Galileo
15:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 
16:00 Nie igraj z aniołem

18:00 Drużyna A
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
 Mikołaj martwi się 

o Jankę. Tego ranka 
kolejny raz spotyka 
pijanego Edka, natomiast 
dziewczyna nie odbiera 
telefonu. Białach załatwia 
u komendant pozwolenie 
na interwencję w tej 
sprawie.

20:00 Mecenas Lena Barska
21:05 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

23:10 Tożsamość Bourne’a 
- thriller 

01:45 Interwencja 
- magazyn 

02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
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05:55 IO Pjongczang 2018
- biegi narciarskie M 
- 50km techniką klasyczną 
- relacja, prod. Wielka 
Brytania, 2018 

08:45 IO Pjongczang 2018 
- studio - relacja 

09:00 IO Pjongczang 2018 
- curling M - fi nał - relacja

10:50 Rok w ogrodzie
11:15 Rok w ogrodzie-Extra
11:30 IO Pjongczang 2018 

- studio - relacja 
11:55 IO Pjongczang 2018 

- Łyżwiarstwo szybkie
- bieg masowy K i M 
- 1/2 F K - relacja

12:30 IO Pjongczang 2018 
- studio - relacja 

12:45 IO Pjongczang 2018 
- Łyżwiarstwo szybkie 

13:15 IO Pjongczang 2018
13:55 IO Pjongczang 2018 

- Łyżwiarstwo szybkie 
14:30 IO Pjongczang 2018

- curling K - 3 miejsce

15:30 Dama w czarnym 
welonie 
- serial kostiumowy, 
prod. Włochy

16:30 Halo, tu Pjongczang
- reportaż 

16:45 IO Pjongczang 2018 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
18:00 IO Pjongczang 2018  
19:30 Wiadomości 
20:15 Hit na sobotę 

- Śmierć nadejdzie
jutro
prod. USA, Wielka 
Brytania, 2002 

22:35 Pokaż kotku co masz 
w środku 
- komedia

00:20 IO Pjongczang 2018
04:55 Zakończenie dnia

06:35 Włoska kuchnia jak u 
babci - dokumentalny

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! 
11:20 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:55 IO Pjongczang 2018 

- studio - relacja 
13:00 IO Pjongczang 2018 

- hokej na lodzie M: 3 
miejsce - relacja, prod. 
Wielka Brytania, 2018 

15:50 Pierwsza randka
16:50 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
17:45 Słowo na niedzielę 

- Granica wszytskiego 
18:00 Panorama 
18:35 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Kulisy - Postaw 

na milion
19:05 Postaw na milion 

- teleturniej
20:05 The Voice Kids

22:00 The Voice Kids 
- widowisko muzyczne

22:40 Ronin 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1998, 
reż. John Frankenheimer, 
wyk. Robert De Niro, 
Natasha McElhone, 
Jean Reno, Sean Bean, 
Skipp Sudduth 

00:50 IO Pjongczang 2018
 studio - relacja 

01:25 IO Pjongczang 2018 
- bobsleje 4M - 3 ślizg 
- Finał - relacja, prod. 
Wielka Brytania, 2018 

02:40 IO Pjongczang 2018 
- studio - relacja 

03:10 IO Pjongczang 2018 
- bobsleje 4M - 4 ślizg  

04:00 IO Pjongczang 2018 
- studio - relacja

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
07:50 Spotkanie 

ze smakiem 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
12:50 Domowe rewolucje
13:50 Agent - Gwiazdy 
14:50 Opowieści na dobranoc 

- fi lm komedia
USA, 2008, reż. Adam 
Shankman, wyk. Adam 
Sandler, Keri Russell, Guy 
Pearce, Russell Brand, 
Richard Griffi  ths, Teresa 
Palmer, Lucy Lawless, 
Courteney Cox

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

18:00 36,6 
19:00 Fakty
19:40 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Kac Vegas 
- fi lm komedia
USA, Niemcy, 2009, 
reż. Todd Phillips,
wyk. Bradley Cooper, 
Ed Helms, Zach Galifi -
anakis, Justin Bartha

22:25 Wielkie wesele 
- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Justin 
Zackham, wyk. Robert 
De Niro, Katherine Heigl, 
Diane Keaton, Amanda 
Seyfried

00:10 Disco polo - fi lm
komedia, Polska, 2015, 
reż. Maciej Bochniak, 
wyk. Dawid Ogrodnik

02:25 Życie bez wstydu 
- reality show 

03:30 Uwaga! - magazyn
03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 MY3
08:15 Jeźdźcy smoków

- serial animowany
08:45 Shrek 3-D - fi lm 

krótkometrażowy 
09:00 Dragons Race 

to the Edge
09:30 Prezent nocnej furii
 Wikingowie przygotowują 

się do zimowego święta 
Snoggletog. Niespodzie-
wanie wszystkie smoki 
z wioski odlatują z niezna-
nego powodu. Zostaje 
tylko Szczerbatek, który 
potrzebuje Czkawki, by 
wznieść się w powietrze. 

10:05 Makaronowy 
Zawrót Głowy

10:15 Ewa gotuje
10:45 Makaronowy 

Zawrót Głowy
11:00 Opowieści z Narnii: 

Książę Kaspian

14:10 Galimatias 
czyli Kogiel Mogiel 
- komedia

 Film opowiada dalsze 
losy bohaterów komedii 
. Po ślubie Kasia i Paweł 
Zawadowie urządzają się 
na wsi. Ojciec dziewczyny 
obiecuje przepisać na nich 
swoją ziemię. 

16:15 Kabarety Rybnik 2017 
50 twarzy Roberta 
Korólczyka

18:20 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
20:05 Rio 2
22:30 Cenny ładunek
00:15 Strażnik granicy
02:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Practice 
Makes Perfect - serial, 
prod. Wielka Brytania, 
1978 

09:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

09:25 “Zapatrzeni w siebie”
10:30 Kemping - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2014
11:00 Białoruski klimat 
11:35 Kobiela na plaży - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1963 
12:25 Bjork - dokumentalny
13:30 Pół żartem, pół serio 

- komedia
15:40 Włodzimierz 

Strzemiński 
- wspomnienie

16:20 Amator - dramat obycza-
jowy, prod. Polska

18:25 Tygodnik Kulturalny 
19:15 Legendy Rocka 

- Jimi Hendrix 
19:40 Legendy Rocka 

20:20 Bilet do kina
- Duża ryba 
- fi lm fantasy, 
prod. USA, 2003,
reż. Tim Burton, 
wyk. Ewan McGregor, 
Albert Finne

22:35 Eric Clapton: Live 
in San Diego 2007

00:10 Mocne Kino - Król świń 
- fi lm animowany

02:00 Kino nocne 
- Serenite 
- fi lm TVP, 
prod. Polska, 1988, 
reż. Alina Skiba-Zduń

03:15 Bjork - fi lm dokumental-
ny, prod. Niemcy, 2015 

04:15 Charon 
- fi lm krótkometrażowy

05:05 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Skorpion 
- fabularny

07:00 Taki jest świat
- program informacyjny

07:35 Moje Grand Prix. Bartek 
Marszałek

08:10 Niesamowite!
08:50 Tajemnice medyczne 

- fi lm akcji
09:50 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

13:50 Bibliotekarz III: 
Klątwa kielicha 
Judasza 
- przygodowy
Poszukiwacz skarbów 
Flynn Carsen leci do Nowe-
go Orleanu. Tu wpada mu 
w oko francuska piosen-
karka. Mężczyzna nie wie, 
że jest ona strażniczką 
kielicha Judasza, którego 
poszukują byli agenci KGB.

15:45 Zemsta frajerów 
- komedia

17:35 Piąty element 
- fi lm akcji

20:00 Mechanik: 
Prawo zemsty 
- fi lm akcji

21:50 Człowiek mafi i 
- fi lm akcji

23:45 Za ciosem 
- fi lm akcji

01:40 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:15 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
dokumentalny

03:30 Na jedwabnym 
szlaku

04:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:00 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:35 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:45 Mango 
- telezakupy

08:50 Dwóch i pół 
- serial, USA 

09:20 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

11:10 Kryminalni 
- serial kryminalny, Polska 

14:30 Heca w zoo 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Frank Coraci, wyk. 
Kevin James, Rosario 
Dawson, Leslie Bibb 

16:40 Whip it - fi lm 
19:00 Złote dziecko 

- fi lm komedia, USA, 1986, 
reż. Michael Ritchie, wyk. 
Eddie Murphy, Charles 
Dance, Charlotte Lewis, 
J.L. Reate, Victor Wong, 
Randall ‘Tex’ Cobb 

21:05 Babskie wakacje 
- fi lm komedia, USA, 2009, 
reż. Ryan Shiraki

22:50 Gniew oceanu 
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2000, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. George 
Clooney, Mark Wahlberg, 
Diane Lane, Karen Allen, 
William Fichtner, John 
C. Reilly, Mary Elizabeth 
Mastrantonio 
Okolice Wysp Bermudzkich 
nawiedza wyjątkowo 
silny huragan. Tymczasem 
nieświadomi zagrożenia 
rybacy wyruszają na 
połów. Kiedy orientują się, 
że grozi im niebezpiec-
zeństwo, na powrót jest 
już za późno.

01:35 Moc Magii
03:45 Druga strona medalu

- program rozrywkowy 
05:40 Koniec programu

06:00 Kacper: Szkoła 
postrachu

06:35 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:05 Scooby Doo: Gdzie 
jesteś?

08:05 Tom i Jerry Show
09:10 Tom i Jerry: Piraci

i Kudłaci
10:25 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
prod. Polska

13:25 STOP Drogówka
14:35 Głos serca
 Danny jest twórcą 

piosenek, który mimo 
braku sukcesów, pieniędzy 
i rodziny nigdy nie traci 
optymizmu i radości życia. 
Pewnego dnia poznaje Ari-
anę, w której zakochuje się 
od pierwszego wejrzenia. 

16:45 Jedynka
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

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

00:05 W mgnieniu oka
 W ponurym, częściowo 

zalanym przez podnoszące 
sie w efekcie globalnego 
ocieplenia wody Londynie, 
grasuje tajemniczy zabó-
jca, wyrywający swoim 
ofi arom serca i ukrywa-
jący sie w zatopionych 
tunelach. Detektyw Stone, 
którego partner ze służby 
zginął z rąk tego mordercy 
bezskutecznie próbuje 
schwytać sprawcę. 

02:00 Najgroźniejsze 
zwierzęta świata - serial

03:00 Disco Polo Life
- program rozrywkowy 
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niedziela 25 lutego

05:05 IO Pjongczang 2018
08:00 Tydzień
08:40 Ziarno - Sól na wagę 

złota - magazyn 
09:15 Jak to działa - magazyn 
09:45 Sonda 2 - program 

popularnonaukowy 
10:15 Zakochaj się w Polsce 

- Byczyna - magazyn 
10:45 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
11:20 IO Pjongczang 2018 
15:10 Poldark - Wichry losu 

- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016 

16:15 Halo, tu Pjongczang
 - reportaż 

16:30 IO Pjongczang 2018
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia?
18:20 IO Pjongczang 2018
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Blondynka - serial TVP 

21:10 Zakochana Jedynka 
- Zakazana żona 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Niemcy, 2013, 
reż. Hansjörg Thurn, 
wyk. Alexandra Neldel, 
Mido Hamada, Deniz 
Cooper 

22:55 Zawód: szpieg 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, Francja, 
Japonia, 2001, 
reż. Tony Scott, 
wyk. Robert Redford, 
Brad Pitt, Catherine 
McCormack 

01:05 Śmierć 
nadejdzie jutro
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Wielka Brytania

03:10 Zakończenie dnia

06:10 IO Pjongczang 2018 
- studio - relacja 

07:10 IO Pjongczang 2018 
- biegi narciarskie 30km 
techniką klasyczną 
K - relacja, prod. Wielka 
Brytania, 2018 

09:05 IO Pjongczang 2018 
- biegi narciarskie 

09:20 IO Pjongczang 2018 
- studio - relacja 

09:35 IO Pjongczang 2018 
- łyżwiarstwo fi gurowe 
GALA - relacja, prod. 
Wielka Brytania, 2018 

11:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP 

12:10 Gwiazdy w południe 
- Zwariowany weekend 
- komedia, prod. Francja, 
1967, reż. Robert Dhery, 
wyk. Louis de Funes, Rob-
ert Dhery, Colette Brosset, 
Andrea Parisy 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny 

15:20 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

16:25 The Voice Kids
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
19:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
20:05 Szybszy od błyskawicy

- fi lm akcji
22:10 Kino bez granic 

- Samba 
- komediodramat, 
prod. Francja, 2014

00:15 Ronin - fi lm sensacyjny
02:25 Dziewczyna z szafy 

- komediodramat
04:10 Zwariowany weekend 

- komedia 
05:45 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango 

- telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Domowe rewolucje
12:00 Co za tydzień 
12:30 Druga Twarz 
13:00 Diagnoza - serial 
14:00 Zgłoś remont 
15:00 Hobbit: Bitwa Pięciu 

Armii - fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, 2014, 
reż. Peter Jackson, wyk. 
Ian McKellen, Martin Free-
man, Richard Armitage, 
Ken Stott, Aidan Turner, 
Graham McTavish, James 
Nesbitt, Orlando Bloom

18:00 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

19:00 Fakty 
19:40 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef - najlepsi 

z najlepszych 

21:35 Iron Man 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Jon 
Favreau, wyk. Robert 
Downey Jr., Terrence 
Howard, Jeff  Bridges, 
Gwyneth Paltrow, Leslie 
Bibb, Shaun Toub 

00:05 Harry Potter 
i insygnia śmierci 
Część II 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2011, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Ralph Fiennes, Alan 
Rickman, Michael Gambon

02:45 Kuchenne rewolucje
03:45 Uwaga!

- magazyn
04:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień 
z Polsat News

07:35 MY3
08:00 Jeźdźcy smoków
08:25 Dragons Race 

to the Edge
08:55 Gdzie jest Nemo? 
11:10 Karate Kid 4: Mistrz

i uczennica
13:35 Rio 2
 Kontynuacja przygód 

papug Blu i Jewel. Tym 
razem bohaterowie 
wyruszają do amazońskiej 
dżungli, by poznać innych 
przedstawicieli swojego 
gatunku i ratować las 
przed zniszczeniem 
z rąk człowieka. 

15:45 Jak długo jeszcze?
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo 

Kabaret Smile

23:05 Punisher: strefa 
wojny 
- fi lm akcji

 Były ofi cer jednostek 
specjalnych Frank Castle 
w wyniku porachunków 
mafi jnych traci rodzinę, 
która zostaje zamor-
dowana na jego oczach. 
Odnalezienie przestępców 
i pomszczenie bliskich 
staje się celem jego życia. 

01:30 Bez litości 
- thriller

 W fi lmie Denzel 
Washington gra McCalla, 
człowieka, który odciął się 
od tajemniczej przeszłości, 
by rozpocząć nowe, 
spokojne życie.

04:10 Kabarety
05:00 Disco Gramy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe 

09:05 Scena Klasyczna 
09:55 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
10:30 Oczy uroczne - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1977, 
reż. Piotr Szulkin, wyk. 
Mariola Chmielewska, 
Leszek Herdegen, Edward 
Raczkowski, Józef Dusza 

11:30 Koncert na 707 ulic 
- program rozrywkowy, 
prod. Polska, 1969

12:30 Bilet do kina - Duża 
ryba - fi lm fantasy

14:45 Manon Lescaut - opera, 
prod. Wielka Brytania

17:05 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Częstochowa 

17:15 Niedziela z... Piotrem 
Cyrwusem 

18:10 Niedziela z... Piotrem 
Cyrwusem - Diaboliada 

19:35 Niedziela z... Piotrem 
Cyrwusem - Kawalerki 
- serial TVP 

20:20 Panorama kina
polskiego - Plac 
Zbawiciela 
- dramat, prod. Polska, 
2006, reż. Joanna Kos-
Krauze, Krzysztof Krauze, 
wyk. Jowita Budnik, 
Arkadiusz Janiczek, Ewa 
Wencel

22:20 Scena Klasyczna 
23:10 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
23:40 Nocny dokument 

- Profi l: Amina - fi lm
01:15 Canizares live at the 

Alhambra 2016  
02:40 Teraz animacje! 

- Doradcy króla Hydropsa 
- fi lm animowany

06:00 Skorpion 
- fabularny

06:55 Allo Allo! 
- fabularny

09:40 Przygody Merlina 
- fabularny
Młody czarodziej 
przybywa do Camelotu 
i ukrywa swoje zdolności, 
gdyż bezwzględny król, 
Uther Pendragon, tępi 
wszelką magię.

11:35 Mikołajek 
- familijny

13:25 Żelazny Jan 
- familijny

15:05 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Muzykanci z miasta 
Bremy 
- familijny

16:30 Małolaty u taty 
- komedia

18:20 Taxi 3 - fi lm akcji
20:00 Transporter 3 

- fi lm akcji

22:05 Plan doskonały 
- thriller
Doświadczony przestępca 
Dalton napada na bank. 
Jego doskonale opra-
cowany plan komplikuje 
się, gdy do akcji wkracza 
policyjny negocjator i Ma-
deleine White działająca 
na zlecenie wpływowych 
osób.

00:35 Wikingowie 
- fabularny

02:30 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek 
- fabularny

03:05 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:55 Na jedwabnym szlaku
05:05 Królowa Serc 

- telenowela

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango 
- telezakupy

08:55 Dwóch i pół
- serial, USA 

09:30 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

12:30 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

14:40 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

15:45 Szeryf z Firecreek 
- fi lm western, USA, 1968, 
reż. Vincent McEvetty, 
wyk. James Stewart, Hen-
ry Fonda, Inger Stevens, 
Gary Lockwood, Dean 
Jagger, Jack Elam 

17:55 Dennis rozrabiaka 
- fi lm komedia, USA, 1993, 
reż. Nick Castle, wyk. 
Walter Matthau, Mason 
Gamble, Joan Plowright, 
Christopher Lloyd, Lea 
Thompson, Paul Winfi eld 

20:00 Mroczna dzielnica 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Andrzej 
Bartkowiak, wyk. Steven 
Seagal, DMX, Isaiah 
Washington, Anthony 
Anderson, Michael Jai 
White, Bill Duke 

22:10 Złodziej życia
- fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, 2004, 
reż. D.J. Caruso,
wyk. Angelina Jolie, 
Ethan Hawke, Kiefer Suth-
erland, Gena Rowlands, 
Olivier Martinez, Tcheky 
Karyo, Jean-Hugues 
Anglade 

00:25 Moc Magii
02:35 Druga strona medalu 

- talk show 
05:05 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 

07:05 Scooby Doo: Gdzie 
jesteś?

08:05 Tom i Jerry Show
08:55 Garfi eld Show
09:20 Królowa śniegu
 Kay i Gerda zawsze się 

przyjaźnili. Pewnego razu 
Królowa Śniegu z dalekiej, 
mroźnej Północy przecina 
ich więź za pomocą 
odłamka lodu. Kay zmienia 
się z dnia na dzień,
a wkrótce potem całkiem 
znika.

11:00 Galileo
13:00 Współczesna historia 

Kopciuszka
 Młodziutka Elle śpiewa

i tworzy własne piosenki, 
marząc o karierze 
muzycznej z prawdziwego 
zdarzenia. 

15:05 King Kong
19:00 Galileo

20:00 Tożsamość Bourne’a 
- thriller 

22:35 Motel
 Po przypadkowej 

śmierci syna, małżeństwo 
Amy i Davida jest w 
strzępach. Podczas 
powrotu z ostatniej 
przed rozwodem 
wspólnej podróży, 
psuje im się samochód 
i nie mają innego wyjścia, 
jak zostać na noc 
w pobliskim motelu. 

00:20 STOP Drogówka
01:20 Interwencja 

- magazyn 
02:00 Najgroźniejsze 

zwierzęta świata 
- serial dokumentalny

03:00 Disco Polo Life
- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:00 Telezakupy
05:40 Elif - serial
06:35 Komisariat - serial TVP
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia?
10:15 Dr Quinn - serial
11:05 Zagadka Hotelu Grand 

- serial obyczajowy, prod. 
Niemcy, Hiszpania, 2013 

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 

- Przyroda Niemiec. 
Życie na granicy 
- fi lm dokumentalny

13:55 Elif - serial, prod. Turcja
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 

17:55 Klan - telenowela TVP 
18:25 Korona królów

- telenowela 
historyczna TVP 

18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:20 Program 

publicystyczny
20:35 Teatr Telewizji 

- INKA 1946 - spektakl 
teatralny, reż. Natalia 
Koryncka-Gruz

22:10 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy

23:50 Czy świat oszalał? 
- Obcy w raju - fi lm 
dokumentalny

01:00 Zawód: szpieg 
- fi lm sensacyjny

03:15 Odgłosy tortur - fi lm 
04:20 Notacje
04:35 Zakończenie dnia

06:05 O mnie się nie martw
 - serial TVP

07:00 Program katolicki
07:25 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda Flesz
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy
14:00 Familiada
14:30 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
15:30 Tygrysy Europy 

- serial komediowy TVP 
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Rodzinka.pl - serial 

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP 

20:50 M jak miłość
- serial TVP 

21:35 Za marzenia 
- serial TVP, reż. Olga 
Hajdas, wyk. Maja Boho-
siewicz, Piotr Nerlewski

22:25 Kulisy serialu 
“M jak miłość”

22:35 Midnight Sun 
- serial kryminalny

23:40 Kryminalne zagadki 
Las Vegas

00:35 O mnie się nie martw 
- serial TVP

01:35 Samba - komediodramat, 
prod. Francja

03:45 Lato w Monako 
- fi lm dokumentalny

05:40 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda
12:00 Szkoła  
13:00 19 +
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku - Tarta z 

porami i boczkiem 
20:15 Na Wspólnej - serial 

20:55 Milionerzy 
21:30 Pożar w burdelu 

przedstawia Fabrykę 
Patriotów 

23:00 Walkiria 
- fi lm wojenny, 
USA/Niemcy, 2008,
reż. Bryan Singer,
wyk. Tom Cruise, Kenneth 
Branagh, Eddie Izzard, 
Carice van Houten, Bill 
Nighy, Terence Stamp, 
Tom Wilkinson 

01:25 Życie bez wstydu 
- reality show 

02:25 Co za tydzień 
- magazyn 

02:55 The Following 
- serial sensacyjny, 
prod. USA 

03:50 Moc Magii
05:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

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

obyczajowy prod. Polska
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja? - serial
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
 Jowita postanawia 

udobruchać Sylwię, by nie 
składała zeznań przeciwko 
Radkowi. 

18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 MEGA HIT
- Bez litości 
- thriller

 W fi lmie Denzel 
Washington gra McCalla, 
człowieka, który odciął się 
od tajemniczej przeszłości, 
by rozpocząć nowe, 
spokojne życie. 

22:55 Prawnik z Lincolna
- thriller sensacyjny

01:35 Turysta
 Piękna femme fatale 

wciąga amerykańskiego 
turystę w niebezpieczną 
grę.Amerykanin Frank 
przyjeżdża do Włoch, aby 
zapomnieć o przeżytym 
zawodzie miłosnym.

03:45 Tajemnice losu

08:00 Studio Kultura
08:10 Zakładka - magazyn
08:45 Kapitan z “Oriona” 

- dramat obyczajowy
10:30 Otello z M - fi lm TVP 
11:00 Czarne chmury 

- serial TVP 
13:05 Studio Kultura 
13:20 Zakochany anioł 

- komedia romantyczna, 
prod. Polska, 2005, 
reż. Artur Więcek “Baron”

15:25 Niedziela z... 
Piotrem Cyrwusem 

16:15 Lekcje pana Kuki - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska

18:05 Portrety 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Więcej niż fi kcja 

- Kino przyszłości 
22:20 Młoda Polska - Powrót 
22:40 Informacje kulturalne 
23:00 Antyfonie
23:40 Którędy po sztukę  
23:45 Wanda Czełkowska 
00:20 Dziennik fi lozofa 

00:35 Kino nocne
- Pogoda na jutro 
- komedia, prod. Polska, 
2003, reż. Jerzy Stuhr, 
wyk. Jerzy Stuhr, Małgor-
zata Zajączkowska, Roma 
Gąsiorowska, Maciej Stuhr, 
Krzysztof Globisz 

02:20 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

02:35 Panorama kina
polskiego - Plac 
Zbawiciela 
- dramat, prod. Polska, 
2006, reż. Joanna Kos-
Krauze, Krzysztof Krauze, 
wyk. Jowita Budnik, 
Arkadiusz Janiczek, 
Ewa Wencel

04:35 Antyfonie - fi lm 
dokumentalny 

05:05 Teledysk

06:00 To moje życie!
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 
- fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:45 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
kryminalny

15:45 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 

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

20:00 Uciec, ale dokąd? 
- fi lm akcji

21:55 Mechanik: 
Prawo zemsty 
- fi lm akcji

23:45 Dzieci kukurydzy 6: 
Powrót Isaaca 
- horror

01:30 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:10 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek
- program dokumentalny

02:40 Na jedwabnym 
szlaku

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:15 Szpital 
07:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:15 Zaklinaczka duchów 

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

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

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

17:55 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 42: Prawdziwa 
historia amerykańskiej 
legendy 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2013, reż. Brian Helgeland, 
wyk. Chadwick Boseman, 
Harrison Ford, Nicole 
Beharie, Christopher Melo-
ni, Ryan Merriman 

22:45 Paranormal 
Activity IV
- fi lm horror, USA, 
2012, reż. Henry Joost, 
Ariel Schulman, wyk. Katie 
Featherston, Kathryn 
Newton, Matt Shively, 
Aiden Lovekamp 

00:35 Moc Magii
03:15 Druga strona

medalu 
- talk show 

05:15 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy 

07:05 Scooby Doo: 
Gdzie jesteś?

08:00 Dom nie do
poznania

09:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

11:00 Drużyna A
12:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy 
prod. Polska

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

 Do Septagonu zgłaszają się 
brat i siostra zaniepokojeni 
o swoją matkę. Niedawno 
w życiu starszej kobiety 
pojawił się nieznajomy i 
dużo młodszy mężczyzna, 
który najprawdopodobniej 
uwodzi zamożną emerytkę 
dla pieniędzy.

14:00 STOP Drogówka

15:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela 

18:00 Drużyna A
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny 
- serial kryminalny 
prod. Polska

 Górska i Jawor dostają 
nową sprawę rabunku, 
do którego doszło podczas 
konwoju pieniędzy. 

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 STOP Drogówka
01:00 Najgroźniejsze

zwierzęta świata
02:05 Interwencja - magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELENOWELA SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL KRYMINALNY DRAMAT FILM AKCJI FILM SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY

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

wtorek 27 lutego

05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial
06:35 Komisariat - serial TVP
07:00 Jeden z dziesięciu
07:35 Program 

publicystyczny
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia?
09:20 Program rozrywkowy
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:30 Jeden z dziesięciu
11:10 Zagadka Hotelu Grand 

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

- Mazurskie Agro Show 
Ostróda 2018 

12:55 Natura w Jedynce 
- 24 godziny na Tasmanii, 
wyspie diabelskiej 
- serial dokumentalny

13:55 Elif - serial, prod. Turcja

14:55 Korona królów 
15:30 Program 

publicystyczny
15:45 Wiadomości  
16:00 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów 
19:30 Wiadomości 
20:20 Program 

publicystyczny
20:35 Warto rozmawiać
21:35 Pensjonat 

nad Rozlewiskiem
- serial TVP 

22:30 Wszystko dla pań 
23:30 Weterani. Wyrwani 

śmierci 
24:00 Uwięzione - serial
00:55 Spaleni słońcem 2

- dramat, prod. Rosja

05:20 Koło fortuny
06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Objawienie Pańskie 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda Flesz
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Familiada
14:30 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
15:35 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Rodzinka.pl - serial 
19:05 Na sygnale - serial

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 M jak miłość
- serial TVP 

21:45 Kulisy serialu “
M jak miłość”

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

22:55 Świat bez fi kcji 
- Brudna prawda o 
czystym jedzeniu - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2017 

24:00 Program rozrywkowy
00:40 Midnight Sun - serial
01:45 Serial fabularny
02:40 Serial fabularny
03:40 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
04:45 Brudna prawda 

o czystym jedzeniu 
- fi lm dokumentalny

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku: 

Tarta z porami 
i boczkiem 

08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Ukryta prawda 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
19:00 Faktya
19:45 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska 

21:30 Diagnoza - serial 
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show 
23:30 Superwizjer 

- magazyn 
reporterów 

00:05 36,6 
01:05 Lista klientów 

- serial, USA 
02:00 Revolution 

- serial S-F, USA 
03:05 Uwaga! 

- magazyn
prod. Polska

03:30 Moc Magii
04:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

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

obyczajowy prod. Polska
 Na oddział z podejrzeniem 

WZW C trafi a 27-letnia 
Weronika Kobus, tancerka 
teatru muzycznego. Kiedy 
diagnoza potwierdza 
się, Weronika przechodzi 
załamanie nerwowe. 

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
 Do Beaty i Matyldy przy-

chodzi doktor Migdalski. 
Proponuje duże pieniądze 
w zamian za to, by kobiety 
nie zeznawały przeciwko 
niemu. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 Turysta
- thriller 

22:20 Gra o życie
00:40 Głupi i głupszy 

bardziej 
- komedia

02:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Studio Kultura 
08:15 Włodzimierz 

Strzemiński 
- wspomnienie

08:45 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

09:15 Lekcje pana Kuki - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Czarne chmury 
- serial TVP 

13:05 Studio Kultura
13:25 Virtuti - dramat wojenny, 

prod. Polska, 1989
15:35 Tygodnik Kulturalny 
16:30 Geograf przepił globus 

- komedia, prod. Rosja
18:45 Mapa polskiego doku-

mentu - Reprezentacja 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Gianni Schicchi 

Woody’ego Allena - za 
kulisami - fi lm dokumen-
talny, prod. Niemcy, 2015

20:35 Gianni Schicchi - opera
21:50 Dezerterzy 
22:20 Dziennik fi lozofa 

22:35 Lekkie obyczaje 
- Irina Palm 
- dramat, prod. Belgia, 
Francja, Luksemburg, 
Niemcy, Wielka Brytania, 
2007 

00:25 Kino nocne 
- Blizna 
- dramat, prod. Polska, 
1976, reż. Krzysztof 
Kieślowski, wyk. Fran-
ciszek Pieczka, Mariusz 
Dmochowski, Jerzy Stuhr

02:20 Informacje 
kulturalne 

02:40 Argentyna, Argentyna 
04:10 Dolny Śląsk. 

Do zobaczenia 
- Człowiek z kryształu 

04:40 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

14:45 Kobra - oddział 
specjalny - serial

15:45 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie
 pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Tokarev: zabójca 
z przeszłości 
- fi lm akcji

21:55 Plan doskonały 
- thriller

00:25 ZOO 
- fabularny

01:15 Na jedwabnym 
szlaku
- program dokumentalny

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
dokumentalny

03:00 Menu na miarę 
- fabularny

03:20 Biesiada na cztery
pory roku - serial 
dokumentalny

04:35 Menu na miarę
- fabularny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

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

09:10 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

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

17:55 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Sęp - fi lm sensacyjny, 
Polska, 2012, reż. 
Eugeniusz Korin, wyk. 
Michał Żebrowski, 
Daniel Olbrychski, Andrzej 
Seweryn, Anna Przybylska, 
Paweł Małaszyński, Piotr 
Fronczewski 

22:50 Pula śmierci 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1988, reż. Buddy 
Van Horn, wyk. Patricia 
Clarkson, Clint Eastwood, 
Liam Neeson, Evan 
C. Kim, David Hunt, 
Michael Currie 

00:45 Z archiwum X - serial 
01:45 Moc Magii
03:55 Druga strona 

medalu 
- talk show 

04:55 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:05 Scooby Doo: 
Gdzie jesteś?

08:00 Dom nie do poznania
09:00 Nie igraj z aniołem

- telenowela 
11:00 Drużyna A
12:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Do Septagonu zgłasza się 
kobieta, która twierdzi, 
że zięć fi zycznie znęca 
się nad jej córką. Chce, by 
detektywi zebrali dowody, 
które pozwolą wsadzić 
brutala do więzienia.

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
16:00 Nie igraj z aniołem 
18:00 Drużyna A

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 

 Wysocka znajduje przed 
komendą porzucone 
dziecko. Policjanci mają 
za zadanie ustalić, kim
są jego rodzice. 

20:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny 
- serial kryminalny

21:00 Samotny gringo
 Wyjęty spod prawa 

żołnierz musi stawić 
czoło skorumpowanemu 
szeryfowi i kartelowi 
narkotykowemu by ocalić 
swoją siostrę i jej córeczkę. 

22:50 CSI: Kryminalne
zagadki Miami
- serial kryminalny

23:50 Spadkobiercy
00:50 Anthony Bourdain
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środa 28 lutego

06:15 Komisariat - serial TVP
07:00 Jeden z dziesięciu
07:35 Program 

publicystyczny
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia?
09:20 Blondynka - serial TVP
10:15 Klan - telenowela TVP 
10:40 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 
13:55 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Korona królów 
15:25 Program 

publicystyczny
15:45 Wiadomości 
16:00 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan 

18:25 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP 

19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:15 Sport 
20:20 Program 

publicystyczny
20:35 Wielki Test. Polskie 

aktorki i aktorzy 
22:10 Ostatni w Aleppo 

- fi lm dokumentalny
23:50 Iron Sky 

- komedia, prod. Niemcy, 
Australia, Finlandia, 2012, 
reż. Timo Vuorensola, wyk. 
Julia Dietze, Christopher 
Kirby

01:30 Serial fabularny
03:20 Kasa Clintonów 

- fi lm dokumentalny
04:30 Notacje 
04:45 Zakończenie dnia

06:05 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 
07:25 Na sygnale - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda Flesz
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:05 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015 

14:00 Familiada
14:35 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
15:35 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Rodzinka.pl - serial 

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

21:45 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

22:25 Kino relaks - Plan B 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2010 

00:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:45 Świat bez tajemnic 
- 700 gramów życia

02:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial sensa-
cyjny, prod. Kanada, USA

02:55 Serial fabularny
03:50 Licencja na 

wychowanie 
- serial obyczajowy

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

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

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Agent - Gwiazdy 
22:30 Włoska robota 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA/Francja/Wielka 
Brytania, 2003, 
reż. F. Gary Gray, 
wyk. Mark Wahlberg, 
Charlize Theron, 
Donald Sutherland, Jason 
Statham, Seth Green, Mos 
Def, Edward Norton 

00:45 Poranek kojota 
- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Karolina Rosińska

02:50 Uwaga! - magazyn
03:15 Moc Magii
04:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki - serial 
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
 Grupa maturzystów po 

zdanym egzaminie na 
studia postanawia spędzić 
kilka dni nad morzem. 
Choć są zmęczeni, wsi-
adają do auta, nastawiają 
nawigację i ruszają w 
podróż. 

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
prod. Polska

20:40 Głupi i głupszy 
bardziej

23:00 Kung Fu Szał
- komedia akcji

 Drobny złodziejaszek 
Sing marzy, by zostać 
bezwzględnym gang-
sterem. 

01:25 12 mężczyzn 
z kalendarza

03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Studio Kultura
08:10 Białoruski klimat 

- cykl reportaży 
08:45 Informacje kulturalne 
09:10 Ranczo Wilkowyje

- komedia, prod. 
Polska, 2007, reż. Wojciech 
Adamczyk, wyk. Ilona 
Ostrowska, Paweł Kró-
likowski, Cezary Żak, Artur 
Barciś, Radoslaw Pazura, 
Marta Lipińska

11:00 Czarne chmury - serial 
13:05 Studio Kultura
13:30 Nasza ulica - fi lm 

krótkometrażowy 
14:20 Persona non grata 

- dramat, prod. Polska, 
Rosja, Włochy, 2005 

16:30 Dezerterzy - Krystyna 
Mazurówna - rozmowa 

17:05 Tatarak - dramat obycza-
jowy, prod. Polska, 2009, 
reż. Andrzej Wajda

18:45 Portrety - Ziggy Dust 
19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Na wschód od Holly-
wood - Le dernier coup 
de marteau - dramat, 
prod. Francja, 2014

21:35 Dziennik fi lozofa 
- felieton

21:50 Jedna Scena - Wymyk 
- magazyn kulturalny 

22:10 Jedna scena - Wymyk 
- dramat, prod. Polska, 
2011, reż. Greg Zgliński, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Łukasz Simlat

23:45 Performance
00:15 Informacje kulturalne 
00:35 Kino nocne - Egoiści

- dramat 
02:30 Nieproszony gość 

- dramat, prod. Polska
03:40 Remis - fi lm 

obyczajowy 
04:40 Teledysk

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - serial 
kryminalny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:45 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

15:45 Gliniarz i prokurator 
16:45 13 Posterunek 2 

- fabularny
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

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

22:05 Człowiek 
w ogniu 
- fi lm akcji

01:00 ZOO 
- fabularny

01:50 Taki jest świat 
- program 
informacyjny
prod. Polska

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
dokumentalny
prod. Polska

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:20 Ukryta prawda
06:20 Szpital - program 

obyczajowy 
07:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:20 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
09:15 Kryminalni - serial 

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

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

17:55 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Drzwi w podłodze
- fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Todd 
Williams, wyk. Jeff  
Bridges, Kim Basinger, 
Elle Fanning, Jon Foster

22:20 Mentalista 
- serial, USA 

23:20 W sieci pająka 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2001,
reż. Lee Tamahori, 
wyk. Morgan Freeman, 
Monica Potter, Michael 
Wincott, Dylan Baker, 
Jay O. Sanders, Michael 
Moriarty 

01:30 Moc Magii
03:40 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:10 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:05 Scooby Doo: 
Gdzie jesteś?

08:00 Dom nie do poznania
09:00 Nie igraj z aniołem

- telenowela
11:00 Drużyna A
12:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Marek martwi się o swoją 
żonę - Weronikę, która 
rzekomo pracuje, jako 
przedstawiciel handlowy 
fi rmy farmaceutycznej. 
Odkąd kobieta otrzymała 
awans w pracy, zachowuje 
się bardzo podejrzanie.

16:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela

18:00 Drużyna A
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny 
- serial kryminalny 
prod. Polska

21:00 W szczękach rekina
- thriller 

23:00 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami

00:00 Spadkobiercy
01:00 Sekrety Sąsiadów
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
 Program muzyczny 

prowadzony przez 
Martę Leleniewską oraz 
Marcina Kotyńskiego. 

04:00 Top 10 lista przebojów
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czwartek 1 marca

05:45 Elif - serial, prod. Turcja
06:45 Komisariat - serial TVP
07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 Interwencyjna 

Jedynka
08:00 Wiadomości
08:20 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia?
09:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:30 Jeden z dziesięciu
11:10 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce 
13:55 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Korona królów 
15:30 Interwencyjna 

Jedynka
15:45 Wiadomości 
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?

17:55 Klan - telenowela TVP
18:25 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP 

18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:15 Program 

publicystyczny
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
22:55 Magazyn Kryminalny
23:55 Historia Chopina. 

Opowiada Ian Gillan 
- wokalista Deep Purple

00:25 Naszaarmia.pl 
00:50 Film fabularny
03:00 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
03:35 Sprawa dla reportera 
04:30 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe
06:55 Serial dokumentalny
07:25 Na sygnale 

- serial fabularyzowany 
prod. TVP

08:00 Pytanie 
na śniadanie

11:10 Pogoda Flesz
11:15 Na dobre i na złe 

- kulisy - felieton
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy 
prod. TVP

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej

13:05 Tylko z Tobą
14:00 Familiada
14:35 O mnie się 

nie martw 
- serial TVP

15:35 Na dobre i na złe
16:30 Koło fortuny

17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale 

- serial fabularyzowany 
prod. TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy, 
Polska, 2018, reż. Natalia 
Koryncka-Gruz

20:45 Program rozrywkowy
21:20 The Good Doctor 

- serial obyczajowy
23:10 Za marzenia  - serial 

obyczajowy
00:10 Plan B 

- komedia romantyczna
02:05 Film fabularny
04:05 Art Noc

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy  
21:30 Kuchenne rewolucje

22:30 Kiler 
- fi lm komedia, Polska, 
1997, reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Cezary Pazura, 
Janusz Rewiński, Jerzy 
Stuhr, Katarzyna Figura, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Jan Englert 

00:50 Włoska robota 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, Wielka 
Brytania, 2003, 
reż. F. Gary Gray, 
wyk. Mark Wahlberg, 
Charlize Theron, 
Donald Sutherland, Jason 
Statham, Seth Green, Mos 
Def, Edward Norton

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:35 Moc Magii  
04:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

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

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

obyczajowy prod. Polska
 Sytuacja Radka jest 

beznadziejna, wszystko 
świadczy przeciwko 
niemu. 

18:50 Wydarzenia

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

20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
 Akcja porodowa Zuzy 

zaczyna się niespodzi-
ewanie tydzień przed 
terminem. Dziewczyny 
w popłochu zabierają 
przerażoną przyjaciółkę 
do szpitala. 

22:10 Obsesja 
- thriller

 Sharon ma przystojnego 
męża Dereka, słodkiego 
synka i właśnie wraz 
z rodziną, dzięki awansowi 
męża, wprowadziła się 
do wymarzonego domu. 

01:00 Zakończenie

08:00 Studio Kultura
08:15 Dezerterzy 
08:50 Informacje kulturalne 
09:20 Tatarak - dramat obycza-

jowy, prod. Polska, 2009, 
reż. Andrzej Wajda, wyk. 
Krystyna Janda, Paweł 
Szajda, Jan Englert

11:00 Czarne chmury 
- serial TVP 

13:05 Studio Kultura 
13:25 Kontrakt - fi lm 

obyczajowy 
15:20 Którędy po sztukę
15:35 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
16:10 Ryś - dramat
17:50 Cztery życia 

Lidii Lwow 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Rafał Mierzejewski 

19:15 Teraz animacje! 
- Druciane oprawki 
- fi lm animowany 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Generał Nil 
- dramat historyczny, 
prod. Polska, 2008, 
reż. Ryszard Bugajski, 
wyk. Olgierd Łukaszewicz

22:10 Scena Klasyczna 
- koncert 

22:55 Dziennik fi lozofa
23:15 Ziemia, planeta ludzi 

- Plemienne tajemnice 
- fi lm dokumentalny,
prod. Brazylia, Francja, 
Wielka Brytania, 2010 

01:25 Kino nocne - Biohazard 
- fi lm TVP 

02:25 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

02:45 Makbet 
- opera, prod. Wielka 
Brytania, 2011 

05:35 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
kryminalny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:45 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

15:45 Gliniarz i prokurator 
16:45 13 Posterunek 2 
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Poznaj moich
Spartan 
- komedia
Leonidas prowadzi 
grupę trzynastu Spartan 
do walki przeciwko 
Persom.

21:25 Statek miłości 
- komedia

23:20 Pociąg 
do Hollywood 
- komedia

01:20 Dyżur
02:00 Na jedwabnym 

szlaku
03:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:25 Menu na miarę 
- fabularny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital 
07:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:15 Zaklinaczka duchów 

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

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

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

17:55 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Gliniarz 
z Beverly Hills
- fi lm komedia, USA, 
1984, reż. Martin Brest, 
wyk. Eddie Murphy, Judge 
Reinhold, John Ashton, 
Lisa Eilbacher, Ronny Cox, 
Steven Berkoff , James 
Russo, Jonathan Banks 

22:15 Lucyfer - serial 
23:15 American Horror 

Story: Asylum 
- serial, USA 

00:25 Sprawa O.J. Simpsona: 
Taśmy prawdy
- fi lm dokument, 
USA, 2015, reż. Charles 
Braverman, wyk. 
O.J. Simpson, Robert 
Kardashian

02:00 Moc Magii
04:10 Druga strona medalu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata
- serial przygodowy 

07:05 Scooby Doo: Gdzie 
jesteś?

08:00 Dom nie do poznania
09:00 Nie igraj z aniołem 

- telenowela 
11:00 Drużyna A
12:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy 
prod. Polska

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

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

18:00 Drużyna A
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy 
20:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny - serial 

21:05 Igrzyska na kacu 
- komedia

 Kumple Douga organizują 
mu wieczór kawalerski. 
Następnego dnia budzą 
się w dziwnym pokoju, 
po czym okazuje się, 
że muszą wziąć udział 
w tzw. Igrzyskach 
Na Kacu.

22:55 1944
 W Estonii, która spod 

sowieckiej niewoli 
przeszła pod okupację 
niemiecką, trwają 
zaciekłe walki między 
Armią Czerwoną 
a wojskami hitlerowskimi. 
Po obu stronach służą 
wcieleni przez najeźdźców 
Estończycy.

01:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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ZAPASY Kolejne 
medale na koncie 
żarskiego Agrosu. Tym 
razem przywiezione 
z Międzynarodowego 
Turnieju Zapaśniczego 
w Bielawie.
W turnieju wzięo udział aż 250 za-
wodników z 25 klubów, a zatem kon-
kurencja była spora. Podopieczne 
trenera Ryszarda Dynowskiego ma-
ją się czym pochwalić. Trzy meda-
le złote i dwa srebrne są z pewnością 
powodem do satysfakcji.

Zlotymi zapaśniczkami zosta-
ły: Maja Majdańska, Nikola Drozdek 
i Oliwia Charchalis. Srebro wywal-
czyły Martyna Gabryl i Martyna Żuk. 

- Jak widać, zawodniczki i za-
wodnicy żarskiego Agrosu, dzięki 
swojej ciężkiej pracy treningowej, 
systematycznie osiągąją bardzo do-
bre wyniki w rywalizacji na szcze-
blu ogólnopolskim i miedzynarodo-
wym - mówi trener zapasów Dariusz 
Kołacz. - Efektem tej pracy w ubie-
głym sezonie jest zajęcie przez Agros 
Żary siódmego miejsca w wojewódz-
twie lubuskim w punktacji syste-
mu współzawodnictwa sportu dzieci 
i młodzieży. ATB

Trzy złote i dwa srebrne

Kibice z 
niecierpliwością 
czekają na 
wiosenne 
rozgrywki piłki 
nożnej na trawie. 
Pomimo zimna, trwaja ostat-
nie sparingi przed zbliżajacą 
się wielkimi krokami piłkar-
ską wiosną. Pierwsze spotka-
nie w klasie okregowej za-
planowane jest na 3 marca, 

na godzinę 15.00. Unia Ku-
nice Żary zagra na własnym 
boisku z Odrą Nietków.

Spore szanse na awans 
w tej klasie ma żarski Pro-
mień. Po rundzie jesiennej 
zajmuje drugie miejsce w ta-
beli, trzema punktami ustę-
pując prowadzącej Carinie 
Gubin. Podopieczni trene-
ra Grzegorza Tychowskie-
go szlifują formę. W ostatani 
weekend pokonali 5:2 swo-

jego odpowiednika z dolno-
śląskiej okręgówki - drużynę 
BKS Bolesławiec. Tydzień 
wcześniej Promień wygrał  
z Zametem Przemków 2:1. 
W ostatnią środę zremisował 
ze Sprotavią Szprotawa 2:2. 
Natomiast w sobotę, 24 lute-
go o godzinie 15.00 na żar-
skim „Okrąglaku” gospoda-
rze zagrają z Arką Nowa Sól. 

Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA Zaraz sie zacznie

Sparingi przed sezonem

Tak Promień strzelał bramki podczas zwycięskiego meczu z drużyną z Bolesławca. Jednak 
podczas piłkarskiej wiosny to inni rywale staną na drodze do czwartoligowego awansu  
fot. Andrzej Buczyński

Pomimo mroźnych dni, wierni kibice są zawsze ze swoją druzyną fot. Andrzej Buczyński
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Mistrzyni karate z Żagania
SPORTY WALKI Wiktoria 
zwyciężyła w Łodzi.
Wychowankowie sensei Artura Niezgody, 
Wiktoria Fornalczyk i Paweł Jankowski  
z sekcji OYAMA Karate WKS „Sobie-
ski”, wystartowali w VII Mistrzostwach 
Makroregionu Centralnego OYAMA 
PFK w Kata – Łódż 2018. 

Upór, determinacja, perfekcja oraz 
żmudne wykonywanie technik przez la-
ta dopiero po czasie dają efekty. Niektó-
rzy zniechęcają się już na początku swo-
jej drogi, a ci, którzy mają w sercu zapał, 
trenują wytrwale i zdobywają mistrzo-
stwa. Po drodze napotkają również po-
rażki, które godnie przyjmują ciesząc się  
z samego startu, a przegrana motywuje 

ich do jeszcze większej pracy.
- Wiktorii gratuluję zdobytego mistrzo-
stwa, a Pawłowi zdobytego doświad-
czenia - mówi trener Artur Niezgoda. 
oprac. ATB

Emocji więcej niż zwykle

KOSZYKÓWKA Zapowiada 
się niezła gratka dla fanów 
żarskiego Chromika.

Dwa mecze dolnośląskiej III ligi mężczyzn 
Chromik rozegra przed własną publiczno-
ścią w hali sportowej przy ulicy Okrzei  
w Żarach. Rywalami żarskich koszyka-
rzy będą reprezentacje KSS Siechnice oraz 
MKS Mazbud Szczawno Zdrój.

Warto zarezerwować sobie trochę 
czasu w sobotę, czy w niedzielę, aby poki-
bicować naszym.

Jak zwykle, nie zabraknie atrakcji 
dla kibiców, a jedną z nich jest szansa na 
wygranie 1000 złotych za udany rzut z po-
łowy boiska

Kolejne dwa spotkania Chromika za-
planowane są na 3 i 4 marca. Będą to me-
cze wyjazdowe. ATB

Wiktoria Fornalczyk i Paweł Jankowski 
fot. nadesłane

Laura dwa razy 
na podium

SPORTY WALKI 
Dobry start 
reprezentantki 
Żarskiego Klubu 
Sportów Walki.
17-18 lutego ŻKSW wziął 
udział w klubowych Mi-
strzostwach Europy K-1  
w niemieckim mieście 
Mulheim. Wystartowało 
ponad 600 zawodników 
wielu narodowości z całe-
go Świata, ze 130 klubów  
z Holandii, Belgii, Niemiec, 
Danii, Węgier, Norwegii, 
Izraela, Kanady i Polski. To 
turniej  bardzo mocno obsa-
dzony przez topowy holen-
derski kickboxing. Wśród 
startujących teamów by-
ły takie sławy, jak Nieky 
Holzken lub team Albert 
’The Hurricane’’ Kraus czy 
zawodnicy z Mike’s Gym  

i wielu innych.
Mistrzostwa zostały 

podzielone na dwa dni. 
Pierwszego walczyli junio-
rzy 16+ oraz seniorzy.

Tego dnia ŻKSW re-
prezentował 16-letni De-
nis Ozga. Dla Denisa to de-
biut w wydarzeniu tej skali. 
W 1/8 skrzyżował rękawice 
z zawodnikiem z Holandii. 
Dominacja przez całą walkę 
pomimo złamanego kciuka 
w pierwszej rundzie. Denis 
wygrywa pewnie na punk-
ty. W ćwierćfinale na dro-
dze stanął zawodnik  z Izra-
ela. Niestety kontuzja wy-
łączyła Denisowi prawą rę-
kę, co wykorzystał na swo-
ją korzyść przeciwnik, czę-
ściej punktując i ostatecznie 
wygrywając na punkty. De-
nis zakończył mistrzostwa 
na 4 miejscu.

Drugiego dnia w rin-
gu stanęła czternastolat-
ka Laura Derej. Startowała  
w dwóch kategoriach wago-
wych.

W swojej optymalnej 
- 58 kg w półfinale skrzy-
żowała rękawice z Niem-
ką i po bardzo dobrej wal-
ce wszystko wskazywało 
na to, że przy werdykcie to 
jej ręka powędruje w górę. 
Niestety sędziowie widzieli 
walkę inaczej. 

Spróbowała również 
swoich sił w kategorii open 
+58 kg, gdzie po pokonaniu  
w ćwierćfinale ciężkiej Ho-
lenderki, w półfinale nie 
udało się tego samego zro-
bić z jeszcze większą Ho-
lenderką. Tym samym Lau-
ra do Polski wrócia z dwo-
ma brązowymi medalami. 
DP,  ATB

Żarska ekipa ŻKSW na turnieju w Niemczech  fot. nadesłane

Halówka przed 
wielkim finałem
FUTSAL Zakończenie 
sezonu w sobotę, 24 lutego.
Poznamy zwycięzców w dwóch kategoriach 
- „Liga Mistrzów” oraz „Puchar UEFA”.Pro-
gram spotkań wygląda następująco: 
godz. 16:00 1% dla Kasperka - Zieloni (UEFA) 
godz. 16:35 Hart Szkło Tuplice - Libero (LM)
godz. 17:10 Saint Gobain- Viessmann Team 
Żary (Uefa)
godz. 17:45 Hooligans - Dynamit Team (LM)
godz. 18:20 mini finał (UEFA)
godz.  19.00 Finał Żarskiej Ligi Futsalu (LM)

Mecze rozgrywane bądą w czasie  
dwa razy po 15 minut. W przypadku remi-
su rozegrana zostanie pięciominutowa do-
grywka, a ostatecznie o wyniku zadecydują 
rzuty karne.  ATB

Jeszcze nie wiadomo, kto stanie na podium. 
Przed finałem znane są tylko cztery najlepsze 
drużyny w dwóch kategoriach. Każda z nich 
ma szansę na zwycięstwo. Emocje gwaranto-
wane do samego końca fot. Andrzej Buczyński
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23.02

24.02

25.02

26.02

27.02

28.02

1.03

Izabeli, Polikarpa, Romany
Dzień bez Łapówki

Piotra, Macieja, Bogusza
Dzień niespodziewanego całusa

Justa, Cezarego
Światowy Dzień Powolności

Mirosława, Aleksandra
Dzień Pozdrawiania Blondynek

Gabriela, Auksencji
Światowy Dzień Organizacji Pozarzą-
dowych

Makarego, Romana, Hilarego
Dzień Chorób Rzadkich

Dawida, Antonii, Albina
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”

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 Wojsko-
wy 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 Obsługi 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

ŻARY 
- DYŻUR CAŁODOBOWY
Apteka „Targowa”, ul. Lotników 16

ŻAGAŃ 
- DYŻUR CAŁODOBOWY
23.02 Apteka „Dbam o Zdrowie” (Tesco), ul. 
Reymonta 2
24.02 Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
25.02 Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
26.02 Apteka „Europejska” ul. Ks. Żaganny 23
27.02 Apteka „Miejska”, ul. Rynek 31-32
28.02 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Bracka 17
1.03 Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a

JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX-lecia 20a

TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

ŻARY KRZYSZTOF 
DAUKSZEWICZ NA DESKACH 
„LUNY”
W sobotę, 24 lutego, o godz. 18.00 w Sali 
widowiskowej „Luna” ŻDK przy ul. Okrzei 
35 zaplanowany jest recital Krzysztofa 
Daukszewicza. 

ŻARY KONCERT CHÓRU 
„ŻARANIE”
We wtorek, 27 lutego, o godz. 17:00, 
w Sali widowiskowej „Luna „ ZDK przy 
ul. Okrzei 35 zaplanowany jest koncert 
„Dopóki życie trwa” w wykonaniu chóru 
„Żaranie” Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
ŻDK. Karty wstępu do nabycia w ŻDK, ul. 
Wrocławska 7.

ŻARY FINISAŻ WYSTAWY 
KOMIKSU
W czwartek, 1 marca, o godz. 17:00, w Sa-
lonie Wystaw Artystycznych ŻDK przy ul. 
Rynek 17 wszyscy zainteresowani będą 
mogli uczestniczyć w finisażu wystawy 
Komiksu Tadeusza Raczkiewicz. Wstęp 
wolny.

ŻARY Nie tylko 
sympatycy, ale każdy 
zainteresowany 
będzie mógł przyjść, 
posłuchać i zadać pytanie 
europosłowi oraz szefowi 
partii Wolność Januszowi 
Korwin-Mikke.
Europoseł Janusz Korwin-Mikke spo-
tka się z mieszkańcami miasta w sobotę, 
24 lutego o godz. 12:00 w hotelu Chopin 
przy ul. Zielonogórskiej 24. To już ko-
lejna wizyta Janusza Korwin-Mikkego 
w Żarach. Ostatni raz odwiedził miasto 
prawie równo cztery lata temu, 20 lute-
go 2014 r. Przyjechał pociągiem. Odwie-
dził wówczas powstającą redakcję Mojej 
Gazety, gdzie udzielił wywiadu, a potem 
przy kawie i cieście rozmawiał z dzien-
nikarzami. Gościł też w Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej, spacerował po żarskim 
Rynku i deptaku, a wieczorem spotkał 
się z mieszkańcami w pubie MAX.

Wstęp na spotkanie w hotelu Cho-
pin jest wolny. Z Żar Janusz Korwin-
-Mikke uda się na spotkanie do Nowej 
Soli, które zaplanowane jest na godz. 
17:00. PAS

Europoseł Janusz Korwin-Mikke w Żarach

Janusz Korwin-Mikke był w Żarach ostatnio, w lutym 2014 roku fot.ARMG
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KRZYŻÓWKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16  17 18 19          

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

TEDI I MAPA SKARBÓW
od 23.02 do 26.02 oraz 28.02 i 01.03: 2D DUB - godz. 16:00; 27.02 – godz. 
15:00
KOBIETY MAFII
od 23.02 do 26.02 oraz 28.02 i 01.03 - godz. 18:00, 20:30; 27.02 – godz. 
16:45, 21:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w.63,51,35)

BYĆ JAK MŁODY W.
23.02 i 24.02 – godz. 19:00, 25.02 – godz. 18:0
KOZIOŁEK MATOŁEK (dla dzieci - Teatr Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu)
24.02 – godz. 16:00, 25.02 – godz. 12:00
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