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Grzegorz Chmielewski
radny miasta Żary

REKLAMA

ŻARY Kolejny 
marsz na 
rzecz czystego 
powietrza 
zapowiadają 
żarscy działacze 
ekologiczni
Marsz ma wyruszyć spod 
urzędu miasta za niespeł-
na miesiąc, w sobotę, 21 
kwietnia, o godz. 11:00.

Żarscy działacze eko-
logiczni nie są zadowoleni 
z działań podejmowanych 
przez władze miasta w ce-
lu poprawy jakości powie-
trza, pomimo wprowadze-

nia programu dofi nansowa-
nia wymiany pieców wę-
glowych na gazowe.

- To są w moim prze-
konaniu działania pozo-
rowane - kategorycznie 
twierdzi Remigiusz Kraj-
niak, prezes zarządu Fun-
dacji Rozwoju Ekologicz-
nego i Ochrony Środowi-
ska „Eko-Lubusz”. 

Prezes Krajniak zwra-
ca uwagę, że bezpłatna ko-
munikacja miejska dwa 
dni w miesiącu, to za ma-
ło. Podkreśla, że na dopłaty 
do wymiany pieców węglo-
wych na gazowe miasto da-

je 360 tys., a budowa tężni 
solankowej ma kosztować 
ok. 200 tys. 

Zwraca też uwagę, 
że lokatorzy wszystkich 
mieszkań socjalnych mo-
gą w Zakładzie Gospodar-
ki Mieszkaniowej otrzy-
mać nieodpłatnie czujni-
ki czadu. Takich mieszkań 
w mieście jest 230. 

- Jedni mają dofi nan-
sowanie do wymiany pie-
ców, a ci biedniejsi, dosta-
ją czujniki - kwituje prezes 
Krajniak.

Paweł Skrzypczyński

Powietrze do wymiany. Będzie 
kolejny marsz.

Ubiegłoroczny marsz cieszył się sporą frekwencją. W ubiegłym tygodniu działacze na rzecz po-
prawy jakości powietrza byli widoczni pod żarskim ratuszem fot.Halina Gola

2 AKTUALNOŚCI

przejrzysty.
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Właściciele 
obiektów wpisanych 
do rejestru 
zabytków mogą 
corocznie ubiegać 
się o częściowe 
sfinansowanie prac 
konserwatorskich, 
restauratorskich, 
robót budowlanych 
lub opracowania 
dokumentacji 
potrzebnej do takich 
działań.
W tym roku wnioski o dofinan-
sowanie można było składać do 
9 lutego. Komisja weryfikacyjna 
zarekomendowała do realizacji 
dwanaście spośród piętnastu zło-
żonych. Wartość dofinansowania 
do wybranych projektów przekra-
cza sześćset tysięcy złotych, a w 
projekcie tegorocznego budżetu 
przewidziano na ten cel pół milio-
na złotych. Burmistrz Danuta Ma-
dej zapewnia jednak, że jest moż-
liwość dołożenia brakującej sumy 
do pełnej realizacji tegorocznych 
zadań.

Efekty widać
Z roku na rok przybywa zabyt-
kowych budynków wyremon-

towanych dzięki finansowej po-
mocy miasta. Widać to szczegól-
nie w zabytkowym centrum Żar. 
Coraz więcej pięknych kamie-
nic, których w mieście nie braku-
je, otrzymuje estetyczne elewacje 
w miejsce odpadających tynków 
i łuszczącej się farby. Te zmia-
ny najłatwiej zauważyć spaceru-
jąc ulicami miasta. Ale prace pro-
wadzone są również na dachach, 
a także wewnątrz budynków. Ze 
względu na swój wyjątkowy cha-
rakter remontowane są na przy-
kład klatki schodowe. 

Z perspektywy czasu widać, 
że dzięki żarskiemu programowi 
wspierania renowacji zabytków, 
miasto cały czas się zmienia, co 
cieszy nie tylko właścicieli bu-
dynków, ale i wszystkich miesz-
kańców. Nie wstyd już zabrać na 
przechadzkę gości z innych miast. 
Wręcz przeciwnie. Żaranie mają 
się czym pochwalić. 

Oczywiście, jest jeszcze 
sporo zabytkowych budynków, 
które aż się proszą o porządny re-
mont. Ale w myśl przysłowia - 
nie od razu Kraków zbudowano 
- miejmy nadzieję, że kolejne też 
doczekają się swojej drugiej mło-
dości.

Andrzej Buczyński

ŻARY Miasto dokłada do remontów

Jedna z kamienic zakwalifikowana do tegorocznej edycji jest ta, mieszcząca się przy pl. Rynek 10. Zostanie na niej 
wyremontowany dach oraz elewacja, która - jak widać gołym okiem, zaczyna się coraz bardziej sypać fot.Andrzej Buczyński

Dzięki miejskim dotacjom prowadzone były prace remontowe w kościele farnym, a jeden z tegorocznych wni-
osków dotyczy z kolei kościoła Piotra i Pawła fot.Andrzej Buczyński

Zabytki pięknieją w oczach

Danuta Madej, burmistrz miasta Żary
- Dotacje do zabytków w naszym mieście przyznawane są od 
wielu lat i odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o wygląd 
kamienic żarskich. Zmieniają po prostu wizerunek miasta. 
Wspólnoty mieszkaniowe, czy też osoby prywatne, nie zawsze 
mogły pozwolić sobie na tego typu inwestycje, ponieważ reno-
wacje zabytków są bardzo drogie. Gdy mają możliwość uzyska-
nia pięćdziesięcioprocentowej dotacji, decydują się na takie in-
westycje. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel dwukrot-
nie wyższą kwotę, niż była zakładana. Wydaliśmy ponad milion 
sto tysięcy złotych. Dotacja w wysokości do stu tysięcy złotych 
na jeden budynek jest poważnym zastrzykiem finansowym. To 
jeden z lepszych programów realizowanych w naszym mieście.

W tym roku zaproponowano 
przyznanie dotacji:

1. 40.212,52 zł na roboty budowlane w budynku 
przy ul. Bolesława Chrobrego 12 polegające na 
remoncie dachu; 
2. 100.000,00 zł na roboty budowlane w budyn-
ku przy pl. Przyjaźni 1A polegające na remoncie 
elewacji, klatki schodowej, świetlika dachowego 
oraz wymianie drzwi wejściowych; 
3. 49.987,31 zł na roboty budowlane w budynku 
przy ul. Bolesława Chrobrego 1 polegające na re-
moncie elewacji, klatki schodowej oraz wymia-
nie stolarki okiennej; 
4. 23.262,83 zł na roboty budowlane w budynku 
przy ul. Podwale 10 polegające na remoncie klat-
ki schodowej; 
5. 22.387,54 zł brutto na roboty budowlane w bu-
dynku przy pl. Rynek 35 polegające na remoncie 
klatki schodowej; 
6. 4.305,00 zł na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej remontu dachu, elewacji i klatki scho-
dowej wraz z programem prac konserwatorskich 

budynku przy ul. Bohaterów Getta 29; 
7. 72.000,00 zł na roboty budowlane w budynku 
przy ul. Bolesława Chrobrego 8 polegające na re-
moncie dachu; 
8. 4.900,00 zł na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej remontu dachu i klatki schodowej bu-
dynku przy ul. Osadników Wojskowych 52-53; 
9. 60.270,00 zł na prace remontowe polegające 
na wykonaniu tynków wewnętrznych oraz wy-
mianie stolarki okiennej i drzwiowej kościoła fi-
lialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy 
ul. Skarbowej;
10. 100.000,00 zł na roboty budowlane w budyn-
ku przy PI. Rynek 10 polegające na remoncie ele-
wacji oraz dachu;
11. 33.185,78 zł na roboty budowlane w budyn-
ku przy ul. Bolesława Chrobrego 20/1 polegające 
na renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, par-
kietu, sztukaterii sufitów, grzejników żeliwnych 
oraz remoncie łazienki; 
12. 100.000,00 zł na roboty budowlane w budyn-
ku przy pl. Rynek 20 w Żarach polegające na re-
moncie elewacji oraz klatki schodowej.
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ŻARY Na wieczną 
drogę odszedł 
Zdzisław Karmoliński, 
lekarz, społecznik, 
współzałożyciel Koła 
Żarskiego Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata 
Alberta, Honorowy 
Obywatel Miasta Żary.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  
20 marca 2018 roku zakończył swo-
ją ziemską drogę śp. Doktor Zdzisław 
Karmoliński, człowiek wielkiego serca, 
współzałożyciel Koła Żarskiego TPBA - 
napisał na stronie internetowej żarskiego 
hospicjum Stefan Łyskawa, prezes Koła 
Żarskiego TPBA.

- Bardzo prawy obywatel z twardym 
kręgosłupem moralnym. W niespokoj-
nych czasach działał w Komitecie Oby-
watelskim. Był bardzo zaangażowanym 
lekarzem. Jako jeden z pierwszych zabie-
gał o powstanie hospicjum - wspomina 
Stefan Łyskawa. 

Prezes podkreśla, że doktor Kar-
moliński utworzył i prowadził w mieście 
aptekę charytatywną od 1989 do 2008 r. 
Dzięki temu dziesiątki tysięcy chorych 
skorzystały z bezpłatnych leków. Zaopa-
trywał też w leki Dom Samotnej Mat-
ki i udzielał matkom bezpłatnych porad. 
We wrześniu ubiegłego roku otrzymał 
najwyższe odznaczenie TPBA - statuetkę 
„Dobry Jak Chleb”. Działacze stowarzy-
szenia odwiedzili go w wówczas w domu. 
Nieprzypadkowo. Doktor Karmoliński od 
dwóch lat borykał się ze zdrowiem. Nie 
ominęły go choroby związane z wiekiem. 
Ostanie dwa tygodnie leżał w hospicjum. 

- Zgasł. Na zawsze pozostanie w na-
szej pamięci. Prosimy o modlitwę za na-
szego drogiego Zmarłego - kończy Stefan 
Łyskawa.

Pogrzeb odbędzie się w piątek,  
23 marca 2018 roku o godzinie 12:00 na 
Cmentarzu Komunalnym w Żarach.

Paweł Skrzypczyński

Żegnaj, Panie Doktorze

Honorowy Obywatel Miasta Żary
Zdzisław Karmoliński
1934-2018

Zdzisław Karmoliński otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Żary 
w 1993 r. We wniosku o nadanie tytu-
łu czytamy, że „po maturze, nie przyję-

ty na studia (syn przedwojennego ofi-
cera), pracował fizycznie przy budo-
wie Nowej Huty (1952-53). Po studiach 
medycznych, na a które się dostał jako 
przodownik pracy socjalistycznej w No-
wej Hucie, pracuje w szpitalu w Często-
chowie (1961-1963), a następnie jako 
lekarz wiejski w Trzebielu i lekarz od-

działu Chirurgicznego w Szpitalu Po-
wiatowym w Żarach (1963-1975). Etat 
starszego asystenta w szpitalu żarskim 
od 1975 r. Jednocześnie z-ca dyrektora 
ZOZ d/s lecznictwa (od 1976 r.). Po kon-
kursie ordynator oddziału chirurgicz-
nego szpitala w Żarach (1981-1992). 
Od 1992 r. na rencie.” 

Dalej czytamy, że w latach 1989-
1991 Zdzisław Karmoliński był człon-
kiem Komitetu Obywatelskiego „Soli-
darność” w Żarach i „na tym szczeblu 
uczestniczy w wyborach parlamentar-
nych 1989 i samorządowych 1990 r. 

Dowiadujemy się, że „inicjuje 
Aptekę Leków z Darów i od roku 1990 
do dziś prowadzi ją i znajdując ludzi 
w Niemczech i Danii, którzy zbierają 
i przywożą do Żar bezpłatne leki”. Dok-
tor Karmoliński pozyskuje na aptekę 
budynek, przeprowadzając jego reno-
wację i adaptację: „pracy tej dokonu-
je wraz z całym Komitetem Obywatel-
skim, zakładami pracy w mieście. Sor-
towanie i wydawanie leków odbywa się 
z jego dużym udziałem. Łączy te czyn-
ności z bezinteresownym leczeniem 
zgłaszających się ludzi”. We wniosku 
możemy też przeczytać, że „nie przyję-
ty na studia wpisał się do PZPR. Wystą-
pił 16 grudnia 1981 r. w proteście wo-
bec wprowadzenia stanu wojennego”. 

Wnioskodawca uznał, że warto we 
wniosku wspomnieć, że doktor Karmo-
liński „w 1982 r. umieścił w swoim od-
dziale zwolnionego na przepustkę z in-
ternowania Edwarda Lipca. Wydał opi-
nię o zagrożeniu życia, dzięki czemu  
E.Lipiec nie wrócił do miejsca uwięzie-
nia”. 

Pod wnioskiem o nadanie tytu-
łu Honorowego Obywatela Miasta Ża-
ry podpisał się Józef Nowakowski, ów-
czesny przewodniczący Rady Miej-
skiej. W rubryce, gdzie należy wymie-
nić zasługi dla miasta, napisał: „zgod-
nie z moim pismem z 16.07.1993 r sta-
nowiącego załącznik”. PAS

fot.ARMG

AUTOREKLAMA REKLAMA

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

ADMINISTRATOR DS. PRACOWNICZYCH
Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w BIP

na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach 
www.dps-milowice.pl

Oferty należy składać do 20.04.2018 r. osobiście w siedzibie 
Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Miłowice 26

lub wysłać pocztą na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach

Miłowice 26, 68-200 Żary
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na wolne stanowisko 

administratora ds. pracowniczych”



23 marca 2018       Moja Gazeta6 AKTUALNOŚCI

Jednomandatowe okręgi 
wyborcze w Żarach znikną 
wraz z nadchodzącymi 
jesiennymi wyborami 
samorządowymi. 
Dwadzieścia jeden okręgów 
zostanie zredukowanych 
do zaledwie czterech.

Cztery lata temu radni pracujący obec-
nie na rzecz miasta wybierani byli według 
wprowadzonych wtedy nowych zasad. Ża-
ry podzielono na 21 obszarów, bo tylu wła-
śnie jest żarskich radnych. Każdy z rad-
nych odpowiada za swoje ulice i jego zada-
niem jest reprezentowanie interesów swo-
ich wyborców. Założenie było proste - je-
śli mieszkańcy uznają, że dobrze realizo-
wał swoje zadanie, to mogli go wybrać po-
nownie, albo po prostu zmienić na kogoś 
innego w kolejnych wyborach. Sama pro-
cedura wybierania była jasna i przejrzysta. 
Spośród kilku kandydatów w danym okrę-
gu do rady wchodził ten, który uzyskał naj-
większe poparcie, czyli zdobył największą 
ilość głosów. 

Czas rozliczeń
Kadencja powoli zmierza ku końcowi, ale 
w międzyczasie rząd zmienił zasady gry. 
Coś, co wydawało się proste, zostanie te-
raz znów zagmatwane w sposób niezro-
zumiały dla zwykłego obywatela. Wybo-
ry proporcjonalne preferują duże ugrupo-
wania, czy też partie polityczne. Im wię-
cej dana lista zdobędzie głosów, tym wię-
cej mandatów zgarnie. Może być więc 
i tak, że do rady dostanie się ktoś z mniej-
szą ilością głosów, niż konkurent. Taki sys-
tem może i ma sens w wyborach do powia-
tów, czy sejmików wojewódzkich, ale bu-
dzi wątpliwości w przypadku wyborów ty-
powo lokalnych. 

A zatem wyborcom nie będzie dane, 
by w tym roku zweryfikowali definitywnie 
poczynania swoich radnych. Na tak, albo 
na nie. Nawet ci, którzy naprawdę się sta-
rali, którzy załatwili niejedną sprawę dla 
swojego okręgu i których sami mieszkań-
cy chcieliby ponownie widzieć jako swo-
ich przedstawicieli, mogą się do rady nie 
dostać ze względu na zmianę ordynacji.

Do kogo się zwrócić
Dajmy na to, okreg nr 3 będzie reprezentowa-
ny przez pięciu radnych. To obszar, który obej-
muje ponad osiemdziesiąt ulic. Czy można li-
czyć na to, że radni będą starać się zabiegać 
o interesy wszystkich? Ale którzy radni z tej 
piątki? Wszyscy zgodnie, czy każdy na wła-
sną rękę. Jeśli będą z opozycyjnych do siebie 
ugrupowań, to niekoniecznie zechcą działać 

wspólnie. Do którego zatem radnego będzie 
się zwracał mieszkaniec danego okręgu? Py-
tań rodzi się wiele, bo jak widać, wracamy do 
poprzedniego systemu. Polityka na małym po-
dwórku niczego dobrego nie przynosi. Podob-
nie jak rozmywanie zadań i w rezultacie od-
powiedzialności radnych przed swoimi wy-
borcami. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Kolejna rewolucja w samorządzie

Miasto wyborczo 
podzielone

Danuta Madej
 burmistrz miasta Żary
- Uważam, że jednomanda-
towe okręgi były bardzo do-
brym pomysłem. Szkoda, 
że wchodzą okręgi propor-
cjonalne, ponieważ radni 
są bardziej zaangażowani 
 w realizację różnych dzia-
łań i pomysłów na rzecz kil-
ku ulic. Jeżeli okręg wybor-
czy jest wielki - patrząc na 
poprzednie kadencje - to 
nie ma takiego zaangażo-

wania wszystkich radnych. 
Łatwiej mieszkańcom roz-
liczyć jednego radnego, niż 
pięciu czy sześciu, gdzie ta 
odpowiedzialność jakby się 
rozmywa. Szkoda, że zli-
kwidowano wybory bezpo-
średnie. To bardziej moty-
wowało i aktywizowało rad-
nych do działania. W przy-
padku Żar to się sprawdziło 
z korzyścią dla rozwoju po-
szczególnych ulic, czy czę-
ści miasta. 

Olaf Napiórkowski
wiceburmistrz Żar
- Osobiście żałuję, że zostały zlikwido-
wane jednomandatowe okręgi wyborcze 
w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkań-
ców. Jak widać, teraz przynajmniej część 
radnych mogła wykazać się aktywnością 
i zrobić coś dla swojego, niedużego okrę-
gu, w którym są rozpoznawani. Weryfika-
cja tych lepszych i gorszych była bardzo 
łatwa. Dobry radny, jesteśmy z niego za-
dowoleni, więc wybieramy go ponownie. 
Okręgi jednomandatowe na pewno się 
sprawdziły. 
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Okręg nr 1 - 6 radnych
ulice: Częstochowska, Gło-
gowska, Górnośląska, Ka-
towicka, Kolejowa, Serb-
ska, Baczyńskiego, Kasprza-
ka, Zwycięzców, Chełmska, 
Gnieźnieńska, Męczenników 
Oświęcimskich, Radomska, 
Rzeszowska, Zamojska, Bia-
łostocka, Bukowa, Cegiel-
niana, Fabryczna, Jesienna, 
Kielecka, Lubelska, Opalo-
wa, Polna, Południowa, Pół-
nocna, Słoneczna, Szarych 
Szeregów, Szmaragdowa, 
Turkusowa, Wiosenna, Zgo-
rzelecka, Okrzei, Broniew-
skiego, Dolnośląska, Dyga-
sińskiego, Huculska, Iryso-
wa, Kalinowa, Kaszubska, 
Komuny Paryskiej, Liliowa, 
Młynarska, Rataja, Różana, 
Szkolna, Średnia, św. Brata 
Alberta, Witosa, Zapolskiej. 

Okręg nr 2 - 5 radnych
ulice: Asnyka, Batorego, 
Brzoskwiniowa, Budowla-
nych, Czereśniowa, Drzyma-
ły, gen. Sowińskiego, Gło-
wackiego, Jakubicy, Kołłą-
taja, Kilińskiego, Konarskie-
go, Ludowa, Malczewskie-
go, Malinowa, Marcinkow-
skiego, Morelowa, Niemce-
wicza, Orkana, Orzechowa, 
Piastowska, Rejtana, Ro-
botnicza, Skarbowa, Sta-
szica, Stefczyka, Wiśniowa, 
Zielonogórska, Czerwone-
go Krzyża, Paderewskiego, 
Chopina, Jagiellońska, Krót-
ka, Strzelców, Żabikowska, 
Lutosławskiego, Nowowiej-
skiego, Szymanowskiego, 
Telemanna, Wieniawskiego, 

17 Lutego, Kazimierza Wiel-
kiego, Kurpińskiego, Mo-
niuszki od nr 21 do nr 62. 

Okręg nr 3 - 5 radnych
ulice: Al. Jana Pawła II, Bo-
ciania, Bohaterów Getta, 
Chełmońskiego, Daszyń-
skiego, Domańskiego, Jęcz-
mienna, Matejki, Kossaka, 
Kwiatowa, Nadrzeczna, 
Owsiana, Poznańska, Prze-
piórek, Pszenna, Ptasia, Rol-
nicza, Słowicza, Spokojna, 
Warsztatowa, Zielona, Ża-
gańska od nr 1 do 89, Żura-
wia, Żytnia, Artylerzystów, 
Broni Pancernej, Śródmie-
ska, Legionistów, Lotników, 
Moniuszki od nr 1 do 20, 
Myśliwska, PI. Inwalidów, 
Podchorążych, Przeładun-
kowa, Browana, Chrobrego, 
Cicha, Jagiełły, Kąpielowa, 
Mieszka I, Ogrodowa, Osad-
ników Wojskowych, Parko-
wa, Plater, Pl. Kaczy Rynek, 
Pl. Kard. Wyszyńskiego, Pl. 
Przyjaźni, Pl. Rynek, Pod-
wale, Ratuszowa, Traugut-
ta, Wartownicza, Zamkowa, 
Zaściankowa, 11 Listopada,  
1 Maja, Długosza, Fredry, 
Kalinowskiego, Ks. Ście-
giennego, Miła, Obrońców, 
Partyzantów, Pocztowa, Po-
koju, S.M. Edelburgis, Wro-
cławska, Bema, Boya-Żeleń-
skiego, Konopnickiej, Ko-
pemika, Krasińskiego, Kra-
szewskiego, Łokietka, Mic-
kiewicza, Nałkowskiej, Pl. 
Wolności, Prusa, Reymonta, 
Sienkiewicza, Słowackiego, 
Szpitalna, Wyspiańskiego, 
Zakopiańska, Żeromskiego.

Okręg nr 4 - 5 radnych
ulice: Zawiszy Czamego, 
Żagańska nr 100A i od nr 
112 do 114, Bieszczadzka, 
Izerska, Karpacka, Karko-
noska, Kujawska, Kurpiow-
ska, Leszczyńska, Lubuska, 
Małopolska, Mazowiecka, 
Mazurska, Opolska, Pie-
nińska, Podhalańska, Pod-
laska, Pomorska, Słowiań-
ska, Sudecka, Śląska, Świę-
tokrzyska, Tatrzańska, War-
mińska, Wielkopolska, Wi-
leńska, Akacjowa, Al. Woj-
ska Polskiego, Botanicz-
na, Brzozowa, Czecha, Dę-
bowa, Dziewina, gen. Chło-
pickiego, gen. Dąbrowskie-
go, Klonowa, Krucza, Ku-
socińskiego, Leśna, Letni-
skowa, Malinowskiego, Ma-
rusarzówny, Modrzewio-
wa, PI. Żwirki i Wigury, Py-
tlasińskiego, Rekreacyjna, 
Samia, Smoczyka, Sosno-
wa, Spacerowa, Sportowa, 
Stamma, Teligi, Tenisowa, 
Turystyczna, Wypoczynko-
wa, Źródlana, gen. Bitne-
ra, gen. Grota-Roweckie-
go, gen. Hallera, gen. Oku-
lickiego, gen. Pułaskiego, 
gen. Sikorskiego, Lelewe-
la, Marszowska, Pionierów, 
Wyzwolenia, Zachodnia, 
Zacisze, Zjednoczenia, Żoł-
nierska, Armii Krajowej, Ba-
talionów Chłopskich, Dwor-
cowa, Grunwaldzka, Łąko-
wa, Na Wzgórzu, Niepod-
ległości, Osadnicza, Po-
wstańców 

Wielkopolskich, Stra-
żacka, Szklarska, Wester-
platte, Wrzosowa.

Grzegorz 
Chmielewski
radny miejski
- Z pewnością po-
przedni system był 

bardziej przejrzysty. 
Zarówno zasady gło-
sowania, jak i sam 
tryb wyboru kandy-
data, był dla wybor-
cy prosty i czytelny. 
 Jednomandatowe 
okręgi wyborcze by-
ły niewielkie i w za-
myśle ustawodawcy 
miały umożliwić bliż-
szy kontakt wyborców 
z radnymi, którzy byli 
wybierani ze stosun-
kowo niedużych lo-
kalnych społeczności. 

Skutkiem tego, radni 
posiadali lepszą zna-
jomość potrzeb i pro-
blemów swojego okrę-
gu wyborczego. Wy-
bory proporcjonalne 
oznaczają powrót do 
poprzedniego syste-
mu dużych okręgów 
wyborczych, w któ-
rych już zasady głoso-
wania są dla wyborcy 
skomplikowane, zaś 
system wyboru kandy-
datów preferuje partie 
polityczne. 

Od autora:
Kampania wyborcza ruszy na dobre po wakacjach i póki co, wybor-
cy nie muszą sobie tym jakoś szczególnie głowy zawracać. Więk-
sze zmartwienie mają komitety wyborcze, które kalkulują już po-
woli, gdzie i jakich okręgach wystawić swoich kandydatów. A na ra-
zie proponuję Szanownym Czytelnikom Mojej Gazety sprawdzenie, 
do którego okręgu zostali przypisani w projekcie uchwały, która bę-
dzie przedstawiona na najbliższej sesji rady miejskiej. Można też w 
ramach relaksu zweryfikować swoją znajomość miasta. Sprawdźcie 
Państwo, czy wiecie, gdzie znajduje się każda z wymienionych po-
niżej ulic. Życzę miłej zabawy.

Łukasz Matyjasek
radny miejski
- Na mniejszym obsza-
rze jest o tyle dobrze, że 
radny może się na tym 
skupić na swoim tere-
nie. Jestem radnym ulicy 

Okrzei i mieszka tu oko-
ło 2 tysięcy mieszkań-
ców, którzy zwracają się 
do mnie z różnymi pro-
blemami. Wiem co mam 
robić i mogę szybko re-
agować. W nowej ordy-
nacji całe Zatorze bę-
dzie jednym okręgiem 
z sześcioma radnymi. Do 
którego radnego pójdą 
mieszkańcy? Na mojej 
ulicy wspólnie z panią 
dyrektor i rodzicami wy-
graliśmy z budżetu oby-
watelskiego plac zabaw 
do przedszkola, zatocz-
kę parkingową. To są 

przykłady konkretnych 
działań. Cieszę się ze 
współpracy z panią bur-
mistrz, bo jest przychyl-
na naszym wnioskom. 
Największą dla mnie sa-
tysfakcją jest satysfak-
cja mieszkańców z tego, 
że coś tu robimy, dzia-
łamy i idziemy do przo-
du. A gdy zwrócił się do 
mnie mieszkaniec spo-
za mojego okręgu, to nie 
odprawiałem go z kwit-
kiem. Uważam, że dobry 
radny jest radnym też ca-
łego miasta, a nie tylko 
swojej ulicy.
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REKLAMA

ŻARY Rozstrzygnięto 
konkurs, na który 
stowarzyszenia złożyły 
34 oferty na łączną kwotę 
ponad 225 tys. zł. Jednak do 
rozdania było tylko 100 tys.
- Nie wszystkie oferty zostały ocenione pozy-
tywnie, a część została odrzucona ze wzglę-
dów formalnych - mówi wiceburmistrz Żar 
Olaf Napiórkowski. - Myślę, że projekty, któ-
re otrzymały dofi nansowanie, będą widocz-
ne w Żarach w postaci ciekawych inicjatyw.

Jak podkreśla burmistrz, stowarzysze-
nia, które ubiegają się o dofi nansowanie ob-
chodów własnych jubileuszy, takowego nie 
otrzymają, ponieważ nie jest to zadanie mia-
sta. 

W tym roku miasto dofi nansuje 24 za-
dania w sześciu różnych kategoriach.
W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania:
- 9.000 zł - Fundacja Ewy Johansen Talent 
- „Symfonia na Skrzypce i DJ-ja” - projekt 
edukacji kulturalnej kierowany do uczniów 
szkół podstawowych;
- 4.100 zł - Żarskie Stowarzyszenie Ochrony 
Zwierząt „Aport” - My nie gryziemy;
- 500 zł - Lubuski Oddział Okręgowy PCK 
- Olimpiada promocji zdrowego stylu życia;
- 400 zł - Lubuski Oddział Okręgowy PCK - 
Konkurs wiedzy o czerwonym krzyżu, pol-

skim czerwonym krzyżu i międzynarodo-
wym prawie humanitarnym;
- 2.500 zł - Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-
-gma” - Atrakcyjna fi zyka.
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego:
- 2.700 zł - Stowarzyszenie Klub Motocyklo-
wy „Orzeł” - Rozpoczęcie sezonu motocy-
klowego. Festyn rodzinny „Motokrew”
- 3.000 zł - Stowarzyszenie 42 Pułku Zme-
chanizowanego i 11 Brygady Zmechanizo-
wanej - Obchody Dnia Żołnierza, Święta 
Wojska Polskiego, 98 Rocznica Bitwy War-
szawskiej 1920 oraz Jubileusz 25-lecia Przy-
jęcia Tradycji 24 Pułku Ułanów przez Środo-
wisko 42 Pułku Zmechanizowanego w Ża-
rach w dniach 15-18 sierpnia 2018 r.;
- 24.000 zł - Łużyckie Stowarzyszenie Arty-
styczno-Kulturalne „Żaranin” - Zajęcia do-
datkowe dla mieszkańców Żar „We LOVE 
ŻARY”;
- 10.000 zł - Kresowe Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich 
- XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, 
Pieśni Kresowej i Patriotycznej „Wielkie Ba-
łakanie”;
- 3.600 zł - Stowarzyszenie Wspierania Ini-
cjatyw Kulturalnych „Dwukropek” - Wol-
ność kocham i rozumiem;
- 1200 zł - ZHP Hufi ec Żary - Strażnicy Be-
tlejemskiego Światła 2018;
- 5.020 zł - Polski Związek Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów - V Wojewódzki Przegląd 
Piosenki Ludowej;
- 1360 zł - ZHP Hufi ec Żary - Niepodległa;
- 2.676 zł - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Radość Życia” - Rado-
sny teatr II
- 9.000 zł - Towarzystwo Upiększania Miasta 
- XII Jarmark Miodu i Wina.
W zakresie działalności na rzecz osób w wie-
ku emerytalnym:
- 3.000 zł - Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów - Obchody „Dnia Senio-
ra”;
- 2.600 zł - Stowarzyszenie Przyjaciół Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku ŻDK „Ak-
tywny Senior” - „Szczęśliwi dwudziesto-
letni” - gala z okazji XX-lecia Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku Żarskiego Do-
mu Kultury;
2.500 zł - Zarząd Oddziału Powia-
towego PTTK - Żarski Tydzień 
Seniora;
2.500 zł - Lubuski Oddział Okrę-
gowy PCK - Bale Seniora.
W zakresie turystyki i krajo-
znawstwa:
- 2.000 zł - Lubuski Oddział 
Okręgowy PCK - Ogólnopolski 
rajd samochodowy HDK PCK;
- 2.000 zł - Zarząd Oddziału Powia-
towego PTTK - Cykl imprez z zakre-
su turystyczno-krajoznawczych, pro-

mocja różnych form turystyki;
- 2.100 zł - ZHP Hufi ec Żary - Poznaj ziemię 
żarską z nami.
W zakresie działalności na rzecz integra-
cji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami:
- 1440 zł - ZHP Hufi ec Żary - Łączy nas Od-
ra.
W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
- 1350 zł - Lubuski Oddział Okręgowy PCK 
- Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. ATB

Sto tysięcy dla stowarzyszeń

W zakresie działalności na rzecz osób w wie-

- 3.000 zł - Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów - Obchody „Dnia Senio-

- 2.600 zł - Stowarzyszenie Przyjaciół Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku ŻDK „Ak-
tywny Senior” - „Szczęśliwi dwudziesto-
letni” - gala z okazji XX-lecia Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku Żarskiego Do-

2.500 zł - Zarząd Oddziału Powia-
towego PTTK - Żarski Tydzień 

2.500 zł - Lubuski Oddział Okrę-

W zakresie turystyki i krajo-

- 2.000 zł - Lubuski Oddział 
Okręgowy PCK - Ogólnopolski 
rajd samochodowy HDK PCK;
- 2.000 zł - Zarząd Oddziału Powia-
towego PTTK - Cykl imprez z zakre-
su turystyczno-krajoznawczych, pro-

ra.
W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
- 1350 zł - Lubuski Oddział Okręgowy PCK 
- Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. ATB
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POWIAT ŻARSKI 
Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych 
mogą nie tylko 
zarobić na wakacje, 
ale i znaleźć stałe 
zatrudnienie.

Praktyki i staże uczniów oraz na-
uczycieli realizowane są z pro-
jektu „Modernizacja kształ-
cenia zawodowego w Powie-
cie Żarskim”. Liderem projek-
tu jest Powiat Żarski, a partne-
rem organizującym staże i prak-
tyki jest Organizacja Pracodaw-
ców Ziemi Lubuskiej. W pro-
jekcie zagwarantowano środ-
ki finansowe na płatne staże 

i praktyki na wakacje lub w cza-
sie wolnym od szkoły. Rekru-
tację, uczniów szkół średnich 
uczących się zawodu w żar-
skich i lubskich szkołach, pro-
wadzi OPZL. Dla uczniów szkół 
zawodowych przygotowane są 
praktyki, a dla uczniów techni-
ków - staże. Wszyscy mogą za-
robić 1500 zł netto po przepra-
cowaniu 150 godzin, czyli ok. 
czterech tygodni. Do końca ro-
ku z projektu ma skorzystać 220 
uczniów z powiatu.

- Zapraszamy nie tylko 
uczniów, ale również pracodaw-
ców, którzy chcieliby przyjąć 
tych uczniów na staże. Dla pra-
codawców przewidziano w pro-
jekcie zwrot kosztów uczestnic-

twa stażysty - tłumaczy Joanna 
Małecka, Kierownik Oddziału 
Żary-Żagań OPZL.

Projekt „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Po-
wiecie Żarskim” jest współfinan-
sowany z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lubu-
skie 2020. Instytucją zarządza-
jącą jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego.

Wszyscy zainteresowa-
ni mogą się kontaktować te-
lefonicznie pod numerem 697 
712 733 lub w biurze projektu  
ul. Wrocławska 12 pok. 19 
w Żarach.

Paweł Skrzypczyński

Czas na praktyki, czas na staż

Przedstawiciele Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej prowadzą spotkania informacyjne z młodzieżą. W Ze-
spole Szkół Budowlanych zainteresowanych było sporo uczniów fot.Halina Gola

Joanna Małecka z OPZL podkreśla, że w ramach projektu zarobić pieniądze 
mogą uczniowie. Nauczyciele mają natomiast szansę na szkolenie i pogłę-
bianie wiedzy fot.Halina Gola

PODATKI 
Początkujący 
przedsiębiorcy 
mają prawo do 
skorzystania 
z „małego ZUS”. To 
możliwość opłacania 
niższych składek 
przez pełne 24 
miesiące. Po upływie 
tego czasu musimy 
pamiętać nie tylko 
o tym, że będziemy 
płacić składki 
w wyższej stawce, ale 
także o dopełnieniu 
kilku niezbędnych 
formalności.

Preferencyjne składki przysłu-
gują przez pełne 24 miesiące od 
momentu rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej. Przedsiębiorca, 
który rozpoczął działalność od 
pierwszego dnia miesiąca, opłaca 
„mały ZUS” przez 24 miesiące, 
licząc od miesiąca rozpoczęcia 
działalności. Natomiast przed-
siębiorca, rozpoczynający dzia-
łalność w trakcie miesiąca, ter-
min ten liczy od pierwszego peł-
nego miesiąca prowadzenia dzia-
łalności. Pierwszy, niepełny mie-
siąc nie jest zaliczany do sumy 
24 miesięcy. Przykładowo, Pani 
Dorota, która rozpoczęła działal-
ność 15 lutego 2016 r., korzysta 
z możliwości opłacania preferen-
cyjnych składek ZUS do 28 lute-
go 2018 r. Pełne składki ZUS bę-

dzie odprowadzać dopiero za ma-
rzec 2018 r. z terminem płatno-
ści w kwietniu. Przejście z „ma-
łego” na „duży ZUS” nie nastę-
puje automatycznie. Musimy zło-
żyć druk ZUS ZWUA, za pomo-
cą którego wyrejestrujemy się ja-
ko płatnik składek. Wskazujemy 
w nim termin zakończenia pła-
cenia niższych składek oraz kod 
ubezpieczenia 05 70 00, a więc 
składek preferencyjnej wysoko-
ści. Wyrejestrować się musimy 
w ciągu 7 dni od daty utraty pra-
wa do „małego ZUS-u”. Następ-
nie składamy druk ZUS ZUA, 
który stanowi rejestrację płat-
nika składek. W nim wskazuje-
my termin, od którego rozpoczy-
na się opłacanie składek w stan-
dardowej wysokości i przynależ-

ny im kod ubezpieczenia, czyli 
05 10 00. Termin w tym wypad-
ku to 7 dni od momentu, w któ-
rym zaczynają obowiązywać 
wyższe składki. Ostatni krok to 
złożenie deklaracji ZUS DRA za 
pierwszy miesiąc opłacania skła-
dek w standardowej wysokości. 
Za jej pomocą określamy podsta-
wę do wyliczenia składek. Dekla-
rację trzeba złożyć najpóźniej 10 
dnia następnego miesiąca za mie-
siąc poprzedni (np. do 10 kwiet-
nia za marzec), jeżeli opłacamy 
składki sami za siebie. Jeżeli za-
trudniamy pracowników to ter-
min upływa 15 dnia następnego 
miesiąca Przedsiębiorca korzy-
stający z preferencyjnych skła-
dek ZUS powinien dokładnie pil-
nować terminu 24 miesięcy i po 

jego upływie przerejestrować się 
na pełne składki. Konsekwencją 
może być bowiem powstanie za-
ległości, a wówczas trzeba zapła-
cić odsetki od kwoty stanowią-
cej różnicę pomiędzy „małym”, 
a „dużym ZUS-em”. Opłacanie 
zbyt niskich składek na ubezpie-
czenie chorobowe (które jest do-
browolne) może spowodować 
brak prawa do zasiłku chorobo-
wego i macierzyńskiego. 

- Wszyscy, którzy ma-
ją wątpliwości mogą skorzystać 
z porady pracowników ZUS na 
salach obsługi lub za pośrednic-
twem Centrum Obsługi Telefo-
nicznej - informuje Agata Mu-
chowska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa lu-
buskiego. PAS

Z „małego ZUS” na „duży”. I co dalej?
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POWIAT ŻARSKI 
St. kpt. Robert 
Słowikowski, 
Komendant 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach, 
został odznaczony 
brązową odznaką 
„Zasłużony dla pracy 
penitencjarnej”.

Odznaczenie nadał Minister Spra-
wiedliwości Zbigniew Ziobro. Ko-
mendant został doceniony za wielo-
letnią współpracę z pracownikami 
Aresztu Śledczego w Lubsku oraz 
wsparcie m.in. podczas organiza-
cji wspólnych ćwiczeń, doskona-
lenia umiejętności w zakresie wy-
miany informacji oraz współdzia-
łania i koordynacji działań wszyst-
kich służb w warunkach zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa.

Komendant Słowikowski 
odebrał odznaczenie w siedzibie 
Aresztu Śledczego w Lubsku z rąk 
Dyrektora Okręgowej Służby Wię-
ziennej w Poznaniu płk Marcelego 
Sauermanna oraz Dyrektor Aresz-
tu Śledczego w Lubsku ppłk Beaty 
Augustowskiej-Urban. PAS

Komendant doceniony i nagrodzony

ŻARY W pierwszy 
dzień wiosny 
policjanci na terenie 
powiatu żarskiego 
kontrolowali 
miejsca w, których 
mogło dochodzić do 
sprzedaży alkoholu 
nieletnim.

Pierwszy dzień wiosny od lat ob-
chodzony jest przez uczniów, ja-
ko „Dzień wagarowicza”. Czę-
sto jest to okazja do opuszcza-
nia godzin lekcyjnych i wspól-
nych spotkań, podczas których 
może dochodzić do spożywania 
alkoholu, papierosów, narkoty-
ków oraz różnego rodzaju wy-
bryków chuligańskich. Niefra-
sobliwi uczniowie często nara-
żają swoje zdrowie i niejedno-
krotnie sami mogą również stać 
się ofiarami przestępstw. 

Dlatego w trosce o ich bez-
pieczeństwo, policjanci prowa-
dzili działania pn. „Trzeźwy na-
stolatek”. Tego dnia kontrolo-
wali ulice, dworce oraz parki, 
wszystkie te miejsca, gdzie za-
zwyczaj gromadzi się młodzież. 

Policjanci zwracali uwagę 
na zachowanie młodych ludzi, 

czy nie dochodzi do zakłócenia 
ładu i porządku lub spożywa-
nia alkoholu. W akcji wspólnie 
z dzielnicowymi uczestniczyła 
Zofia Szarejko-Michalska, Prze-
wodnicząca Miejskiej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Żarach. Prze-

wodnicząca sprawdzała posia-
danie koncesji na sprzedaż wy-
robów alkoholowych. Munduro-
wi kontrolowali sklepy z alko-
holem pod kątem sprzedaży nie-
letnim. 

Sprzedawcy powinni pa-
miętać, że jest to przestępstwem. 

Dlatego mogą żądać od kupują-
cego dokumentu, który potwier-
dzi jego wiek. Takie prawo da-
je art. 15 ust. 2 ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. 

- Przepis mówi, że w przy-
padku wątpliwości, co do pełno-

letniości nabywcy sprzedający 
lub podający napoje alkoholo-
we uprawniony jest do żądania 
okazania dokumentu stwierdza-
jącego wiek nabywcy - infor-
muje podkom. Aneta Berestec-
ka, oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Policjanci w „Dzień Wagarowicza”

Policjanci kontrolowali sklepy z alkoholem fot.KPP Żary

Wręczyć odznaczenie przyjechał Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann fot.KPSP Żary
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POWIAT ŻARSKI 
Nie zatrzymał 
się do kontroli 
drogowej. Nie 
reagował na 
sygnały świetlne 
i dźwiękowe. 
Policjanci ruszyli 
za nim w pościg.

Policjanci z Posterunku 
Policji w Trzebielu pełni-
li nocną służbę patrolową. 
Po 23.00 w miejscowości 
Karsówka zauważyli po-
jazd marki Opel Vectra, 
który poruszał się drogami 
leśnymi. Funkcjonariusze 
postanowili zatrzymać kie-
rującego do kontroli drogo-
wej i ruszyli za pojazdem. 
Kierowca na widok radio-
wozu zaczął przyspieszać, 
a kiedy mundurowi włą-
czyli sygnały dźwiękowe 
i świetlne, zaczął uciekać. 
Pościg za uciekającym od-
bywał się drogami leśny-
mi i gruntowymi. Mężczy-
zna co jakiś czas wjeżdżał 
na drogę publiczną, by po 
chwili ponownie wjechać 
do lasu. Co chwilę zmieniał 
kierunek jazdy, zajeżdża-
jąc drogę dla radiowozu. 
Uniemożliwiał w ten spo-
sób policjantom zatrzyma-
nie pojazdu w bezpieczny 

sposób, tak aby nie stwo-
rzyć zagrożenia dla innych 
uczestników ruchu drogo-
wego. W pewnym momen-
cie kierowca zatrzymał po-
jazd na poboczu w miej-
scowości Czaple i rozpo-
czął ucieczkę pieszo. Dale-
ko jednak nie uciekł, ponie-
waż po około 100 metrach 

zatrzymali go policjan-
ci. Jak się okazało 25-let-
ni mieszkaniec pow. żar-
skiego posiadał zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych wyda-
ny przez Sąd. Funkcjona-
riusze sprawdzili także stan 
trzeźwości mężczyzny, po-
siadał ponad 0,80 promi-

la alkoholu w organizmie. 
Mundurowi użyli także te-
stera narkotykowego, który 
potwierdził przypuszcze-
nie, że kierowca może być 
pod wpływem narkotyków. 
Do dalszych badań labora-
toryjnych pobrana zosta-
ła także krew. Teraz 25-la-
tek odpowie za popełnio-

ne przestępstwa. Zazłama-
nie prawomocnego zakazu 
sądowego prowadzenia po-
jazdów grozi kara pozba-
wienia wolności do pięciu 
lat. - Od 1 czerwca 2017 
roku w życie weszła nowe-
lizacja przepisów - kierow-
ca, który świadomie zmusi 
funkcjonariuszy do pości-

gu i nie zatrzyma się mimo 
wydawanych mu poleceń 
w postaci sygnałów świetl-
nych i dźwiękowych, po-
pełnia przestępstwo za-
grożone karą pozbawie-
nia wolności do lat pięciu. 
- informuje podkom. Aneta 
Berestecka, ofi cer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Uciekał, był nietrzeźwy, 
miał zakaz

POWIAT ŻARSKI 
Zatrudniał, ale nie płacił 
składek. Prokurator 
Rejonowy w Żarach 
skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko 
55-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony, będąc wspólnikiem spółki cy-
wilnej, wykonywał czynności w zakresie 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 
Niestety, uporczywie naruszał przepisy, ła-
miąc prawa pracowników. Cóż takiego ro-
bił? Nie płacił do ZUS-u składek na ubez-
pieczenie emerytalne, określonych ustawą 
o systemie ubezpieczeń społecznych , na-
leżnych z tytułu zatrudnienia dla dwuna-
stu osób

Zgodnie z przepisami kodeksu 
(art.218 par.1a kk), kto, wykonując czyn-

ności w sprawach z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub 
uporczywie narusza prawa pracownika wy-
nikające ze stosunku pracy lub ubezpiecze-
nia społecznego, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat dwóch. PAS

Oszukał pracowników, 
zadarł z ZUS-em
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POWIAT ŻARSKI Wyciągnął 
pistolet i groził śmiercią. 
Teraz czeka na 
wyrok. Prokurator 
Rejonowy 
w Żarach 
skierował do sądu 
akt oskarżenia.
Oskarżony 34-latek w sierp-
niu ubiegłego roku, w rejonie 
stacji paliw położonej w okolicach 
Żar, podczas wymiany zdań z użytkow-
nikami innych pojazdów, kierował w ich 
stronę groźby pozbawienia życia i zdro-
wia. 

Mężczyzna siedząc w swoim samo-
chodzie skierował przedmiot przypomi-
nający broń palną w kierunku dwóch po-
krzywdzonych. Mało tego, w wulgarny 
sposób nakazał im oddalić się z miejsca 
zdarzenia.

Mężczyzna został oskarżony również 

o to, że posia-
dał bez wymaga-
nego zezwolenia 
pistolet hukowo-gazo-
wy Kolter Guard 4 kal. 6/10 mm. Oskarżo-
nemu grozi kara pozbawienia wolności od 
sześciu miesięcy do ośmiu lat. PAS

Mierzył z broni

składek. Prokurator 
Rejonowy w Żarach 
skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko 
55-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony, będąc wspólnikiem spółki cy-
wilnej, wykonywał czynności w zakresie 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 
Niestety, uporczywie naruszał przepisy, ła-
miąc prawa pracowników. Cóż takiego ro-
bił? Nie płacił do ZUS-u składek na ubez-
pieczenie emerytalne, określonych ustawą 

POWIAT ŻARSKI Wyciągnął 
pistolet i groził śmiercią. 

wyrok. Prokurator 

skierował do sądu 

Oskarżony 34-latek w sierp-
niu ubiegłego roku, w rejonie 
stacji paliw położonej w okolicach 
Żar, podczas wymiany zdań z użytkow-
nikami innych pojazdów, kierował w ich 
stronę groźby pozbawienia życia i zdro-

Mężczyzna siedząc w swoim samo-
chodzie skierował przedmiot przypomi-
nający broń palną w kierunku dwóch po-
krzywdzonych. Mało tego, w wulgarny 
sposób nakazał im oddalić się z miejsca 

o to, że posia-
dał bez wymaga-
nego zezwolenia 
pistolet hukowo-gazo-
wy Kolter Guard 4 kal. 6/10 mm. Oskarżo-

Mierzył z broni

fot.Andrzej Buczyński
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ŻARY Mieszkańcy 
miasta mogą skorzystać 
z kilku bezpłatnych 
programów zdrowotnych 
realizowanych na 
terenie Żar. Jest coś dla 
najmłodszych, ale i dla 
starszych.

Z myślą o uczniach, w klasach 1-3 szkół 
podstawowych prowadzony jest program 
profi laktyki jamy ustnej. 

Dla dużo młodszych dzieci skiero-
wane są szczepienia przeciwko pneumoko-
kom. Ta akcja trwała już od kilku lat i mo-
gły z niej skorzystać dzieci w wieku od 
dwóch lat.

- Mieszkańcy chcieliby, żeby szcze-
pić dzieci młodsze, ale taka szczepionka 
jest dużo droższa i na sfi nansowanie jej nie 
moglibyśmy sobie pozwolić - mówi bur-
mistrz Danuta Madej.

W tym roku miasto odstąpiło od re-
alizacji tego programu, ponieważ zajęło się 
tym Ministerstwo Zdrowia. Będzie więc 
kontynuowany, ale na nieco innych zasa-
dach. Zaszczepione mogą być dzieci uro-
dzone w latach 2013-2016. Można to zro-
bić bezpłatnie od 20 marca do 29 czerwca. 
Aby skorzystać z tej oferty, należy umówić 
się z lekarzem podstawowej opieki zdro-
wotnej w terminie do 20 kwietnia. Szcze-
pienia będą prowadzone w przychodniach, 
które mają podpisany kontrakt z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, a szczegóło-
wych informacji udziela Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach.

Dla seniorów
- Od kilku lat realizujemy także szcze-
pienia przeciw grypie dla mieszkańców 
w wieku powyżej 65 roku życia - informu-
je Danuta Madej. - Zainteresowanie senio-
rów systematycznie rośnie.

W ubiegłym roku, od września do li-
stopada zaszczepionych zostało około ty-
siąca osób. Na początku realizacji tego pro-
gramu, jeszcze kilka lat temu, ze szczepio-
nek korzystało o połowę mniej osób, niż 
obecnie. Jak widać, seniorzy coraz chętniej 
korzystają z darmowych szczepionek prze-
ciwko grypie.

Dla gimnazjalistek
W tym roku szczepienia przeciwko wiruso-
wi brodawczaka ludzkiego HPV w Żarach 
obejmują dziewczęta urodzone w 2002 
i 2003 roku i mieszkające na terenie mia-
sta. Kwalifi kacja lekarska do szczepień 
prowadzona jest w siedzibie realizatora 
programu, czyli w Łużyckim Centrum Me-
dycznym przy ul. Strzelców 10. Tam oso-
by chętne mogą się zgłaszać w terminie od 
15 marca do 6 kwietnia. Program zakłada, 
oprócz podania trzech dawek szczepionki, 
przeprowadzenie konferencji w szkołach 
dla dzieci i rodziców.

Nowość - rehabilitacja
- Przygotowujemy program związany z re-
habilitacją dla osób do 18 i powyżej 65 ro-
ku życia - mówi burmistrz Madej. - Jest 
to ważne na przykład, gdy dziecko uległo 
wypadkowi, a rodziców nie stać na długą 
i kosztowną rehabilitację. Wtedy miasto 
może pomóc.

Bez takiego programu, urząd nie bar-
dzo mógł wydawać pieniądze na tego typu 
cele. Teraz będzie to możliwe. 

Rehabilitacja osób starszych też 
jest bardzo istotna. Mogą oni liczyć 
na zabiegi fi nansowane przez NFZ, 
ale zdarza się, że to nie wystar-
czy. Natomiast niska emerytu-
ra nie pozwala na korzystanie 
z prywatnych usług. W ta-
kich przypadkach mia-
sto również może wes-
przeć potrzebujących, 
wykupując 
takie usłu-
gi u realizatora 
programu. Oczy-
wiście, na pewno nie 
dla wszystkich w nieograni-
czonym zakresie. Na razie za-
planowano na ten cel kwotę 
10 tysięcy złotych miesięcznie 
i jest to już z pewnością bardzo 
wymierne wsparcie.

Ogłoszony zostanie prze-
targ na realizację takich usług na 
zlecenie ratusza. Burmistrz zakłada, 
że zabiegi ruszą już od kwietnia.

Programy prozdrowotne nie są 
obowiązkiem miasta. Ich realizacja za-
leży tylko i wyłącznie od woli burmi-
strza, radnych oraz środków budżeto-
wych, jakie miasto jest w stanie na to 
przeznaczyć. Na niektóre programy 
samorządy mogą uzyskać również 
dodatkowe dofi nansowanie z NFZ.

Andrzej Buczyński

Programy dla zdrowia

ŻAGAŃ Park 
Książęcy był 
miejscem, gdzie 
odbyły się 90. 
Mistrzostwa 
Polski w Biegach 
Przełajowych.

W trudnych warunkach po-
godowych, pomimo pada-
jącego śniegu, na trasie po-
jawiło się 454 zawodniczek 
i zawodników z ponad 160 

klubów z całej Polski. Mi-
strzostwa rozegrano w 11 
biegach, przygotowanych 
dla juniorów i seniorów. 

Najwięcej emocji do-
starczyły biegi seniorów, 
gdzie wśród kobiet złoty 
medal zdobyła Katarzyna 
Rutkowska z KS Podlasie 
Białystok, a  w wśród pa-
nów Mateusz Demczyszak 
z klubu LŁKS Prefbet Śnia-
dowo Łomża.

K u l m i n a c y j n y m 

punktem 90. Mistrzostw 
Polski w Biegach Przełajo-
wych był bieg mężczyzn na 
10 km.Na starcie pojawi-
ła się czołówka krajowych 
znakomitych biegaczy. 
Zwyciężcą biegu został To-
masz Grycko z UKS Bliza 
Władysławowo przed Kry-
stianemn Zalewskim re-
prezentującym barwy UKS 
Branim Goleniów i  Rober-
tem Głowala z GKS Wilga 
Garwolin. JM

Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych
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Bez takiego programu, urząd nie bar-
dzo mógł wydawać pieniądze na tego typu 
cele. Teraz będzie to możliwe. 

Rehabilitacja osób starszych też 
jest bardzo istotna. Mogą oni liczyć 
na zabiegi fi nansowane przez NFZ, 
ale zdarza się, że to nie wystar-
czy. Natomiast niska emerytu-
ra nie pozwala na korzystanie 
z prywatnych usług. W ta-
kich przypadkach mia-
sto również może wes-
przeć potrzebujących, 
wykupując 
takie usłu-
gi u realizatora 
programu. Oczy-
wiście, na pewno nie 
dla wszystkich w nieograni-
czonym zakresie. Na razie za-
planowano na ten cel kwotę 
10 tysięcy złotych miesięcznie 
i jest to już z pewnością bardzo 
wymierne wsparcie.

Ogłoszony zostanie prze-
targ na realizację takich usług na 
zlecenie ratusza. Burmistrz zakłada, 
że zabiegi ruszą już od kwietnia.

Programy prozdrowotne nie są 
obowiązkiem miasta. Ich realizacja za-
leży tylko i wyłącznie od woli burmi-
strza, radnych oraz środków budżeto-
wych, jakie miasto jest w stanie na to 
przeznaczyć. Na niektóre programy 
samorządy mogą uzyskać również 
dodatkowe dofi nansowanie z NFZ.

Andrzej Buczyński fot.ARMG
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ŻARY Nowy 
budynek 
sportów walki 
na „Syrenie” 
ma kosztować 
około 4 milionów 
złotych. O połowę 
tej sumy 
miasto stara się 
w Ministerstwie 
Sportu 
i Turystyki.

Obiekt, w którym od lat 
trenują zapaśnicy żarskie-
go Agrosu miał być tym-
czasowym barakiem, ale 
łatana ciągle prowizorka 
przetrwała długie lata. 

- Myślę, że histo-
ria tego obiektu szczęśli-
wie zbliża się ku końco-
wi - mówi wiceburmistrz 
Żar Olaf Napiórkowski. - 
W ubiegłym roku opraco-
waliśmy nowy, myślę że 
ciekawy projekt sali spor-
tów walki.

Budynek o po-
wierzchni około 800 me-
trów kwadratowych po-
wstanie na miejscu obec-
nego. Będzie większy i o 
wiele bardziej użyteczny. 
Ma służyć przede wszyst-
kim zapaśnikom. Ale na 
przykład z dwóch szatni 
z osobnym wejściem będą 
mogli korzystać zawodni-
cy różnych dyscyplin upra-
wianych na „Syrenie”. Bę-
dzie tam również profesjo-

nalna siłownia oraz sauna.
- W ubiegłym ty-

godniu złożyłem projekt 
w ministerstwie i liczymy 
na dofi nansowanie - mówi 
wiceburmistrz.

Wcześniej mówiło 
się o kwocie do 3,5 milio-
na, ale dokonano pewnych 
zmian w projekcie. Wśród 
dodatkowych rozwiązań 
są między innymi specjal-
ne podjazdy dla osób nie-
pełnosprawnych, oświetle-

nie ledowe, czy fotowolta-
ika z podgrzewaniem wo-
dy. Jak zapewnia wicebu-
rmistrz, wszystko będzie 
wykonane na najwyższym 
poziomie. Dwa lata temu 
wymieniono piec, który 
ogrzewa obecny budynek 
szatni, a będzie również 
zasilał nowy obiekt. Do 
opalania wykorzystuje się 
drewno pozyskane z wy-
cinek drzew przy drogach 
i na terenach gminy i w ten 

sposób koszty są bardzo ni-
skie. 

Nie będzie to oczy-
wiście hala widowiskowo-
-sportowa, ale obiekt bę-
dzie się świetnie nadawał 
na rozgrywanie różnego 
rodzaju zawodów dla dzie-
ci i młodzieży. Przy jednej 
ze ścian będzie sześćdzie-
siąt składanych krzesełek. 

- Liczymy na to, że 
decyzja w ministerstwie 
zapadnie do końca wa-

kacji i wtedy będziemy 
wiedzieć, czy otrzyma-
my wnioskowane środki - 
mówi Olaf Napiórkowski. 
- Chcielibyśmy jeszcze 
w tym roku ogłosić prze-
targ i wyłonić wykonaw-
cę, który mógłby zacząć 
prace na wiosnę przyszłe-
go roku. 

Trzeba nadmienić, 
że budowa stadionu lek-
koatletycznego na „Syre-
nie”, oddanego do użytku 

w ubiegłym roku, również 
była dofi nansowana ze 
środków ministerialnych. 

- Na wszystko co zro-
biliśmy do tej pory na „Sy-
renie” staramy się pozy-
skiwać zewnętrzne środki 
i jak do tej pory na wszyst-
ko otrzymaliśmy dofi nan-
sowanie od 33 do 85 pro-
cent - nie kryje satysfakcji 
Olaf Napiórkowski.

Andrzej Buczyński

Projekt już w ministerstwie

Tak ma wyglądać nowy obiekt dla żarskich zapaśników fot.Andrzej Buczyński

ŻAGAŃ 
X Jubileuszowy 
Rajd Harcerski 
Wielkiej Ucieczki 
ruszył w zimowej 
scenerii Dworca 
PKP. 
W Rajdzie uczestniczyło 
dwanaście drużyn z całej 
Polski, które rywalizowały 
w grze mającej na celu ra-
towanie Muzeum Obozów 
Jenieckich przed zburze-
niem i wymazaniem historii 
o Wielkiej Ucieczce. Zwy-
ciężyły drużyny z Sulecho-
wa „Nazwę wymyślimy po 
drodze” i „ Nieobliczalni 
jak miejsce zerowe funkcji 
kwadratowej przy ujemnej 
delcie” z Drezdenka i  oko-
lic. JM

Rajd Harcerski Wielkiej Ucieczki
fo
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REGION Spływem 
po Bobrze 
kajakarze 
rozpoczęli XXIV 
edycję Zimowego 
Spływu 
Kajakowego 
Mors 2018.
Trasa o długości 27 kilome-
trów wiodła do Nowogrodu 
Bobrzańskiego z przerwą 
przy elektrowni w Gryży-
cach. Łącznie śmiałkowie 
wodnej przygody z całej 
Polski pokonali 76 km na 
szlakach wodnych Bobru, 
Czernej i Kwisy. Organiza-
torem imprezy turystycznej 
było Stowarzyszenie Tury-
styki Wodnej „Szron-Czer-
na” i Klub Wodny PTTK 
„Szron” przy współpra-
cy Urzędów Miast w Ża-
ganiu, Iłowej i Nowogrodu 
Bobrzańskiego.

Jan Mazur

Kajakarze w zimowej aurze

Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal fot.Jan Mazur

Nie tylko płyniemy - jak trzeba to przenosimy fot.Jan Mazur

Śnieg nam nie przeszkodzi, jesteśmy twardzi i dobrze ubrani fot.Jan MazurDobry humor nas nie opuszcza fot.Jan Mazur

Rekreacja, rekreacją, a zjeść coś trzeba fot.Jan Mazur
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ŻARY W żarskim 
„Ceramiku” - 
Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 
i Technicznych 
spotkali się najlepsi 
z najlepszych, 
żeby stanąć do 
rywalizacji w ramach 
XV Powiatowego 
Dyktanda.
„Ceramik” po raz kolejny go-
ścił „Bezbłędnych Uczniów” 
ze szkół Żar i Lubska. Udział 
w konkursie wzięło dziewięć 
szkół z powiatu żarskiego, czyli 
18 uczestników.

Uczestnicy konkursu mu-
sieli udowodnić, że potrafią pra-

widłowo pisać po polsku i nie ro-
bić błędów.

Dyktando było oczywiście 
podchwytliwe. Zawierało słowa, 
które bez problemu wypowiada-
my, ale z ich napisaniem niejed-
na osoba może mieć problemy.

Zwycięzcą został Michał 
Butryn z Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Żarach, 
drugie miejsce zajął Mateusz 
Walczak (ZSE Żary), a trzecie 
miejsce Michał Olechno (ZSE 
Żary). 

Honorowy patronat nad im-
prezą objęło Starostwo Powiato-
we w Żarach. Powiat był rów-
nież fundatorem upominków dla 
uczestników konkursu. 

Paweł Skrzypczyński

Tchórzofretki, gżegżółki i hultaj z piłą

Daliśmy radę! Potrafimy pisać bezbłędnie po polsku fot.Halina Gola

Zaraz zaczynamy i udowodnimy, że potrafimy pisać bez błędów
fot.Halina Gola

ŻARY W Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej gościli 
początkujący 
pisarze, Jan 
Sękowski i Sabina 
Szarek.

Na spotkanie z dwójką 
uczniów Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego 
i jednocześnie początkują-
cymi pisarzami stawili się 
uczniowie KLO, uczniowie 
Centrum Kształcenia Usta-
wicznego i  Zawodowego, 
nauczyciele, wychowaw-
cy, przedstawiciele Klu-
bu Literackiego w Żarach 
oraz czytelnicy i pracowni-
cy MBP. 

Sabina, która jest au-
torka opowiadań i Jan, któ-
ry pisze wiersze, ze sporą 
dozą humoru i dużym dy-
stansem do samych siebie 
przedstawili swoje utwory 
literackie. Spotkaniu towa-
rzyszyły występy muzycz-
ne. Na gitarze zagrał Adam 
Moszczyński, zaśpiewa-
ła Aleksandra Grzmil. Na 
wszystkich czekał słodki 
poczęstunek.

Beata Kłębukowska, 
dyrektor biblioteki zachę-
ca wszystkich młodych pi-
sarzy, którzy chcą zapre-
zentować swoje utwory 
w MBP Żary, żeby skontak-
towali się z biblioteką pod 
numerem telefonu: 68 374 
37 36 wew. 33 lub 42. PAS

Spotkanie autorskie z młodymi pisarzami

Jan Sękowski i Sabina Szarek mieli okazję zaprezentować się szerszej publiczności fot.Halina Gola

Fragment dyktanda
„Historia ta wydarzyła się 
w nie największej miejsco-
wości nieopodal Wyszko-
wa. Można by rzec, że była 
to całkiem nieduża miej-
scowość, w której zarów-
no z lewa, jak i z prawa nie 
bardzo szerokiej dróżki ro-
sły krzewy jeżyn i drzewa 
jarzębinowe. Już wkrótce 
miały być tam tez posadzo-
ne rzędy tui. Gdzieniegdzie 
nad łąkami przyprószony-
mi kwiatami chabrów i ką-
koli dało się dostrzec fru-
wające jaskółki i jerzyki. 
W ogóle natomiast nie by-
ło gżegżółek ani kszyków, 
choćby nie wiem jak wy-
tężać wzrok. Znad rzeczki 
z rzadka dochodziły odgło-
sy watah bobrów i tchórzo-
fretek chowających się 
w żeremiach i polach jar-
mużu. Wszystko razem 
stwarzało bardzo harmo-
nijny, sielski obraz. Hen-
ryk po prostu stał urzeczo-
ny tym widokiem i wszyst-
ko poza tym uważał za bła-
he i nieważne, bardziej 
niżby chciał przyznać. Je-
go poharatana dusza od-
poczywała. Naraz dał się 
słyszeć ohydny dźwięk. Na 
razie nic nie wróżyło nicze-
go złego, krajobraz pozor-
nie się nie zmienił. Henryk 
rozejrzał się dookoła. Do-
strzegł, że w poprzek po-
la podąża człowiek z piłą. 
Ten hultaj za wszelką ce-
nę chciał zburzyć panują-
cy wokół spokój.”
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Centrum miasta się 
dusi. Kierowcy klną, 
ale muszą pogodzić 
się z rzeczywistością. 
Najgorsze jest to, 
że perspektywa 
na zmianę tego 
stanu rzeczy jest 
odległa. Wszystko 
pozostaje w sferze 
planów i koncepcji. 
Konkretów nie widać.
Najgorzej jest w rejonie, gdzie 
pobudowane zostały nowe mar-
kety. Pomiędzy placem Pionie-
rów Ziemi Żarskiej a ulicami: 
Ułańską, Artylerzystów, Legioni-
stów, Przeładunkową, Lotników, 
Broni Pancernej, Strzelców i Mo-
niuszki od lat trwa komunikacyj-
ny horror. Najgorzej jest w godzi-
nach szczytu, w soboty, dni tar-
gowe i w okresie przedświątecz-
nym. W tych dniach lepiej omi-
jać te miejsca, co oczywiście mo-
że pozostać tylko apelem i prze-
strogą, bo przecież do marketów 
trzeba jakoś dojechać, żeby zro-
bić zakupy.

Do współpracy trzeba trojga
Najbardziej zapalnym punktem 
jest skrzyżowanie ul. Lotników 
i Broni Pancernej. Tam nie ma sy-
gnalizacji świetlnej. Jadący z za-
kupów w Tesco mają więc nie-
ustający problem, szczególnie ci, 
którzy chcą skręcić w lewo. Sła-
by lub świeżo upieczony kierow-
ca potrafi zrobić w tym miejscu 
wielką blokadę zanim włączy się 
do ruchu. Pozostali muszą cierpli-
wie czekać w rosnącym korku. 

- To chyba najgorsze skrzy-
żowanie w tym rejonie. Otworzy-
liśmy swojego czasu ulicę Broni 
Pancernej w kierunku Przeładun-
kowej, bo przecież była „ślepa” 
- tłumaczy radny miejski Jacek 
Niezgodzki, były zastępca bur-
mistrza za czasów burmistrzowa-
nia Romana Pogorzelca. - W tym 
miejscu ewidentnie jest potrzeb-
na sygnalizacja świetlna lub ron-
do. Przez kilka lat nie można by-
ło tam nic zmieniać, bo ulicę re-
montowało starostwo, a po re-
moncie z dofinansowaniem ze-
wnętrznym nie można już doko-

nywać zmian przez kilka lat. Ten 
czas minął i można już coś zacząć 
robić - dodaje.

Niestety, ale szansa na bu-
dowę w tym miejscu ronda jest 
na razie niewielka. Radni miejscy 
klubu Lewicy złożyli co prawda 
wniosek do tegorocznego budże-
tu, żeby w tej sprawie rozpocząć 
przynajmniej prace projektowe, 
ale ich propozycja przepadła.

Problemem tego skrzyżo-
wania jest to, że ul. Lotników jest 
drogą powiatową a Broni Pancer-
nej miejską. Samorządowcy miej-
scy musieliby dogadać się z sa-
morządowcami z powiatu. 

- W tej sprawie nie ma żad-
nej inicjatywy ze strony mia-
sta - rozwiewa nadzieję staro-
sta Janusz Dudojć. - Nie mam 
w tej sprawie żadnego dokumen-
tu, a jeżeli mieszkańcy mają pro-
blemy, to w pierwszej kolejności 
musi działać burmistrz. Powiat 
w infrastrukturę drogową w mie-
ście włożył już przeszło 20 milio-
nów - podkreśla.

Jest jeszcze jeden problem. 
Budowa ronda wymagałaby spo-
ro miejsca, a to wiązałoby się 
z wejściem z budową na prywatną 
działkę obecnego właściciela te-
renu i ruiny budynku dawnej De-
kory. Chodzi konkretnie o dawny 
parking pomiędzy ul. Artylerzy-
stów a obiektem byłego zakładu. 

Do rozwiązania proble-
mu potrzebne więc są minimum 
trzy strony. Niezbędna jest jednak 
przede wszystkim chęć i determi-
nacja władz samorządowych.

Pozostała słuszna 
koncepcja
Usprawnić ruch i zakończyć ko-
munikacyjny horror mogłaby no-
wa ulica, która byłaby przedłu-
żeniem ul. Przeładunkowej i bie-
gnąc wzdłuż torów połączyła-
by się z ul. Moniuszki. Niestety, 
ale działki pomiędzy tymi ulica-
mi należą do prywatnych właści-
cieli - firmy Probet-Dasag i Lusa-
tia (d. Odzieżówka). Właścicie-
le działek byli przychylni pomy-
słowi budowy drogi. Po wstęp-
nych konsultacjach i rozmo-
wach w urzędzie miasta, za cza-
sów poprzedniego burmistrza, na-
wet złożyli w tej sprawie pismo. 

Byli w stanie przeznaczyć część 
swoich terenów pod budowę dro-
gi, która miałaby powstać w okre-
ślonym czasie. Interes miał być 
obopólny - droga rozwiązywała-
by problemy komunikacyjne dla 
miasta, a właścicielom otwierała-
by możliwość inwestycji, nie mó-
wiąc już o sporym wzroście war-
tości działek. Warunkiem było 
dokonanie jednoczesnej korekty 
w planie zagospodarowania prze-
strzennego, polegającej na zmia-
nie przeznaczenia części działek 
z funkcji handlowej na mieszka-
niową - właściciele mogliby bu-
dować tam budynki mieszkalne. 

Niestety, na piśmie się 
skończyło. Firma Lusatia popa-

dła w kłopoty finansowe. Prze-
kazanie części działek stało się 
skomplikowane. Do podpisania 
umów nie doszło. Została więc 
tylko słuszna koncepcja.

Na razie, podczas remontu 
ul. Moniuszki, wykonany został 
nawet zjazd z tej ulicy w kierun-
ku ul. Przeładunkowej. Rozwią-
zanie problemu to kolejne wy-
zwanie dla obecnych i przyszłych 
włodarzy miasta.

Brak nowych dróg
Problemy komunikacyjne w tym 
rejonie miasta z pewnością po-
mógł rozwiązać remont ul. Mo-
niuszki wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu Moniuszki z Hen-

ryka Wieniawskiego i Lotników. 
Inwestycja starostwa powiato-
wego przedłużała się, ale liczy 
się efekt końcowy. Tym efektem 
jest właśnie usprawnienie ruchu 
w tym rejonie, co powoduje szyb-
sze rozładowanie korków na Lot-
ników, szczególnie w dni targo-
we, kiedy ruch jest spotęgowany. 
To tylko tyle i aż tyle. 

- Problemy będą się nawar-
stwiały. Od remontów i przebu-
dowy niewiele przybywa oprócz 
komfortu. Nowych inwestycji 
i nowych dróg brakuje. Jakie no-
we drogi zostały w ostatnich zbu-
dowane? - pyta Jacek Niezgodzki.

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Jest coraz gorzej, a perspektywy brak.

Dawna koncepcja przewidywała, żeby ul. Lotników był dwupasmowa. Należałoby wyburzyć kilka starych budynków. Te plany „umarły śmiercią naturalną”. Dzisiaj na skrzyżowaniu z ul. Broni Pancernej trwa codzienny horror 
fot.Paweł Skrzypczyński

Komunikacyjny 
paraliż wciąż trwa
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Dawna koncepcja przewidywała, żeby ul. Lotników był dwupasmowa. Należałoby wyburzyć kilka starych budynków. Te plany „umarły śmiercią naturalną”. Dzisiaj na skrzyżowaniu z ul. Broni Pancernej trwa codzienny horror 
fot.Paweł Skrzypczyński

Skrzyżowanie ul. Artylerzystów z ul. Legionistów i ul. Przeładunkową pomimo sygnalizacji świetlnej 
korkuje się nieustannie fot.Paweł Skrzypczyński

Przebudowa ul. Moniuszki i budowa nowego ronda na skrzyżowaniu z ul. Wieniawskiego i ul. Lotników 
pomaga w częściowym rozładowaniu problemów komunikacyjnych fot.Paweł Skrzypczyński

Ulica Przeładunkowa miałaby być pociągnięta aż do ul. Moniuszki. To rozwiązałoby wiele 
problemów. Słuszna koncepcja jest ciągle tylko koncepcją fot.Paweł Skrzypczyński

Na torami miała powstać kładka dla pieszych i rowerów. Kładka miała połączyć dwie częś-
ci miasta, ul. Tunelową i Okrzei z ul. Przeładunkową. Budowa rozbija się o brak możliwość 
pozyskania dofinansowania na ten cel. Miasto próbowało już dwukrotnie pozyskać pieniądze. 
Spełnienie warunków dofinansowania okazało się niemożliwe, ze względu na zbyt krótki 
okres czasu, w którym miasto musiałoby zbudować kładkę fot.Paweł Skrzypczyński
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Agros podsumowany
ŻARY Pierwsze 
podsumowanie sezonu 
Międzyszkolnego  
Ludowego Klubu 
Sportowego Agros Żary 
odbyło się w 1978 roku. 
W ubiegły piątek podczas 
uroczystej gali klub 
podsumował rok 2017.

Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymali 
najlepsi zawodnicy Agrosu - zarówno zapaśni-
cy, jak i lekkoatleci. Były podziękowania dla 
trenerów oraz licznego grona sponsorów, któ-
rzy wspierają klub i młodych sportowców.

Prezes Damian Fedorowcz gorąco po-
witał przybyłych na galę sportowców, trene-
rów, przedstawicieli władz samorządowych 
miasta i gminy Żary, a także osoby od lat zwią-
zane z klubem, w tym byłych prezesów Fran-
ciszka Dendewicza i Leszka Karasia. Wśród 
gości byli też między innymi: trzykrotny me-
dalista olimpijski Józef Tracz i trener kadry na-
rodowej Andrzej Maksymiuk.

- Żarskie zapasy mają 45 lat, a klub  
40 lat i uważam, że to już jest wielki sukces - 
mówi Franciszek Dendewicz. - Ciągle utrzy-
mujemy się na rynku.

Andrzej Buczyński

Danuta Madej
burmistrz miasta Żary
- Rok 2017 był kolejnym rokiem 
sportowych sukcesów klubu Agros, 
a to wspaniała wizytówka promo-
cyjna dla naszego miasta i za to 
chciałabym serdecznie podzię-
kować. Agros to szkoła charakte-
ru, tężyzny i sprawności fizycznej.  
W ciągu ostatnich lat chcieliśmy 
i nadal chcemy dokładać kolej-
ne cegiełki do rozwoju infrastruk-
tury sportowej w Żarach. W ubie-

głym roku współnie cieszyliśmy się 
z oddanego, certyfikowanego sta-
dionu lekkoatletycznego. Widzę, 
że intensywnie go wykorzystuje-
cie i dzięki temu będziemy mieć 
coraz lepsze wyniki. Kolejny ważny 
krok, jaki zrobiliśmy w 2017 roku, 
to przygotowanie projektu budyn-
ku dla sportów walki. Wiem, że na 
ten obiekt czekacie. Czas najwyż-
szy, abyście mieli to miejsce do tre-
ningów na odpowiednim poziomie, 
bo po prostu zasługujecie na to. 

Leszek Mrożek
wójt gminy  Żary
- Panie prezesie, gratuluję tak 
wspaniałej kadry trenerskiej, ale 
przede wszystkim chciałem po-
dziękować za to, że moi miesz-
kańcy, dzieci z terenu gminy wiej-
skiej Żary mogą tu być, mogą 
przychodzić do klubu, trenować, 
uczy się i brać przykład z tych 
wszystkich, którzy odnieśli w ży-
ciu bardzo duże sukcesy. Sport 
naprawdę hartuje i wychowuje.

Gwiazdy sekcji lekkoatletycznej w żarskim Agrosie fot. Andrzej Buczyński

Na gali, oprócz sportowców, byli również dumni rodzice fot. Andrzej Buczyński
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Najlepsi zawodnicy 
Agrosu w 2017 roku

ZAPAŚNICY
Dziewczęta
1 miejsce - Martyna Cieślak 
- 3 miejsce w ogólnopolskiej olim-
piadzie młodzieży; 3 m. w pucha-
rze Polski kadetek
2 miejsce - Nikola Drozdek 
- 2 m. na mistrzostwach Polski 
młodziczek, 1 m. na międzywoje-
wódzkich mistrzostwach młodzi-
czek, 1 m. na ogólnopolskim tur-
nieju kwalifikacyjnym młodziczek
3 miejsce - Oliwia Charchalis 
- VIII m. na mistrzostwach Pol-
ski LZS; finalistka ogólnopol-
skiej olimpiady młodzieży - 13 m.;  
9 i 10 m. - puchar Polski kadetek 
(pierwszy rok); 3 m. - mistrzostwa 
Polski młodziczek
odkrycie roku - Martyna Ga-
bryl - 5 m. na mistrzostwach Pol-
ski LZS, 5 m. na międzywojewódz-
kich mistrzostwach młodziczek;  
4 m. na międzynarodowym tur-
nieju w Berlinie

Chłopcy
1 miejsce - Bartosz Dorosz 
- 2 m. na młodzieżowych mistrzo-
stwach Polski w stylu 
klasycznym w Poznaniu; 3 m. na 
młodzieżowych mistrzostwach 
Polski w stylu wolnym w Osielsku; 
3 m. w pucharze Polski młodzie-
żowców w Raciborzu
2 miejsce - Bartłomiej Kuczmar-
ski - 3 m. na ogólnopolskiej olim-
piadzie młodzieży; 1 m. na mi-
strzostwach Polski LZS; puchar 
Polski kadetów - 2 m. w Warsza-
wie, 2 m. w Janowie Lubelskim  
i 3 m. w Radomiu; 5 m. na mię-
dzynarodowym turnieju kadetów  
w Zagrzebiu
3 miejsce - Aleksander Płatek 
- 1 m. na mistrzostwach Polski 
LZS; 3 m. na ogólnopolskiej olim-
piadzie młodzieży; 3 m. w pucha-
rze Polski kadetów; 2 m. na mię-
dzynarodowym turnieju zapaśni-
czym w Pradze
nagroda specjalna - Jakub Maj-
dański - mistrz Polski kadetów; 
reprezentant Polski na mistrzo-
stwach świata kadetów; obec-
nie trenuje w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Raciborzu; podzię-
kowanie za lata pracy i sukcesy 
sportowe w Agrosie
odkrycie roku - Hubert Zakrzew-
ski - 3 m. na mistrzostwach Pol-
ski młodzików ; 1 m. na mistrzo-
stwach Polski młodzików LZS;  
2 m. na międzywojewódzkich mi-
strzostwach młodzików w Pozna-
niu

LEKKOATLECI
1 miejsce - Zuzanna Mistoń 
- czterokrotna złota medalistka 
mistrzostw województwa młodzi-
czek w biegu na 80m przez płot-
ki, 200m przez płotki, w sztafecie 
4x100m i w sztafetowych biegach 
przełajowych; dwukrotna mi-

strzyni makroregionu młodzików  
w biegu sztafetowym 4x100m  
i w biegu na 80m przez płotki; fi-
nalistka mistrzostw Polski mło-
dzików w biegu na 80m przez 
płotki; rekordzistka klubu w bie-
gach na 60,80 i 200m przez płotki
2 miejsce - Emilia Żelazek 
- dwukrotna mistrzyni wojewódz-
twa w sztafetach przełajowych  
i w sztafecie 4x100m, wicemi-
strzyni w pchnięciu kulą i w biegu 
na 100m; mistrzyni makroregionu 
młodzików w biegu sztafetowym 
4x100m i 3 miejsce w biegu na 
100m; finalistka mistrzostw Pol-
ski młodzików w pięcioboju lek-
koatletycznym; rekordzistka klu-
bu młodziczek w biegu na 400m  
i w pięcioboju lekkoatletycznym
3 miejsce - Mateusz Murias 
- trzykrotny złoty medalista mi-
strzostw województwa w skoku 
wzwyż, w biegu na 200m przez 
płotki i w sztafecie 4x100m; brą-
zowy medalista makroregio-
nu młodzików i rekordzista klu-
bu w biegu na 200m przez płotki; 
mistrz Polski młodzików i rekor-
dzista województwa lubuskiego  
w pięcioboju lekkoatletycznym
4 miejsce - Alicja Dudkiewicz - 
mistrzyni województwa w pchnię-
ciu kulą i brązowa medalistka  
w rzucie oszczepem; brązowa me-
dalistka makroregionu młodzików 
w pchnięciu kulą; rekordzistka 
klubu w rzucie młotem, dyskiem  
i oszczepem
5 miejsce - Natalia Bielak 
- trzykrotna mistrzyni wojewódz-
twa w biegach przełajowych na 
1000m i w sztafetowych biegach 
przełajowych; mistrzyni i wice-
mistrzyni makroregionu mło-
dzików w biegach przełajowych  
i biegu na 1000m; finalistka mi-
strzostw Polski juniorów w bie-
gu na 1000m; rekordzistka klu-
bu młodziczek na 600, 800, 1000  
i 1500 metrów
6 miejsce - Karolina Rajko - wi-
cemistrzyni województwa i fina-
listka mistrzostw Polski juniorów 
w biegach na 100 i 200m; rekor-
dzistka klubu w kategorii młodzi-
czek w biegach na 60, 100, 200, 
300 i 400 metrów oraz w gru-
pie juniorek na 200, 300, 400m  
i w siedmioboju lekkoatletycznym
odkrycie roku - Natalia Czech 
- złota, srebrna i brązowa me-
dalistka mistrzostw wojewódz-
twa w sztafetach przełajowych, 
lidze lekkoatletycznej i biegu na 
200m przez płotki; wicemistrzyni 
makroregionu w biegu na 200m 
przez płotki; finalistka mistrzostw 
Polski młodzików w biegu na 
200m przez płotki
wyróżnienie - Marcin Jung 
- członek kadry województwa 
młodzików; trzykrotny mistrz 
województwa w biegu na 60 m,  
w sztafecie 4x100m i w czwórbo-
ju lekkoatletycznym; rekordzista 
Polski dzieci starszych w biegu na 
60m - 7,35 s.

Trener Ryszard Dynowski i najlepsze zapaśniczki Agrosu w 2017 roku fot. Andrzej Buczyński

Zapaśniczych osiągnięć gratulował mistrz Józef Tracz fot. Andrzej Buczyński

Hubert Zakrzewski i Martyna Gabryl nagrodzeni w kategorii „odkrycie roku 2017” fot. Andrzej Buczyński

Wszyscy z uznaniem przyglądali się osiągnięciom młodych sportowców fot. Andrzej Buczyński
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Bieg z Kulturą po raz trzeci
GMINA TRZEBIEL 
W ubiegłym roku 
w Trzebielu, a teraz 
w Dębince odbył 
się doroczny bieg 
organizowany przez 
Ośrodek Kultury 
i Bibliotekę w 
Trzebielu. W tym 
roku na starcie 
stanęło 59 biegaczy.
- W biegu dla kobiet wygrała Joanna 
Woźniak-Cieślar, która miała w tym 
dniu swoje urodziny i organizatorzy 
przygotowali dla niej urodzinowego 
balona oraz mini torta - mówi dy-
rektor OKiB Małgorzata Cegielska. 
- Odbierając nagrodę powiedziała, 
że to były jej najlepsze urodziny  
w życiu.

Dyrektor podkreśla, że przy 
organizacji bardzo pomogli radny 

gminy Trzebiel Piotr Jakubowski, 
sołtys wsi Dębinka Stanisława Mły-
narczyk oraz Rada Sołecka, a także 
OSP Dębinka, OSP Jasień i Klub 
Motocyklowy Riders Of Flames  
z Jasienia.

Zwycięzcy biegu otrzymali 
trofea - obrazy wykonane przez żar-
ską artystkę Magdalenę Łazar-Mas-
sier. Dodatkowo biegacz, który prze-
kroczył linie mety jako siedemnasty, 
również został nagrodzony - szczę-
ściarzem okazał się Paweł Lipnicki 
z Tuplic.

Był poczęstunek, ognisko i lo-
sowanie ciekawych gadżetów. 

Jak zapewnia dyrektor Małgo-
rzata Cegielska, za rok oczywiście  
4. Bieg z Kulturą na pewno się od-
będzie, ale jeszcze nie wiadomo, 
gdzie zostanie zorganizowany. Po-
mysł jest taki, aby odbywał się co 
roku w innej miejscowości w gmi-
nie Trzebiel.  ATB

Przygotowania do żarskiego turnieju
BOKS W minioną 
sobotę pięściarze  
z sekcji bokserskiej 
Żarskiego Klubu 
Sportów Walki 
szlifowali formę 
przed zbliżającym się 
turniejem „O Srebrne 
Rękawice Dolnych 
Łużyc”, który 
odbędzie się  
7 kwietnia w Żarach 
pod patronatem 
Polskiego Związku 
Bokserskiego.

Tym razem udali się do stolicy Dol-
nego Śląska biorąc udział w sobocie 
bokserskiej, organizowanej przez 

Gwardię Wrocław. Żarski klub wy-
stawił trzech zawodników, lecz dla 
najmłodszego adepta Szymona Jar-
molskiego nie dobrano przeciwnika. 
Mariusz Smoliński i Wojciech Urba-
niak mieli więcej szczęścia i skrzy-
żowali rękawice z zawodnikami 
„Zandukeli Boxing Team” z Wrocła-
wia oraz z klubu KKS Boks Poznań. 
Mariusz Smoliński po wyrównanej 
walce zremisował z zawodnikiem  
z Wrocławia, zaś Wojciech Urbaniak 
potwierdził swoją wysoką formę, 
wygrywając na punkty z zawodni-
kiem z Poznania, mimo iż przeciw-
nik miał znacznie lepsze warunki 
fizyczne.

Zapraszamy do kibicowania 
pięściarzom podczas żarskiego tur-
nieju w hali sportowej SP5 - 7 kwiet-
nia. DPZawodnicy ŻAKS powalczyli we Wrocławiu fot. nadesłane

Mini Bieg z Kulturą – wyniki dzieci:
Na 400 m wystartowało 22 dzieci
I miejsce - Natalia Wojakowska z Żar
II miejsce - Amelia Czekajło z Dębinki
III miejsce - Maciek Czekajło z Dębinki
Na 800 m wystartowało 12 dzieci
I miejsce - Kacper Jakubowski z Dębinki
II miejsce - Kacper Dobroczyński z Trzebiela
III miejsce - Antoni Harenda z Żar
3. Bieg z Kulturą w Dębince – wyniki:
Kobiety:
I miejsce - Joanna Woźniak-Cieślar - Wrocław/Żary
II miejsce - Dorota Laskowska - Żary
III miejsce - Ewelina Nawrocka - Żary
Mężczyźni:
I miejsce - Krzysztof Maj - Tuplice
II miejsce - Marcin Piotrowski - Żary
III miejsce - Szczepan Kogut - Żagań

Zimowa aura nie odstrasza prawdziwych zapaleńców biegania fot. nadesłane

Dzieciaki biegały na dystansach 400 i 800 metrów fot. nadesłane
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Juniorzy Chromika
w ćwierćfinałach
Mistrzostw Polski

KOSZYKÓWKA Po pokonaniu 
Górnika Wałbrzych juniorzy 
Chromika zagrają w V grupie 
ćwierćfinałowej w Szczecinie.

Rywalami Chromika w grupie będą zespoły KKS 
Mickiewicz SMS Katowice, King BC Szczecin oraz 
Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk.

W barażach o awans do ćwierćfinału pod-
opieczni trenerów Łukasza Rubczyńskiego i Toma-
sza Sobczaka rozegrali dwa spotkania z reprezen-
tacją Górnika Wałbrzych.

15 marca na własnym parciecie Chromik 
wywalczył wysokie zwycięstwo. Już po pierwszej 
kwarcie przewaga wynosiła 17:10, a po drugiej 
27:16. 18 punktów nadwyżki pozwalało spokoj-
nie mysleć o drugiej części spotkania. W dwóch 
ostatnich kwartach przewaga żarskiego zespołu 
caly czas rosła i w rezultacie na koniec wyniosła 
aż 35 punktów. Wynik spotkania to 83:47. Po tym 
meczu koszykarze z Wałbrzycha musieli się moc-
no nakombinować, jak rozegrać rewanż, który od-
był się 18 marca. 

Jak się okazało, Górnik naprawdę się po-
starał i wygrał mecz z Chromikiem 87:71. Jednak 
przewaga punktowa w pierwszym spotkaniu za-
decydowała o ostatecznym zwycięswie Chromika.

Juniorzy UKS Chromik Żary jeszcze nigdy 
nie zaszli tak daleko. Ćwierćfinałowy awans jest 
więc już niewątpliwym sukcesem. ATB

Juniorzy grają dalej fot. Chromik Żary

Rocznik 2006 na parkiecie
KOSZYKÓWKA Rozgrywki 
dolnośląskiej mini 
koszykówki w Żarach.

Podopieczni  Tomasza Górskiego  roze-
grali kolejny turniej w dolnośląskiej li-
dze mini koszykówki. Tym razem byli go-
spodarzami turnieju i do Żar przyjechały 
drużyny: WKK II Wrocław - aktualny wi-
celider tabeli z bilansem 10 zwycięstw  
i 0 porażek oraz AZS AWF Wrocław -  
4 zwycięstwa i 10 porażek. W pierwszym 
meczu AZS AWF Wrocław przegrywa  
z WKK II Wrocław 21:66. W drugim me-
czu WKK II Wrocław spotkał się z gospo-

darzem turnieju Chromikiem Żary. Trener 
w szatni bojowo nastawił chłopców, ale 
znowu na początku meczu dopadła ich 
trema. Pierwsza kwarta przegrana 10:22. 
Druga i trzecia kwarta to odrabianie strat 
i w końcówce trzeciej kwarty chłopcy wy-
chodzą na jednopunktowe prowadzenie. 
Ale znów brak koncentracji i WKK prowa-
dzi przed czwartą kwartą 5 pkt. Czwarta 
kwarta to słaba skuteczność chłopców. 
Zdobywają w niej tylko 6 pkt., a rywale aż 
26. Wynik meczu 71:46. W trzecim spo-
tkaniu Chromik gra z AZS AWF Wrocław 
- chłopcy bez wielkich przeszkód wygry-
wają 63:31. ATB (źródło Chromik Żary) Młodzi koszykarze trenują i nabierają doświadczenia na parkiecie fot. Chromik Żary

Koszykarska niedziela
KOSZYKÓWKA Dwa  
zwycięstwa w lidze 
mini koszykówki 
rocznika 2005 i jedna 
porażka młodzików 
w meczu ze starszymi 
rywalami. 
Koszykarze rocznika 2005 bardzo 
dobrze poradzili sobie w ostat-
nich meczach ligi dolnośląsko-lu-
buskiej. Rówieśnicy z Wrocławia 
nie nawiązali równorzędnej wal-

ki. W pierwszym meczu Chromik 
Żary pokonuje WKS Śląsk Wro-
cław  70:42. Drugi mecz to jesz-
cze wyższa wygrana. Chromik 
Żary - UKS Gimbasket Wrocław 
- 80:21.

Przeciwnikiem Chromika  
w dolnośląsko-lubuskiej lidze 
młodzików była o rok starsza eki-
pa WKS Śląsk Wrocław 2004. 
Nierówne warunki fizyczne zro-
biły swoje i goście wygrywają 
mecz wynikiem 123:47. ATB

Uważnie słuchać trenera to podstawa fot. Andrzej Buczyński I dwa punkty na tablicy fot. Andrzej Buczyński

Jest koszykówka - są i kibice fot. Andrzej Buczyński
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Pierwszy mecz w sezonie
PIŁKA NOŻNA Ruszyła 
piłkarska wiosna. pierwszy 
mecz rundy udało się 
rozegrać reprezentacjom 
Unii Kunice i Zrywu 
Rzeczyca.  Wynik spotkania 
to 2:1 dla żarskich piłkarzy.
W pierwszej połowie kibice zgromadzeni 
wokół sztucznej murawy żarskiego „okrą-
glaka” nie mieli okazji do wiwatów. Emocje 
przyszły w drugiej części meczu. Gościom 
udało się strzelić jedną bramkę, ale to gole  

w wykonaniu Marka Sitarka i Krystiana 
Goca zadecydowały o końcowym rezultacie 
spotkania i trzech punktach na koncie Unii. 
Wygrana może cieszyć tym bardziej, że po-
przednie spotkanie ze Zrywem było było 
niezbyt udane. Unia przegrała wtedy 2:8.

Przed rozpoczęciem tej rundy roz-
grywek klasy okręgowej do piłkarzy Unii 
dołączyli: Mariusz Kościerza ze Sparty 
Grabik, Piotr Kuś z Piasta Lubanice oraz 
Szymon Szklarz z Wisły Jeziorzany. Ze 
składu odeszli Damian Bieszczad i Tomasz 
Woźniak. ATB

Pozamiatali przed walkowerem
W zimowej scenerii Unia ogrywa Zryw 2:1 fot. Andrzej BuczyńskiInauguracja rundy wiosennej była szczęśliwa dla piłkarzy Unii Kunice fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA 
Działacze żarskiego 
Promienia zadbali o 
przygotowanie boiska, 
co nie było łatwe 
po opadach śniegu. 
Piłkarze popracowali 
nad formą. Policja 
przyjechała czterema 
radiowozami. Tylko 
przeciwnik nie 
dojechał na mecz.
W sobotę od rana trwała walka  
z usuwaniem śniegu ze sztucznej na-
wierzchni boiska. Wszystko wyda-
wało się być zapięte na ostatni guzik. 
Stawili się kibice z akcesoriami ma-
jacymi zagrzewać piłkarzy do walki. 

Ale Korona Wschowa nie przyjecha-
ła. Jak wieść gminna niesie, rywale 
Promieniauzbierali tylko dziewięciu 
zawodników i uznali, że w niepeł-
nym składzie nie ma sensu jechać 
do Żar. Punktualnie o piętnastej sę-
dziowie wyprowadzili gospodarzy 
na murawę i odgwizdali początek 
meczu. Po regulaminowym czasie 
znów gwizdek i było po wszystkim. 
W takich sytuacjach Lubuski Zwią-
zek Piłki nożnej podejmuje decyję  
o walkowerze i przyznaje trzy punkty 
drużynie, która stawiła się na mecz.

Piłkarze Promienia, skoro  
i tak już byli na boisku, zagrali mecz 
sami ze sobą.

21 marca Korona Wscho-
wa wycofała się z rozgrywek klasy 
okręgowej. ATB

Promień zagrał z Promieniem fot. Andrzej Buczyński

Tak wyglądalo boisko jeszcze przed południem fot. Andrzej BuczyńskiNiedosyt piłkarskich wrazeń malowal się na twarzach wiernych kibiców Promienia fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 ▶ 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. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668921509 

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

 ▶ Koper ty okolicznościowe 
polskie i DDR ze stemplami 
okolicznościowymi i znaczki.
Żary, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
668921509

 ▶ Kanapa skórzana antyk, fo-
tel skórzany duży, komoda.Ża-
ry, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
668921509

 ▶ Kanapa skórzana antyk, fo-
tel skórzany duży, komoda.Ża-
ry, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
668921509

 ▶ Znaczki polskie, niemieckie, 
rosyjskie, przedwojenne i po-
wojenne, znaczki dojcze- rajch.
Żary, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
668921509

 ▶ Ława szklana duża z podsta-
wą ładną kobiety.Żary, ul. Gór-
nośląska 1/4a Tel. 668921509

 ▶ Wersalka rozkładana.Ża-
ry, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
668921509

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

 ▶ 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 in-
ne przedmioty, kolekcjonerskie. 
Tel. 693896405

 ▶ Sprzedam - Magiel drewnia-
ny sprawny, maszyna do pisania 
jako antyki, bogaty zbiór znacz-
ków kolekcjonerskich w klase-
rach. Tel. 693896405

 ▶ Sprzedam - Działki budowla-
ne w Grabiku 13-15 ar, warunki 
zabudowy, media, atrakcyj-
na lokalizacja, sprzedam. Tel. 
662246173

 ▶ Sprzedam - komplet mebli 
Swarzędz stołowy, wysoki po-
łysk oraz stół dębowy, rozsuwa-
ny i 8 krzeseł, bogato zdobiony. 
Tel.  793896405 

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

 ▶ Sprzedam - Futro krótkie z 
lisa srebrnego oraz krótkie jasne 
z nutrii, kozuch męski i dwie 
kamizelki.  Tel. 793896405

 ▶ Sprzedam - Stół do ping-
ponga kupiony w Polsce, bdb, 
szafa metalowa dwudrzwiowa 
ubraniowa oraz szafa ubraniowa 
trzydrzwiowa, rozsuwana, me-
ble dziecięce, obuwie chłopięce.   
Tel. 793896405

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

 ▶ Sprzedam opony letnie do 
Suzuki Alto 155+65+13 z felga-
mi po przeb 500 km 200 zł  Tel. 
662 447 216

 ▶ Sprzedam komplet wypo-
czynkowy 3+1+1. Uszkodzona 
tapicerka, cena do negocjacji. 
Tel. 505 359 267

 ▶ Mieszkanie 80.7 m2 w Żarach 
,blisko centrum miasta.  Tel. 697 
440 262

 ▶ Sprzedam tanio Magiel elek-
tryczny, pralkę Whirlpool 6 kg, 
szafkę do pokoju/ubrania i buty. 
Tel. 601 815 849

 ▶ Sprzedam Audi A6 C5 98/99 
kombi 2.4 automat. Klima elek-
tryka stan dobry, cena 6.900 zł 
Tel. 697 846 739

 ▶ Sprzedam rower damka stan 
dobry 80 zł Tel. 697 846 739

 ▶ Sprzedam podkład do twarzy 
Diorskin Forever kolor 020 Light 
Beige.  Tel. 602 233 407

 ▶ Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produk-
cji 2010 ,bezwypadkowy ,kupio-
ny w polskim salonie ,stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji 
- 19500 zł Tel. 603420045

 ▶ Sprzedam Keyboard Yamaha 
PSR S 700 ze stojakiem, pod-
stawką pod nuty  i książką ser-
wisową Tel. 692 628 803

KUPIĘ

 ▶ Kupię poroża Jeleni. Tel. 783 
979 997

 ▶ Kupię monety i banknoty nie-
chodliwe z Polski i Niemiec, inne 
kolekcjonerskie oraz srebrne, 
złote oraz 2 złotówki od 1995 
roku. Tel. 602 128 246

 ▶ Skupuję różne przedmio-
ty kolekcjonerskie, im starsze 
tym lepsze, wojskowe, monety, 
banknoty, zegary. Tel. 602 128 
246

 ▶ Kupię monety i banknoty nie-
obiegowe z polski i Niemiec oraz 
kolekcjonerskie srebrne, złote i 
unikatowe. Tel. 602 128 246

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

MOTORYZACJA

 ▶ Toyota Avensis rok produk-
cji:2003 , pojemność: 1600 ben-
zyna + instalacja gazowa, kli-
matyzacja, alu felgi… Tel. 602 
738 351

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

 ▶ Audi A6 rok produkcji 2008 Li-
ft, pojemność: 2700 TDI moc:190 
koni , klima-tronik , ksenon, ledy 
, nawigacja ,grzane fotele… - 
sprzedam   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

 ▶ SPRZEDAM, MOTORYZACJA: 
Renault Scenic rok 1999, 1.6, 
16v,  Tel. 792-718-741

 ▶ Sprzedam. Opel Vivaro 2008 r 
2.5 tdci klimatyzacja, czerwony 
stan b. dobry, cena 15 900 zł Tel. 
697 846 739

 ▶ Sprzedam Audi A6 C5 98/99 
2.4 automat. Klima elektryka 
stan dobry. Cena - 6900 Tel. 697 
846 739

 ▶ Sprzedam Fiata PUNTO rok 
2014 przebieg 42000 cena 21000 
zł Tel. 886 184 798

 ▶ Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produk-
cji 2010 ,bezwypadkowy ,kupio-
ny w polskim salonie ,stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji 
- 19500 zł   Tel. 603420045

 ▶ Jasień sprzedam motor Honda 
nie debile 650 rok, 2001 prze-
bieg 43 tys. Moc 56 kw. Tel. 691 
409 833

 ▶ Tanio sprzedam Renault Me-
gane, 1966 rok, benzyna, 1.6 Tel. 
505 794 665

PRACA

 ▶ Anteny satelitarne i naziem-
ne DVB - T montaż, ustawienie, 
naprawa, dojazd gratis. Tel. 501 
987 666

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

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

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

 ▶ Hydraulik, wykonam insta-
lacje CO, wodno-konalizacyjne, 
montaż wszystkich rodzaju pie-
ców, pompy ciepła solary. Tel. 
698 647 203

 ▶ Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

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

 ▶ Gładź, malowanie, tapetowa-
nie itp. wykonam, okolice Żaga-
nia. Tel. 727 247 315

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

 ▶ Hydraulik, montaż central-
nego ogrzewania, kotłownie, 
instalacje wodne, gazowe, ka-
nalizacyjne, miedź, plastik, pp 
Tel. 609 755 357

 ▶ Ogrody przytnę, drzewka 
owocowe, uformuję krzewy 
ozdobne, wytnę zbędne drzewa, 
usunę wywroty. Tel. 794 477 922

 ▶ Transport, tanio, przepro-
wadzki 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, 
ściany, podłogi,stropy, tynki 
tradycyjne, malowanie elewa-
cji, podcinka budynków.  Tel. 
603111799

 ▶ Montaż mebli Ikea i inne, la-
kierowanie frantów meblowych, 
połysk, mat, garderoby, szafy-
,meble na wymiar. Tel. 784 974 
957

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

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

 ▶ Zaopiekuję się niepełno-
sprawną osobą. Tel. 669 853 691

 ▶ Księgowość dla małych i śred-
nich firm: ryczałt , KPIR, pli-
ki JPK, VAT, ZUS, PFRON.   Tel.  
662158515

 ▶ USŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE - pełen zakres TANIO 
I SOLIDNIE Tel. 692 014 221

 ▶ Wykonam kartki okoliczno-
ściowe, ozdoby. Tel. 501 299 827

REKLAMAREKLAMA

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

 ▶ Darmowy rzeczoznawca. 
Szkoda na pojeździe? Rozliczana 
kosztorysowo? Odbierz dodat-
kowe pieniądze. Decyzja w trzy 
dni robocze.Weryfikacja koszto-
rysu z ostatnich 3 lat!!! Tel. 606 
805 778

 ▶ Darmowy rzeczoznawca. 
Szkoda na pojeździe? Rozliczana 
kosztorysowo? Odbierz dodat-
kowe pieniądze. Decyzja w trzy 
dni robocze.Weryfikacja koszto-
rysu 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 uda-
rach, 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, Bez-
pieczna komfortowa taksówka 
dla Ciebie.  Tel. 68 374 68 68

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

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

 ▶ Prace pisemne, j. polski, hi-
storia, historia sztuki. Sprawnie, 
solidnie, na czas.  Tel. 530 51 
88 77

 ▶ Różne - Wycinka drzew i pie-
lęgnacja 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 pro-
wansalskim, tapicerka krzeseł, 
stara kuchnia.  Tel. 503064028

 ▶ Rozliczę PIT w zamian za 
przekazanie 1 proc. dla fundacji. 
Tel. 694430294

 ▶ PSYCHOTERAPIA DUSZY   Po-
moc w odnajdywaniu drogi do 
sukcesu zawodowego,zdro-
wia,miłości   kontakt urszula7@
onet.pl 

 ▶ Darmowy rzeczoznawca. 
Szkoda na pojeździe? Rozliczana 
kosztorysowo? Odbierz dodatko-
we pieniądze. Decyzja w trzy dni 
robocze.Weryfikacja kosztorysu z 
ostatnich 3 lat!!!  Tel. 606 805 778

 ▶ Korepetycje z języka pol-
skiego, wszystkie poziomy. Do-
świadczony nauczyciel. Tel. 602 
233 407

 ▶ Zawiozę tanio szybko i wy-
godnie. Tel. 886 184 798

 ▶ Tanie sprzątanie mieszkań po 
zmarłych i nie tylko. Tel. 723 
903 732

NIERUCHOMOŚCI

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

 ▶ Żary ul. Okrzei sprzedam 
mieszkanie 2 pokojowe w bloku, 
wysoki parter 53,2 m2, duży bal-
kon, piwnica. Tel. 723 401 586

 ▶ Żary,- mieszkanie parter 
53m2, duży balkon i piwnica. 
Sprzedam nowe budownictwo. 
Tel. 723 401 586

 ▶ Mieszkanie 80.7 m2 w Żarach 
,blisko centrum miasta.  Tel. 
697440262

 ▶ Żary - zamienię M-5 na M-3 
os. muzyków. Do 2-go piętra. 
Zamiana z małą dopłatą. Tel. 
796 787 763

 ▶ Jasień sprzedam mieszkanie 
w kamienicy 2 pokoje kuchnia 
łazienka CO i WC 52 m kw  Tel. 
691 409 833

 ▶ Jasień - sprzedam mieszkanie 
w kamienicy, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, CO i WC 52 m kw. Tel. 
691 409 833

 ▶ Olbrachtów - działka na 
sprzedaż z warunkami zabudo-
wy o pow. 18 arów, media przy 
nieruchomości- 68 tys. Partner 
Nieruchomości. Tel.  533-308-
999

 ▶ Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 41 tys. Możliwość 
zakupu większej powierzchni. 
Partner Nieruchomości. Tel. 533-
308-999 

 ▶ Żary - polecamy na sprzedaż 
działkę w Żarach, na nowym 
osiedlu, o pow. 10 arów - 79 tys. 
Media przy działce. Partner Nie-
ruchomości. Tel.  533-308-999 

 ▶ Grabik - działki na sprzedaż 
np. o pow. 10 ar w cenie 46 
tys. Możliwość zakupu większej 
powierzchni. Partner Nierucho-
mości. Tel.  533-308-999 

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

 ▶ Żary - dla klientów poszu-
kujemy mieszkań na sprzedaż. 
Gwarantujemy profesjonalną 
obsługę klienta. Partner Nieru-
chomości. Tel.  533-308-999

 ▶ Biedrzychowice Dln, działka 
60ar rolno-budowalna z warun-
kami zabudowy, piękna okolica 
.  Partner Nieruchomości.  Tel. 
690 411 006

 ▶ Biedrzychowice Dln, działka 
zabudowana 18 arów. Partner 
Nieruchomości.   Tel. 690 411 
006

 ▶ Szukam do wynajęcia miesz-
kania 3pok na parterze. Partner 
Nieruchomości. Tel.  690 411 006

 ▶ Mieszkania dla firm/pracow-
ników . Partner Nieruchomości. 
Tel.  690 411 006

 ▶ Żary – centrum, lokale biuro-
we do wynajęcia . Partner Nieru-
chomości. Tel.  690 411 006

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

 ▶ Olbrachtów, działki rolno-bu-
dowlane 40zł/m2. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Olbrachtów, działka leśna 53 
ary 15zł/m2. Partner Nierucho-
mości. Tel.  690 411 006

 ▶ Mieszkania w stanie dewelo-
perskim w Żarach, 480 tys. Tel.  
606 705 480

 ▶  Posiadamy atrakcyjne, pięk-
nie położone działki budowla-
ne w: Żarach, Kunicach, Siod-
le ,Drożkowie, Olbrachtowie. 
Atrakcyjne ceny sprzedaży!! ce-
na od 30 zł/m2,  Tel. 606 705 480 

 ▶ Mieszkanie  w apartamen-
towcu, stan deweloperski  – Ża-
ry.60m2 cena 224.000zł, nr tel. 
606 705 480  Tel. 606 705 480 

 ▶ Do sprzedaży pięknie położo-
ny ,funkcjonalny dom w Lubsku . 
Tel. 606 705 480

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

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

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

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

OGŁOSZENIA

Jaja ze 
śledziem 
i kawiorem
Składniki
• 4 jaja ugotowane na 

twardo
• 1 filet śledziowy 

może być lekko 
marynowany lub 
solony

• 1 ogórek kiszony
• 1 łyżka kawioru
• 1 łyżka majonezu
• Sól, pieprz, kilka 

gałązek koperku, 
sałata zielona do 
dekoracji

Wykonanie
Jaja przekroić na pół i 
ułożyć na liściach sała-
ty. Śledzia i ogórek ki-
szony drobno posiekać, 
dodać majonez przy-
prawy oraz posiekany 
koperek. Masę wymie-
szać i ładnie ułożyć na 
jajkach. Na wierzchu 
rozłożyć kawior.

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Jaja 
faszerowane 
masą  
z awokado
Składniki
• 5 jajek ugotowanych na 

twardo
• 1 dojrzałe awokado
• 1 łyżeczka soku z cytryny 
• 1/2 ząbka czosnku
• 2 łyżki majonezu + majonez 

do dekoracji
• 2 łyżki posiekanego szczy-

piorku
• zielenina do dekoracji np. 

bazylia, rzeżucha, natka 
pietruszki

Wykonanie
Jaja przeciąć na wzdłuż na pół 
i wyjąć z nich żółtka. Awokado 
pokroić w kosteczkę, skropić so-
kiem z cytryny, dodać przeciśnię-
ty przez praskę czosnek, drobno 
posiekane żółtka, sól, pieprz, 
posiekany szczypiorek oraz 2 
łyżki majonezu. Masą wypełnić 
jaja, ułożyć na liściach sałaty 
i udekorować majonezem oraz 
zieleniną.

REKLAMA

Jaja 
faszerowane 
łososiem
Składniki
• 6 jaj ugotowanych na 

twardo jajek
• 1 łyżka majonezu 
• 1 łyżka tartego chrzanu
• 70 g wędzonego łososia 
• 2 łyżeczki masła 
• 2 łyżeczki szczypiorku, 

drobno posiekanego oraz 
1 łyżka do dekoracji

• łyżeczka soku z cytryny
• Sól i pieprz
Wykonanie
Przekrajamy jajka wzdłuż 
na połówki. Małą łyżeczką 
wyciągamy delikatnie żółt-
ka. Żółtka przekładamy do 
miski dodajemy majonez, 
masło i chrzan a następnie 
ucieramy. Następnie doda-
jemy bardzo drobno pokro-
jonego łososia i szczypiorek. 
Doprawiamy do smaku solą, 
pieprzem i sokiem z cytryny. 
Połówki jajek napełniamy 
masą jajeczno-łososiową, 
układamy na półmisku.

Jaja 
faszerowane 
z groszkiem 
i ziarnami 
słonecznika
Składniki
• 8 jaj ugotowanych na 

twardo

• puszka zielonego groszku
• kilka łyżek majonezu
• 1/3 szklanki jogurtu 

naturalnego
• 1 łyżka oliwy
• 100 g żółtego sera starte-

go na tarce
• szczypta soli i pieprzu
• 1/2 szklanki prażonego 

słonecznika

Wykonanie
Ugotowane jaja przekrój na 
połówki, wydrąż ze skorupki 
tak aby skorupka nie popę-
kała i drobno posiekaj. Dodaj 
wszystkie składniki farszu, 
odkładając trochę groszku 
do dekoracji. Dobrze wymie-
szaj. Nakładaj kopiasto do 
pustych skorupek, udekoruj 
kiełkami.



Moja Gazeta       23 marca 2018 25Moja Gazeta       23 marca 2018 25

 ▶ Pokoje pracownicze do wy-
najęcia. Partner Nieruchomości. 
Tel.  887-758-384

RONICTWO

 ▶ Sprzedam ciągnik i maszyny. 
Tel. 699 932 056

 ▶ Prasa do słomy Claas Rollant 
250  , rok:2002 , Stan Bardzo Do-
bry - 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

 ▶ Sprzedam ciągnik rolniczy i 
maszyny rolnicze: obciążniki, 
szyby, pług, brony, kultywator, 
siewnik, opryskiwacz, przycze-
pę samozbierającą, dmuchawę, 
wał uprawowy i prasę Tel. 699 
932 056

TOWARZYSKIE

 ▶ Na urlop na Malcie, Cyprze 
szukam chętnej. Tel. 662 310 
485

OGŁOSZENIA

• Asystent sędziego Żary 1
• Asystent projektanta konstrukcji 

budowlanych Żary 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

Żary 1
• Specjalista do spraw sprzedaży Żary 2
• Stanowisko do spraw rozliczeń Żary 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Specjalista do spraw osobowych i płac 

Żary 1
• Opiekun osób starszych Gmina Jasień 1
• Konserwator Żary 1
• Specjalista do spraw kadr i płac 

Lubsko 1
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Handlowiec/ Specjalista do spraw 

eksportu Lubsko 1
• Pracownik biurowy Lubsko 1
• Kucharz Żary 2
• Kelner/ Recepcjonista Żary 2
• Pomoc kuchenna Łęknica 2
• Piekarz Lubsko 1
• Pomocnik piekarza Lubsko 1
• Piekarz Żary 2
• Piekarz Żary 1
• Ciastkarz Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 1

• Krojczy chleba Żary 1
• Pomoc kuchenna Jagłowice (1/2 

etatu) 2
• Sprzątaczka (0,75 etatu) Żary 7
• Ekspedientka Żary 1
• Sprzedawca Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca w stacji paliw 

Lubsko 1
• Kasjer/ sprzedawca Lubsko 1
• Kasjer/ Sprzedawca – obsługa kasy 

fiskalnej Lubsko 1
• Monter/ Kontroler jakości Żary lub 

Mirostowice Dolne 10
• Malarz/ Pracownik budowlany Żary 2
• Monter stelaży Tuchola Żarska 1
• Kierownik produkcji meblarskiej 

Jasień 1
• Pakowacz ręczny Jasień 2
• Obuwnik szwacz Lubsko 1
• Pracownik budowlany Lubsko 3
• Operator wózka widłowego Lubsko 1
• Pracownik produkcji (obsługa młyna) 

Lubsko 3
• Pracownik produkcji Lubsko 20
• Operator oczyszczalni ścieków Żary 1
• Pomoc stolarza Jeziory Dolne 1
• Mechanik samochodowy Żary 2

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

• Ankieter (Szprotawa) 1
• Asystent rodziny (Żagań) 1
• Barwiarz/zgrzeblarz- pomoc produkcji 

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

Żagań) 1
• Doradca klienta NEST BANK (Żagań) 1
• Dziennikarz (Żary) 1
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Elektromonter (Świętoszów) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Główny księgowy (Szprotawa) 1
• Grafik komputerowy (Wiechlice) 1
• Instruktor nauki jazdy (Żagań i okoli-

ce) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

fryzjer (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

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

(Iłowa, Żary) 2
• Kierowca kat. C - operator węzła (Iło-

wa, Żary) 2
• Kierowca samochodu dostawczego/ 

Magazynier (Żagań) 1
• Kierownik brygady (Żagań) 1
• Kierownik (Brzeźnica) 1
• Konserwator (Wiechlice) 1
• Księgowa/y (Szprotawa) 1
• Księgowy (Żagań) 1
• Magazynier (Żagań) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 1

• Magazynier (Żary) 1
• Monter - pracownik techniczny (Ża-

gań, delegacje) 3
• Nauczyciel wspomagający - (Szprota-

wa) 1
• Operator (Dobre Nad Kwisą) 1
• Operator koparko-ładowarki (Żagań 

i okolice) 1
• Operator maszyn (Żagań) 2
• Operator minikoparki (Żagań) 1
• Piekarz - (Jabłonów) 4
• Pielęgniarka (Świętoszów) 1
• Pomocniczy robotnik budowlany 

(teren Unii Europejskiej) 3
• Pracownik do spraw ubezpieczeń 

(Szprotawa) 1
• Pracownik dozoru (Żagań i okolice) 5
• Pracownik socjalny (Małomice) 1
• Pracownik stacji monitorowania 

(Żagań) 1
• Pracownik torowy (teren kraju) 30
• Przedstawiciel handlowy - kierownik 

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

• Przedstawiciel handlowy - konsultant 
ds. reklamy (Żary) 1

• Robotnik budowlany (woj. lubuskie) 1
• Robotnik gospodarczy (Karliki) 1
• Rozbieracz-wykrawacz (Gozdnica) 10
• Sortowacz (Szprotawa) 8
• Spawacz  (Tomaszowo) 4
• Spawacz (Borowina) 4
• Sprzedawca w stacji paliw (Czyżó-

wek) 2
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na) 2
• Ślusarz (Borowina) 1

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

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

nany tel. 501312198

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

699-932-056

Przyczepa samozbie-
rająca, rok 2001, Tel. 

699-932-056
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Agent CIA Ethan Renner, specjalista od zwalczania 
terroryzmu, dowiaduje się, że jest śmiertelnie 
chory. Mężczyzna postanawia wykorzystać ostat-
nie miesiące życia i odbudować zaniedbane relac-
je z żoną Christine i córką Zoey, które porzucił ze 
względu na swoje niebezpieczne zajęcie. Wkrótce 
kontaktuje się z nim inna agentka CIA, Vivi Delay, 
która proponuje mu układ. Jeśli w ciągu 72 
godzin Ethan namierzy i zlikwiduje przestępcę 
o pseudonimie ‘Wilk’, dostanie eksperymentalne 
lekarstwo, które ocali mu życie.

TVP1 dramat sensacyjny, Francja, USA, Serbia, 2014

72 Godziny 01:40

Piątek

TVP2

23:50

Sobota

1199 rok. Podczas krwawej bitwy łucznik Robin 
Longstride (Russell Crowe) jest świadkiem 
śmierci króla Ryszarda Lwie Serce (Danny 
Huston). Postanawia zakończyć służbę w armii 
i wrócić do Anglii. Razem z nim na powrót 
do ojczyzny decydują się: Mały John (Kevin 
Durand), Szkarłatny Will (Scott Grimes) i Allan 
A’Dayle (Alan Doyle). Po drodze przyjaciele 
widzą, jak sir Robert Loxley (Douglas Hodge), 
który miał przewieźć koronę poległego władcy 
na dwór, zostaje napadnięty przez zdrajców. 

Międzynarodowa korporacja OmniCorp staje się 
wiodącym na świecie producentem robotów wyko-
rzystywanych do celów militarnych. Senator Hubert 
Dreyfuss stoi na straży zakazu wykorzystywania 
ich w USA. Większość Amerykanów nie wyraża 
bowiem zgody na to, by porządku na ulicach 
strzegły pozbawione uczuć maszyny. Zarządzający 
OmniCorp Raymond Sellars wpada na pomysł, 
jak przeforsować swoje wynalazki mimo niechęci 
społeczeństwa. Postanawia zaoferować produkt 
doskonały - połączenie człowieka z maszyną. 

TVN dramat przygodowy, Wielka Brytania, USA, 2010fi lm sf, USA, 2014

Robin Hood RoboCop 21:35

Niedziela

Ray Breslin, wybitny specjalista w dziedzinie 
konstrukcji zabezpieczeń więziennych, pracuje 
w fi rmie Lestera Clarka. Zajmuje się wykrywan-
iem luk w systemach bezpieczeństwa zakładów 
karnych. Za każdym razem spędza w placówce 
pewien okres czasu, udając więźnia, a następnie 
organizuje ucieczkę z pomocą Husha (Curtis “50 
Cent” Jackson) i Abigail (Amy Ryan). Na zlecenie 
CIA Breslin ma przetestować zabezpieczenia 
tajnego i świetnie ufortyfi kowanego więzienia 
high-tech, zwanego “Grobem”. 

POLSAT thriller, USA, 2013

Plan ucieczki20:10

Poniedziałek

Doświadczony Barney Ross (Sylvester Stallone) jest 
dowódcą grupy najemników specjalizujących się 
w najbardziej ryzykownych misjach na całym świe-
cie. W jego zespole są najlepszy w walce nożem 
Lee Christmas (Jason Statham), specjalista od 
wschodnich sztuk walki Yin Yang (Jet Li), miłośnik 
ciężkich broni Hale Caesar (Terry Crews), ekspert od 
ładunków wybuchowych Toll Road (Randy Couture) 
i nieprzewidywalny snajper Gunner Jensen (Dolph 
Lundgren). Ekipa przyjmuje zlecenie od “Kościelne-
go”, który chce obalenia generała Garzy.

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2010

Niezniszczalni20:05

Wtorek

Niewolnik Samuel Woodward wraz z bliskimi 
ucieka z położonej w okolicach Richmond 
plantacji Jeff ersona Monroego. Rodzina pragnie 
dostać się do Kanady i odzyskać upragnioną 
wolność. W pościg za nimi wyrusza wynajęty 
łowca niewolników, Plimpton. Ma on sprow-
adzić żonę Samuela, Vanessę i pozostałych 
uciekinierów żywych. Podczas długiej podróży 
matka Woodwarda przypomina mu historię 
kapitana Johna Newtona, autora protestanckiej 
pieśni religijnej “Cudowna Boża łaska”. 

TVP1 dramat obyczajowy, USA, 2014

Wolność 23:15

Środa

Burke postanawia napisać poradnik o tym jak 
radzić sobie po stracie bliskiej osoby. Ma to być 
jego sposób na autoterapię po tragicznej śmierci 
żony. Wkrótce publikacja staje się bestsellerem, 
a on trafi a do Seattle, gdzie ma prowadzić 
seminarium. Tam konfrontuje się ze swoim 
teściem i poznaje dostarczycielkę kwiatów, 
Eloise. Zaprasza ją na kolację, choć nieznajoma 
nie jest zachwycona tym pomysłem. Niedawno 
zakończyła związek i zamierza skupić się tylko 
na pracy, aby zapomnieć o przeszłości. 

POLSAT melodramat, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2009 

Miłość w Seattle 23:20

Czwartek
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05:15 Telezakupy
05:50 Elif - serial, prod. Turcja
06:45 Komisariat - serial TVP 
07:45 Alarm!- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia?
09:15 Ojciec Mateusz - serial 
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda - magazyn 
12:25 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce 

- Wild Iberia 
13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Skoki Narciarskie

- Puchar Świata - Planica 
17:10 Teleexpress 
17:10 Skoki Narciarskie
17:55 Leśniczówka

18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej 

19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!- magazyn 
20:25 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska 
- Nigeria 

23:25 Weekendowy Hit 
Jedynki - Palomino 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 1991, 
reż. Michael Miller

01:00 Mechanika kwantowa 
życia pozagrobowego 

01:40 72 Godziny 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Francja

03:40 Magazyn Kryminalny
04:25 Notacje - Mieczysław 

Mąkosza. Życie to chemia
- cykl dokumentalny 

04:35 Zakończenie dnia

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:05 Za marzenia - serial TVP 
06:55 Włoska kuchnia jak 

u babci - cykl dokumen-
talny, prod. USA, 2013 

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

07:55 Pytanie na śniadanie 
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 

13:55 Coś dla Ciebie
- magazyn

14:20 Makłowicz w podróży
- Indie “Skarby Kerali” 
- magazyn kulinarny 

14:55 Za marzenia - serial TVP 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny

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

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

komediowy TVP 
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
20:45 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
21:40 Rodzinka.pl - serial 
22:15 Krąg podejrzanych

- serial, prod. Hiszpania
23:40 Zawód: Amerykanin 
00:40 Raj na ziemi 

- komedia
02:25 Belfegor - upiór Luwru 

- fi lm fantasy
04:05 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Ukryta prawda 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:48 Raport smogowy  
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Avengers 
- fi lm przygodowy, USA, 
2012, reż. Joss Whedon, 
wyk. Robert Downey Jr.

23:00 Lara Croft Tomb
Raider: Kolebka życia 
- fi lm przygodowy
USA, Niemcy, Japonia, 
Wielka Brytania, Holandia, 
2003, reż. Jan De Bont, 
wyk. Angelina Jolie, 
Gerard ButlerChristopher 
Barrie, Noah Taylor, 
Djimon Hounsou, Til 
Schweiger 

01:25 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:25 Iron Majdan
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 

- serial obyczajowy
09:30 SuperPies
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
 Uczennica liceum zos-

taje znaleziona w szatni 
zamordowana. Jej siostra 
zniknęła, prawdopodob-
nie została porwana. 

13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość

- serial obyczajowy 
prod. Polska

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

Kiepskich
- serial komediowy

20:05 Dancing with
the Stars. Taniec 
z Gwiazdami

22:05 The Story of my Life. 
Historia naszego życia

23:20 Wujaszek Eddie
 Czterech młodych 

mężczyzn podejmuje 
się ryzykownej inwestycji, 
która wpędza ich w konf-
likt z mafi ą... 

01:05 W stronę słońca
05:00 Disco Gramy

08:00 Studio Kultura 
08:15 Wielcy Polacy na koniec 

wieku. Mini wykłady o 
maxi sprawach - O Bogu 

08:35 Rzecz Polska - Meble 
dla Ignacego Mościckiego 
- cykl dokumentalny 

08:55 Informacje kulturalne
09:20 Małe stłuczki - fi lm 

obyczajowy 
11:00 Lalka - serial TVP 
12:25 Studio Kultura 
12:45 Europakonzert 2017 

from Paphos - koncert
14:25 Pegaz
15:30 Drzazgi - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2008, 
reż. Maciej Pieprzyca, wyk. 
Karolina Piechota, Antoni 
Pawlicki, Marcin Hycnar, 
Krzysztof Ogłoza

17:25 Videofan - Portrety: 
17:50 Świat w dokumencie 

- Gottland - dokument 
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Wieczór kinomana 

20:05 Wieczór kinomana 
- Chevalier 
- komediodramat
prod. Grecja, 2016, 
reż. Athina Rachel Tsan-
gari, wyk. Panos Koronis, 
Vangelis Mourikis, 
Yorgos Pirpassopoulos

22:00 Tygodnik Kulturalny 
22:50 Dziennik fi lozofa 
23:10 Koncert Seong 

- Jin Cho zwycięzcy XVII 
Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina 

00:05 Smak wiśni 
- fi lm fabularny,
prod. Iran

01:55 Informacje kulturalne
02:20 Wieczór kinomana 

- Chevalie
04:20 Tygodnik Kulturalny

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

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 
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 

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

20:00 Ryzykanci 
- fi lm akcji

21:55 Cena powrotu 
- fi lm akcji

23:50 Firewall 
- fi lm akcji

02:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy! Dyżur

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
dokumentalny
prod. Polska

04:05 Menu na miarę 
- fabularny

04:45 Z archiwum 
policji - fabularny

05:25 Menu na miarę 
- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:25 Szpital 
07:20 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:20 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
09:15 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA 
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 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

17:55 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Biały Kieł 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1991, reż. Randal 
Kleiser, wyk. Klaus Maria 
Brandauer, Ethan Hawke, 
Seymour Cassel, Susan 
Hogan, James Remar 

22:20 Ostatnia piosenka 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2010, reż. Julie Anne Rob-
inson, wyk. Miley Cyrus, 
Liam Hemsworth, Greg 
Kinnear, Bobby Coleman, 
Kelly Preston 

00:35 Lucyfer - serial 
01:35 Wybrana 

- serial S-F, USA 
02:40 Moc Magii 
04:50 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:25 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny 
prod. Polska

07:05 Jeźdźcy smoków
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
 Jeden z największych 

telewizyjnych hitów, 
będący znakomitym 
połączeniem serialu 
komediowego i kry-
minalnego, obsypany 
prestiżowymi nagrodami 
- m.in. aż trzy Emmy dla 
Tony’ego Shalhouba za 
rolę Monka - i cieszący 
się ogromną sympatią 
widzów na całym świecie. 

13:00 Galileo
15:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Niebezpieczna 
dzielnica

 Były żołnierz 
usiłuje odzyskać 
córkę z rąk porywaczy
i przypadkowo zabija 
jednego z nich. Wydarze-
nia przybierają coraz 
bardziej nieoczekiwany 
obrót. 

21:50 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny

00:00 Demon: Historia 
prawdziwa 
- horror 

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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:05 Klan - telenowela TVP 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:05 Weterynarze z sercem
07:25 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie
08:40 Studio Raban 
09:05 Rodzinny ekspres 
09:30 Spis treści
09:40 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata - Planica 
- konkurs drużynowy

12:40 Pensjonat nad 
Rozlewiskiem - serial 
TVP - Małgosia i Konrad 
na własną rękę zaczynają 
poszukiwać Romanika. 
Po pewnym czasie 
udaję się im z nim spotkać. 
Informuje on małżonków, 
że sprzedał weksel fi rmie 
windykacyjnej. Z Paryż 
przyjeżdża mama Pauli. 
Atmosfera między córką a 
mamą jest bardzo napięta. 

13:30 Okrasa łamie przepisy 
- magazyn kulinarny 

14:05 Blondynka 
- serial TVP 

15:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

15:55 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Antena
19:30 Wiadomości 
20:20 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:20 Hit na sobotę 

- 72 Godziny 
- fi lm sensacyjny

23:15 Spis treści
23:25 Łowcy głów - thriller
01:15 Młyn i krzyż

- fi lm kostiumowy
03:55 Zakończenie dnia

05:40 Koło fortuny - teleturniej 
06:15 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
06:45 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 M jak miłość 

- serial TVP 
12:50 Bake off  - Ale ciacho! 

- widowisko 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:20 Big Music Quiz 

- teleturniej muzyczny 
16:20 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:50 Dla niesłyszących - 

Słowo na niedzielę 
- Hosanna, ukrzyżuj, ufaj

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

18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport Telegram 
18:30 Kulisy - Postaw na milion

18:40 Postaw na milion 
- teleturniej 

19:35 Lajk! 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 

- zabawa quizowa 
21:35 Ludzik, czyli One 

Man Show - program 
rozrywkowy 

22:10 Riviera - serial, prod. 
Wielka Brytania, 2017 

23:00 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

23:50 RoboCop
- fi lm science fi ction, 
prod. USA, 2014, 
reż. Jose Padilha, 
wyk. Joel Kinnaman, 
Gary Oldman, Michael 
Keaton, Abbie Cornish 

02:00 Krąg podejrzanych 
- serial, prod. Hiszpania

04:20 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango 
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

12:50 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

13:50 Agent - Gwiazdy 
14:50 MasterChef Junior
16:25 Efekt Domina
16:55 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:55 Tu się gotuje!
 - magazyn 

18:00 36,6 
19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:43 Raport smogowy 

- wiem czym oddycham 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Hipnoza

21:05 Ted II 
- fi lm komedia, 
USA, 2015, reż. Seth 
McFarlane, wyk. Mark 
Wahlberg, Seth McFarlane, 
Amanda Seyfried, Jessica 
Barth, Giovanni Ribisi, 
Morgan Freeman 

23:30 Dlaczego nie! 
- fi lm komedia, Polska, 
2007, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Anna Cieślak, 
Maciej Zakościelny, 
Małgorzata Kożuchows-
ka, Tomasz Kot, Anna 
Przybylska 

01:40 Ugotowani 
- magazyn kulinarno-roz-
rywkowy 

02:50 Uwaga! - magazyn
03:10 Moc Magii 
04:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień
z Polsat News

07:35 MY3
08:05 Potwory kontra obcy: 

Wielka ucieczka 
B.O.B.-a

08:25 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata
- serial przygodowy

09:25 Kung Fu Panda: 
Sekrety Mistrzów

09:55 Makaronowy 
Zawrót Głowy

10:10 Ewa gotuje
10:40 Makaronowy 

Zawrót Głowy
10:55 Nasz Nowy Dom
11:55 Wyjdź za mnie 
12:55 TOP CHEF
14:25 Umów się ze mną. Take 

me out
15:45 Kabaret na żywo
17:45 SuperPies
18:20 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

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

 Haliny grozi likwidacja. 
W związku z tym Ferdek 
postanawia uruchomić 
w domu własną Prywatną 
Klinikę... Psychiatryczną. 

20:05 Madagaskar 3 
- animacja 

 Po opuszczeniu Afryki 
Alex i jego przyjaciele 
przemierzają Europę, 
cyrkowym pociągiem. 

22:00 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:20 Fantastyczna 
Czwórka 2: Narodziny 
Srebrnego Surfera

02:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Serialowa nostalgia 
- W pustyni i w puszczy 
- serial przygodowy TVP 

09:00 Imigrant 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1917 

09:30 Informacje kulturalne
09:50 Komu piosenkę 

- program rozrywkowy 
10:35 Dzika Muzyka - Tropem 

pieśni - magazyn 
11:10 Odyseja fi lmowa 

- Lata 30.: Amerykańskie 
gatunki fi lmowe 
i znakomite kino 
europejskie- cykl doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2011 

12:25 List - fi lm TVP
13:30 Aria dla atlety 

- fi lm fabularny
15:15 Wydarzenie aktualne
15:50 Złotoręki - dramat 
18:05 Dranie w kinie 
18:45 Elvis Presley: 

‘56 Special

20:00 Bilet do kina 
- Uciekinier 
- dramat, prod. USA, 2013, 
reż. Jeff  Nichols, wyk. 
Matthew McConaughey, 
Reese Whitherspoon, Tye 
Sheridan, Jacob Lofl and, 
Sarah Paulson 

22:15 Gala 100-lecia ZAiKS
00:30 Mocne Kino 

- Obława - dramat, 
prod. Polska, 2012, 
reż. Marcin Krzysz-
tałowicz, wyk. Marcin 
Dorociński, Maciej Stuhr

02:10 Kino nocne - Yuma 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, Czechy, 2012, 
reż. Piotr Mularuk

05:10 Film dokumentalny
05:40 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Skorpion
- fabularny

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji
Serial typu scripted-docu, 
który prezentuje historie 
pacjentów oddziału ratun-
kowego szpitala. Każda 
opowieść rozpoczyna się 
w momencie przybycia 
poszkodowanego na izbę 
przyjęć.

09:50 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:25 Najśmieszniejsi
15:30 Powrót 

do przyszłości III 
- przygodowy

17:55 Sześć dni, siedem nocy
- komedia

20:00 Mocne Sobotnie Kino: 
Wpół do śmierci 

22:00 Furia
- fi lm akcji
Kwiecień 1945 roku. 
Wojska alianckie maszeru-
ją na Berlin. W Niemczech 
napotykają fanatyczny 
opór oddziałów SS. Jeden 
z czołgów 2. Dywizji 
Pancernej dostaje misję za 
linią frontu.

00:25 Company 
of heroes: Oddział 
bohaterów 
- fi lm akcji

02:25 Zobacz to! Blok 
powtórkowy! 
Najśmieszniejsi

03:35 Taki jest świat 
- program 
informacyjny

04:15 Menu na miarę
- fabularny

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

wszystko
09:25 Dwóch i pół
09:55 Przyjaciele
11:55 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
15:05 Wygraj randkę 

- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Robert Luketic, wyk. 
Kate Bosworth, Topher 
Grace, Josh Duhamel

17:15 Wpuszczony w kanał 
- fi lm komedia, USA, 
Wielka Brytania, 2006, 
reż. David Bowers, Sam 
Fell, wyk. Hugh Jackman, 
Kate Winslet, Ian McKel-
len, Jean Reno, Bill Nighy, 
Andy Serkis 

19:00 Bodyguard - fi lm 
sensacyjny, USA, 1992, reż. 
Mick Jackson, wyk. Kevin 
Costner, Whitney Houston

21:45 Księżniczka 
na lodzie 
- fi lm komedia, USA, 
Kanada, 2005, reż. Tim 
Fywell, wyk. Michelle 
Trachtenberg, Kim 
Cattrall, Joan Cusack, 
Hayden Panettiere, 
Trevor Blumas 

23:50 Troja 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2004, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Brad Pitt, 
Eric Bana, Orlando Bloom, 
Diane Kruger, Peter 
O’Toole, Sean Bean, Brian 
Cox, Brendan Gleeson, 
Saff ron Burrows, 
Julie Christie 

03:15 Moc Magii 
05:25 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

08:05 Tom i Jerry Show 
09:20 Garfi eld Show 

- serial animowany 
09:40 Mała Syrenka:

Dzieciństwo Ariel
11:20 Policjantki i Policjanci 
 Drawska wpada do 

Wysockiej na pogaduszki. 
Mimochodem wspomina
o związku Mikołaja 
z Karoliną. Ola nic nie 
wiedziała o rodzącym 
się miedzy nimi uczuciu 
i wydaje się poruszona 
tą wiadomością. Otrząsa 
się kiedy na horyzon-
cie pojawia się wizja 
współpracy z Brygadą 
Antyterrorystyczną.

12:20 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

14:20 STOP Drogówka

15:30 Zakochany kundel II: 
Przygody Chapsa

 Lady i Tramp doczekali 
się własnych szczeniąt. 
Okazuje się, że zamiłowan-
ie do włóczęgi i marzenia 
o przygodach odziedziczył 
po ojcu mały Chaps. 

16:50 Ulubieńcy Ameryki 
- komedia romantyczna

19:00 Galileo
20:00 Policjantki

i Policjanci 
- serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:05 Lizzie Borden c
hwyta za siekierę

03:00 Anthony Bourdain 
- bez rezerwacji

04:00 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
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04:55 Galeria - serial 
obyczajowy TVP 

05:45 Klan - telenowela TVP 
06:30 WojskoPolskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 
08:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
09:05 Ziarno 
09:35 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata - Planica
12:30 Anioł Pański
12:45 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
13:25 Z pamięci
13:35 BBC w Jedynce

- Macierzyństwo 
w świecie zwierząt. 
Dorastanie 

14:30 Sonda 2 - Człowiek 
w kosmosie - program 
popularnonaukowy 

15:05 Komisarz Alex 

15:55 Korona królów
 - telenowela 
historyczna TVP

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:40 Program rozrywkowy
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:15 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP 
21:10 Zakochana Jedynka 

- Zgadnij kto - komedia, 
prod. USA, 2005

23:05 W sercu oceanu
- serial kostiumowy, 
prod. Hiszpania, 2011 

00:05 Z pamięci
00:15 Wspaniała 

- komedia
02:10 Łowcy głów

- thriller
03:55 Zakończenie dnia

05:25 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Hosanna, ukrzyżuj, ufaj

05:40 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:15 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP 

07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Rodzinne oglądanie 

- Impale i gazelopki z 
Serengeti - fi lm doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2008

11:40 Makłowicz w podróży 
- Słowacja - Bańska 
Szczawnica - magazyn 
kulinarny 

12:20 Kocham Cię, Polsko! 
- zabawa quizowa 

13:45 Kocham Cię, Polsko! 
- kulisy po odcinku 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Bake off  - Ale ciacho! 
16:20 Bake off  - Ale przepis
16:35 Na sygnale - serial 

17:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport Telegram 
18:35 Za marzenia 

- serial TVP 
19:30 Zakupy pod kontrolą 

- reality show 
20:05 Big Music Quiz 

- teleturniej muzyczny 
21:05 RoboCop 

- fi lm science fi ction, 
prod. USA, 2014

23:10 Kino bez granic
- Trishna. Pragnienie 
miłości - dramat

01:15 Jesteś Bogiem 
- dramat, prod. Polska

03:25 O północy w Paryżu 
- komediodramat

05:05 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Efekt Domina 
11:30 Co za tydzień 

- magazyn 
11:55 Iron Majdan
12:55 Diagnoza - serial 
13:55 Druga szansa - serial 
14:55 Hipnoza - program 
16:00 Odlot - fi lm komedia, 

USA, 2009, reż. Peter 
Docter, Bob Peterson, wyk. 
Edward Asner, Christopher 
Plummer, Jordan Nagai, 
Bob Peterson, Delroy Lindo 

18:00 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:43 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior 

21:35 Robin Hood 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2010, reż. Ridley Scott, 
wyk. Russell Crowe, 
Cate Blanchett, Max Von 
Sydow, William Hurt, Mark 
Strong, Oscar Isaac, Danny 
Huston, Eileen Atkins, 
Mark Addy 

00:30 Ted II 
- fi lm komedia, USA, 
2015, reż. Seth McFarlane, 
wyk. Mark Wahlberg, 
Seth McFarlane, Amanda 
Seyfried, Jessica Barth

02:55 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

03:55 Uwaga! 
- magazyn

04:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 MY3
08:15 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
09:15 Kung Fu Panda: 

Sekrety Mistrzów
09:45 Mulan - fi lm animowany 
 W niewielkiej wiosce mło-

da dziewczyna imieniem 
Mulan przygotowuje się 
do zamążpójścia. Spotka-
nie ze swatką kończy się 
katastrofą z powodu jej 
niesfornego świerszcza. 

11:40 Fantastyczna Czwórka 
2: Narodziny Srebrnego 
Surfera

13:40 Madagaskar 3 
15:45 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo

23:10 The Story of my Life. 
Historia naszego życia
- program rozrywkowy

00:15 Pewnego razu 
w Meksyku: 
Desperado 2 
- fi lm akcji

  El Mariachi siejący 
postrach i zniszczenie 
mściciel, podróżujący
z podręcznym arsenałem 
w futerale od gitary, 
odkąd przeżył osobistą 
tragedię, żyje w odosob-
nieniu. 

02:25 Plan ucieczki
 Ray Breslin jest 

czołowym ekspertem 
w tworzeniu zabezpieczeń 
więziennych. Jego 
projekty to najlepsze z naj-
lepszych rozwiązania.

08:00 Serialowa nostalgia 
- W pustyni i w puszczy

09:00 Sol Gabetta - Część mojej 
duszy - fi lm dokumental-
ny, prod. Niemcy, 2013, 
reż. Anette Schreier 

10:10 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny 

10:40 Bilet do kina 
- Uciekinier - dramat, 
prod. USA, 2013 

13:00 Film fabularny
13:15 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach 
13:50 Nienasyceni - magazyn 
14:25 Jezioro Łabędzie 

- fi lm baletowy, prod. 
Niemcy, 2015 

16:50 Rzecz Polska - Hodowla 
Zwierzątek Karola Borsuka 
- cykl dokumentalny 

17:15 Niedziela z... 
Iloną Łepkowską 

18:15 Niedziela z... 
Iloną Łepkowską 
- Przez dotyk - dramat

20:00 Panorama kina polsk-
iego - Królewicz Olch 
- dramat, prod. Polska, 
2016, reż. Kuba Czekaj, 
wyk. Agnieszka Podsiadlik

21:50 Scena alternatywna
22:25 Trzeci punkt widzenia 
23:00 Nocny dokument 

- Mury - fi lm dokumental-
ny, prod. Hiszpania 

00:35 Imany plays Avo 
Session - koncert

01:55 Kino nocne 
- Holy Motors 
- dramat, prod. Francja, 
Niemcy, 2012

04:00 Teraz animacje! 
- Caracas - fi lm 
animowany 

04:05 Drżące trąby - fi lm 
04:25 Sol Gabetta - Część 

mojej duszy - fi lm

06:00 Skorpion 
- fabularny

06:50 Przygody Merlina
- fabularny

07:50 Najśmieszniejsi
08:45 Co ludzie powiedzą? 

- fabularny?
09:15 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Ziemia Święta
10:30 Powrót 

do przyszłości III
- przygodowy

12:55 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Diabeł z trzema 
złotymi włosami 
- familijny

14:20 Najpiękniejsze baśnie: 
Kamienne serce 
- familijny

15:55 Kłamca, kłamca 
- komedia

17:50 Skok na kasę 
- komedia

20:00 Niedziela z gwiazdami: 
Umysł przestępcy - fi lm

22:15 Krocząc wśród cieni 
- fi lm akcji

00:25 Uwikłana 
- fabularny

01:20 Zobacz to! Blok 
powtórkowy! Biesiada 
na cztery pory roku 
- serial dokumentalny

02:00 Taki jest świat
- program informacyjny

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
dokumentalny

03:35 Na jedwabnym
szlaku

04:05 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:45 Mango - telezakupy
08:50 Dwóch i pół - serial, USA 
10:20 Przyjaciele
12:20 Przepis na życie 

- serial obyczajowy, 
Polska 

14:20 Goonies 
- fi lm przygodowy, USA, 
1985, reż. Richard Donner, 
wyk. Sean Astin, Josh 
Brolin, Jeff  Cohen, Corey 
Feldman, Kerri Green, 
Martha Plimpton 
Grupa dzieciaków znajduje 
mapę, na której zaznaczo-
na jest kryjówka piratów. 
Podejmują szalenie 
niebezpieczną wyprawę 
do groty pełnej pułapek, 
by odnaleźć skarb.

16:45 Głupi i głupszy 
- fi lm komedia, USA, 1994, 
reż. Peter Farrelly

19:00 Lucyfer - serial 

20:00 Pearl Harbor 
- fi lm wojenny, USA, 2001, 
reż. Michael Bay, wyk. Ben 
Affl  eck, Josh Hartnett, 
Kate Beckinsale, William 
Lee Scott, Ewen Bremner, 
Alec Baldwin, Jennifer 
Garner, Jon Voight, Cuba 
Gooding Jr., Cary-Hiroyuki 
Tagawa 

23:50 Zawsze tylko ty
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2009, reż. Richard 
Loncraine, wyk. Renée 
Zellweger, Logan Lerman, 
Kevin Bacon, Nick Stahl, 
Troy Garity 

02:05 Moc Magii 
04:15 Druga strona 

medalu
- talk show 

05:15 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków
na końcu świata 
- serial przygodowy 

07:05 Jeźdźcy smoków
08:05 Tom i Jerry Show
08:30 Garfi eld Show
08:45 Zakochany kundel II: 

Przygody Chapsa
10:10 Galileo
12:10 Pokojówka 

na Manhattanie 
- komedia romantyczna 
Marisa jest pokojówką 
hotelu Beresford na 
Manhattanie. Podczas 
sprzątania apartamentu 
damy z wyższych sfer 
mierzy jej suknię. Tak 
odmieniona natyka się 
na kandydata do senatu 
Chrisa Marshalla.

14:30 O krok od zagłady
16:20 Za wszelką cenę

- fi lm sensacyjny
19:00 Galileo
20:00 Cenny ładunek

21:55 Maszyna
- thriller

 W instytucie badawczym 
podległym brytyjsk-
iemu ministerstwu 
obrony trwają prace nad 
stworzeniem genialnego 
robota, którego rząd chce 
wykorzystywać do celów 
bojowych. 

23:50 Rozjemca
 Podpułkownik Douglas 

Murphy wypowiada
osobistą wojnę prezyden-
towi USA, oskarżając go 
o porzucenie go w trakcie 
tajnej misji. 

02:00 Anthony Bourdain 
- bez rezerwacji

03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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05:20 Telezakupy
05:55 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014 
06:55 Komisariat - serial TVP 
07:50 Alarm!- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Pensjonat nad 

Rozlewiskiem - serial 
TVP - Małgosia i Konrad 
na własną rękę zaczynają 
poszukiwać Romanika. Po 
pewnym czasie udaję się 
im z nim spotkać. 

10:35 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 

11:05 Zagadka Hotelu Grand 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Konkurs Wójt Roku 

2017 sylwetki
12:50 BBC w Jedynce - Macier-

zyństwo w świecie 

13:45 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014 

14:45 Okrasa łamie przepisy 
15:15 Alarm!

- magazyn
15:30 Wiadomości 
15:55 Leśniczówka
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!- magazyn 
20:35 Teatr Telewizji 

- Wyzwolenie 
22:00 Warto rozmawiać
23:05 Czy świat oszalał?  
00:05 Zgadnij kto - komedia
02:00 Insha Allah. Krew 

Męczenników - fi lm

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:05 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

07:00 Coś dla Ciebie 
- magazyn 

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 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
14:00 Impale i gazelopki 

z Serengeti - fi lm 
dokumentalny

14:55 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny 

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

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 
20:40 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia 
- felieton 

20:50 M jak miłość - serial TVP 
21:40 Kulisy serialu 

“M jak miłość”
21:50 Za marzenia - serial TVP 
22:50 Zaginiona
23:50 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial
00:45 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP

05:40 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Tu się gotuje! 
11:00 Ukryta prawda 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

gram obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:48 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Druga szansa - serial 
22:30 Iron Majdan
23:35 Robin Hood 

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

02:25 Co za tydzień
02:55 The Following

- serial, USA 
03:55 Moc Magii 
05:10 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

 Jan jest wdowcem. 
Prowadzi niewielkie, przez 
siebie samego założone, 
przedsiębiorstwo. Bardzo 
pragnie, żeby jego jedyna 
córka, Lena kontynuowała 
jego pracę. 

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według 
Kiepskich
- serial komediowy

20:10 MEGA HIT - Plan 
ucieczki 
- fi lm akcji

22:40 6 kul
- fi lm akcji, USA, 2012, 
reż. Ernie Barbarash, 
wyk. Beaumont Charlotte, 
Jean-Claude Van Damme, 
Joe Flanigan, Plowman 
Anna-Louise

01:10 Niezniszczalni
 Doświadczony przez życie 

Barney Ross dowodzi 
grupą najemników spec-
jalizujących się w misjach, 
których inni nie mają 
odwagi podjąć.

03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:15 Nienasyceni - magazyn 
08:40 Rzecz Polska - Hodowla 

Zwierzątek Karola Borsuka 
- cykl dokumentalny 

09:00 Drzazgi - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 2008, 
reż. Maciej Pieprzyca, 
wyk. Karolina Piechota, 
Antoni Pawlicki, Marcin 
Hycnar, Krzysztof Ogłoza, 
Michał Pieczatowski, 
Marcin Łuczak, Agnieszka 
Judycka, Jacek Braciak, 
Krzysztof Globisz, Tomasz 
Karolak 

11:00 Lalka - serial TVP 
12:30 Studio Kultura 

- Rozmowy
12:45 Skarb trzech łotrów 

- fi lm TVP, prod. Polska, 
1972, reż. Janusz Rutk-
iewicz, wyk. Mieczysław 
Stoor, Barbara Marszałek, 
Bolesław Płotnicki

14:05 Chłopiec na galopują-
cym koniu 
- fi lm obyczajowy

15:35 Diabeł - fi lm TVP
16:05 Niedziela z... 

Iloną Łepkowską 
17:00 Ucieczka z kina 

“Wolność” - fi lm 
obyczajowy

18:40 Ikony muzyki
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Więcej niż fi kcja 

- Grafi ciarze 
21:40 Młoda Polska
22:15 Mini wykłady o maxi 

sprawach 
22:40 Którędy po sztukę
22:45 Videofan 
23:10 Dziennik fi lozofa 
23:20 Kino nocne 

- I Used to Be Darker 
01:00 Rzecz Polska

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

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

14:50 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
kryminalny

16:55 Na wariackich papi-
erach - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Wasabi: Hubert 
zawodowiec - fi lm akcji
Hubert, paryski policjant, 
wyjeżdża na urlop do 
Tokio, gdzie przed laty 
przeżył cudowne chwile 
z utraconą ukochaną. 
Teraz okazuje się, że jest 
ojcem 19-letniej Yumi. 
Oboje muszą uciekać przed 
yakuzą.

21:55 Ryzykanci 
- fi lm akcji

23:50 Resident Evil: Zagłada
- fi lm akcji

01:45 Zobacz to! Blok 
powtórkowy! Taki 
jest świat

02:50 Na jedwabnym szlaku
04:40 Z archiwum policji 
05:05 Królowa Serc 

- telenowela

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

09:15 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

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 Przepis na życie - serial 
17:55 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Księżniczka na lodzie 
- fi lm komedia
USA, Kanada, 2005, 
reż. Tim Fywell, wyk. 
Michelle Trachtenberg, 
Kim Cattrall, Joan Cusack, 
Hayden Panettiere, Trevor 
Blumas 

22:10 Hedy Lamarr: 
Genialna i piękna
- fi lm dokument, USA, 
2017, reż. Alexandra Dean, 
wyk. Hedy Lamarr, Diane 
Kruger

00:00 Wyspa tajemnic 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2009, reż. Martin 
Scorsese, wyk. Leonardo 
DiCaprio

02:50 Moc Magii 
05:00 Druga strona medalu 
05:30 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Jeźdźcy smoków 
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
 Tytułowy bohater, niegdyś 

wschodząca gwiazda 
policji San Francisco, 
słynąca z niekonwencjon-
alnych metod i śledczego 
geniuszu, po tajemniczej 
śmierci żony zmaga się 
z traumą i silną nerwicą 
natręctw. 

10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 

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

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:05 Śmierć na 1000
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Bitwa o Sewastopol
 Wybuch wojny 

przekreśla marzenia 
młodej studentki, 
Ludmiły, która zmuszona 
jest zaciągnąć się do 
armii. Wkrótce okazuje 
się, że dziewczyna ma 
wyjątkowy talent 
strzelecki.

02:45 Cafe Futbol 
04:25 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2018
04:55 Trans World Sport
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05:10 Telezakupy
05:50 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014 
06:45 Komisariat - serial TVP 
07:45 Alarm!- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej 
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 
11:05 Zagadka Hotelu Grand 

- serial obyczajowy
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Konkurs Wójt Roku 

2017
12:40 Natura w Jedynce 

- Dzika Iberia cz. 4 Zima - 
cykl dokumentalny

13:45 Elif - serial, prod. Turcja

14:45 Korona królów
 - telenowela
historyczna TVP 

15:15 Alarm! - magazyn 
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!- magazyn 
20:25 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska 
- Korea Południowa

23:25 Krawcowa z Madrytu 
00:25 Uwięzione - serial
01:30 Akcja pod Arsenałem

05:25 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość - serial TVP 
07:00 Srebrne dzięk-

czynnienie - reportaż 
07:20 Na sygnale - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda Flesz 
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Jedz mniej, żyj dłużej 

- fi lm dokumentalny
14:55 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:35 Rodzinka.pl - serial 
19:05 Na sygnale - serial 
19:35 Barwy szczęścia 

20:40 O północy w Paryżu
- komediodramat, 
prod. USA, Hiszpania, 
Francja, 2011, reż. Woody 
Allen, wyk. Owen Wilson

22:25 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

23:25 Świat bez fi kcji 
- Nieustępliwa 
- fi lm dokumentalny

00:10 Ludzik, czyli One 
Man Show 
- program rozrywkowy 
prod. Polska

00:45 Zaginiona
01:45 Prokurator - serial 
02:40 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
03:45 Nieustępliwa 

- fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2014 

04:35 Zakończenie

05:10 Uwaga! 
- magazyn

05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:48 Raport smogowy  
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Diagnoza - serial 
22:30 Kuba Wojewódzki

 - talk show 
23:30 Superwizjer

- magazyn 
reporterów 

00:05 Tu się gotuje! 
- magazyn 

00:10 36,6 
01:10 Lista klientów 

- serial, USA 
02:10 Revolution 

- serial S-F, USA 
03:10 Uwaga! 

- magazyn
prod. Polska

03:35 Moc Magii 
04:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

 Oliwia i Mateusz wkrótce 
biorą ślub. Bardzo kochają 
się i oboje mocno się an-
gażują w przygotowania 
do tej uroczystości. Oliwia 
dzieli się swoim szczęści-
em z Agnieszką, swoją 
najlepszą przyjaciółką, i ta 
oferuje jej swoją pomoc.

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
 Szulik traci pracę, wpada 

w taki stan przygnębienia, 
że ani jej mąż Krzysztof 
Szulik ani jej córka 
Katarzyna nie mogą jej 
z niego wyciągnąć. 

14:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

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

- serial obyczajowy 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich
 Na podwórku kamienicy 

przy Ćwiartki 3 pojawia 
się tajemniczy duży kocur. 

20:05 Niezniszczalni
22:20 Blitz - thriller sensacyjny
00:45 Za linią wroga 4
02:45 Tajemnice losu

08:00 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:10 Wydarzenie aktualne
08:45 Informacje kulturalne
09:10 Ucieczka z kina “Wol-

ność” - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1990

10:45 Którędy po sztukę 
11:00 Lalka - serial TVP 
12:25 Studio Kultura
12:40 Bajki na dobranoc 

- dramat 
14:05 Przeraźliwe łoże 

- fi lm TVP, reż. Witold 
Lesiewicz, wyk. Wiesław 
Gołas, Maria Ciesielska, 
Aleksandra Karzyńska, 
Tadeusz Kondrat, Leon 
Niemczyk, Maciej Macie-
jewski, Leon Pietraszkie-
wicz, Czesław Przybyła, 
Leokadia Pilarska 

14:40 Ilo Ilo - dramat, 
prod. Singapur, 2013 

16:25 Rzecz Polska 
16:45 Tygodnik Kulturalny 

17:35 Hydrozagadka 
- fi lm TVP
prod. Polska, 1970, 
reż. Andrzej Kondratiuk, 
wyk. Roman Kłosowski, 
Zdzisław Maklakiewicz

19:00 Mapa polskiego doku-
mentu - Dzieci dzwonią 

19:40 Informacje kulturalne
20:00 Do dna - spektakl teatral-

ny, prod. Polska
21:50 Dezerterzy

- rozmowa 
22:25 Dziennik fi lozofa 

- felieton
22:40 Lekkie obyczaje - Rest-

less - dramat, prod. USA
00:20 Kino nocne - Demakijaż 

- fi lm obyczajowy
02:20 Informacje kulturalne
02:40 Ikony muzyki 

- John Lennon

06:00 To moje życie!
- telenowela

07:00 Dziesięć 
przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich 
papierach

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

14:50 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:55 Na wariackich 
papierach
- serial fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Striptiz
- komedia

22:15 Showgirls 
- komedia

01:00 Twarda laska 
- komedia

03:00 Wikingowie 
- fabularny

03:55 Zobacz to! Blok 
powtórkowy! Na 
jedwabnym szlaku

04:40 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:35 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Przepis na życie 
- serial obyczajowy, Polska 

09:15 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska  
14:55 Szpital - program 

obyczajowy 
15:55 Gotowe na wszystko

 - serial, USA 
16:55 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
17:55 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Świadek 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1985, reż. Peter Weir, 
wyk. Harrison Ford, Kelly 
McGillis, Josef Sommer, 
Lukas Haas, Danny Glover, 
Viggo Mortensen 

22:30 Wykonać wyrok 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Kanada, 1990, 
reż. Deran Sarafi an, 
wyk. Jean-Claude 
Van Damme, Robert 
Guillaume, Cynthia Gibb, 
George Dickerson

00:15 American Horror 
Story: Asylum 
- serial, USA 

01:20 Moc Magii 
03:35 Druga strona medalu 

- talk show 
05:10 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Jeźdźcy smoków
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
 Do Septagonu zgłasza 

się zamożna rozwódka 
zaniepokojona o syna, 
który został niedawno 
poważnie pobity. Kobieta 
jest przekonana, że chodzi 
o porachunki z dilerem 
narkotyków. Próbując 
odkryć tożsamość sprawcy 
pobicia, detektywi 
przekonują się, że prawda 
jest znacznie bardziej 
skomplikowana. 

14:00 STOP Drogówka

15:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

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

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Zbaw nas ode złego
 W Nowym Jorku dochodzi 

do serii niepokojących, 
racjonalnie niewytłu-
maczalnych zbrodni. 

23:35 Biali nie potrafi ą 
skakać - komedia
sportowa 

 Billy Hoyle trafi a wraz 
z narzeczoną do 
murzyńskiej dzielnicy.

01:55 STOP Drogówka
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05:20 Telezakupy
05:55 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014 
06:55 Komisariat - serial TVP 
07:50 Alarm!- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
09:15 Wojenne dziewczyny 

s.II - serial TVP 
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Konkurs Wójt Roku 

2017
12:45 Natura w Jedynce 

- Rusty, król kangurów 
- fi lm dokumentalny

13:45 Elif - serial, prod. Turcja

14:45 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP 

15:15 Alarm!- magazyn
15:30 Wiadomości 
15:50 Wszystko dla pań 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!- magazyn 
20:35 Wielki Test. Giganci 

ducha
22:10 Stadion Śląski. W kotle 

czarownic - fi lm 
23:15 Wolność - dramat
00:50 Uwięzione - serial
01:55 Tajemnica twierdzy 

szyfrów - serial 
02:55 Sarid - dokumentalny

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:00 M jak miłość - serial TVP 
06:55 Pożyteczni.pl 

- magazyn 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda Flesz 
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
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, prod. Turcja
14:00 Ziemia - Podwodny świat 

- Ziemia. Podwodny świat 
4. Myjnia Samochodowa

14:55 Dla niesłyszących - M jak 
miłość - serial TVP 

15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny

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

18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Rodzinka.pl - serial 
19:05 Na sygnale - serial 
19:40 Barwy szczęścia - serial 
20:45 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
21:45 Na sygnale - serial 
22:25 Kino relaks - Dotyk 

miłości - dramat
00:40 Rodzinka.pl - serial 
01:10 Świat bez tajem-

nic - Fugazi - centrum 
wszechświata - fi lm 

02:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial

02:50 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 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:48 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Milionerzy 
21:30 Agent - Gwiazdy 

22:30 Trzynasty wojownik 
- fi lm przygodowy
USA, 1999, reż. John Mc-
Tiernan, Michael Crichton, 
wyk. Antonio Banderas, 
Vladimir Kulich, Diane 
Venora, Dennis Storhoi, 
Omar Sharif 

00:45 Avengers 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, 2012,
reż. Joss Whedon,
wyk. Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark 
Ruff alo, Chris Hemsworth, 
Scarlett Johansson, 
Jeremy Renner, Tom 
Hiddleston, Clark Gregg, 
Cobie Smulders, Stellan 
Skarsgard

03:40 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

 Lena i Beata to młode 
aktorki, które niedawno 
ukończyły szkołę 
teatralną. Obie dziewczy-
ny łączą: pasja do teatru, 
marzenia o karierze i 
sprawy prozaiczne
- wspólne mieszkanie. Ich 
przyjaźń zostaje wystaw-
iona na próbę...

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

obyczajowy prod. Polska
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
- serial kryminalny

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich
20:05 Umów się ze mną. 

Take me out
21:30 TOP CHEF
23:00 Baby są jakieś

inne
 Adaś Miauczyński 

i Pucio to dwóch 
niespełnionych inteli-
gentów, przewrażli-
wionych, wiecznie sfrus-
trowanych i skupionych 
jedynie na sobie.

01:05 Sesje
03:10 Tajemnice losu

08:00 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:15 Dzika Muzyka - Tropem 
pieśni - magazyn 

08:45 Informacje kulturalne
09:05 Monolog trębacza 

- fi lm TVP 
09:35 Hydrozagadka - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1970, 
reż. Andrzej Kondratiuk, 
wyk. Roman Kłosowski, 
Zdzisław Maklakiewicz, 
Wiesław Michnikowski, 
Józef Nowak, Wiesław 
Gołas, Jerzy Duszyński, 
Franciszek Pieczka, Jerzy 
Turek, Iga Cembrzyńska

11:00 Lalka - serial TVP 
12:30 Studio Kultura
12:45 Pograbek - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 1992
14:10 Błękitny anioł - dramat, 

prod. Niemcy, 1930, reż. 
Josef von Sternberg

16:05 Rzecz Polska y 
16:20 Dranie w kinie

17:00 Brzezina - dramat, 
prod. Polska, 1970, 
reż. Andrzej Wajda

18:45 Portrety - Gintrowski 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 2015, reż. 
Arkadiusz Bartosiak 

19:40 Informacje kulturalne
20:00 Na wschód 

od Hollywood 
- W objęciach węża 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Argentyna, Kolum-
bia, Wenezuela

22:15 Pegaz
23:10 Dziennik fi lozofa 
23:25 Jedna scena - Jedna 

Scena - To ja złodziej
23:40 Jedna scena - To ja, 

złodziej - komedia 
01:35 Performance
01:55 Informacje kulturalne

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich papi-
erach - 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

14:50 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator
 - fabularny

16:55 Na wariackich 
papierach 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Krytyczna 
decyzja 
- fi lm akcji

22:30 Wpół do śmierci 
- fi lm akcji

00:45 Krocząc wśród 
cieni
- fi lm akcji

02:55 Wikingowie 
- fabularny

03:45 Zobacz to! Blok 
powtórkowy! Taki 
jest świat - program 
informacyjny

04:25 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
dokumentalny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

09:15 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:55 Szpital - program 

obyczajowy 
15:55 Zaklinaczka duchów

- serial S-F, USA 
16:55 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
17:55 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Wyspa tajemnic 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2009, reż. Martin 
Scorsese, wyk. Leonardo 
DiCaprio, Mark Ruff alo, 
Ben Kingsley, Max Von 
Sydow, Michelle Williams, 
Emily Mortimer, Patricia 
Clarkson 

22:55 Mentalista 
- serial, USA 

23:55 Szalone Halloween 
- fi lm komedia, USA, 2012, 
reż. Josh Schwartz, wyk. 
Victoria Justice, Chelsea 
Handler, Jackson Nicoll, 
Josh Pence 

01:45 Moc Magii 
03:55 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:00 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny 
prod. Polska

07:05 Jeźdźcy smoków
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
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 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 

 Morawska nareszcie 
dowiaduje się, kim jest jej 
dobroczyńca. 

19:00 Policjantki i Policjanci 

20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Cenny ładunek 
- fi lm akcji 

 Po nieudanym skoku, 
Eddie, brutalny gangster 
ściga piękną złodziejkę 
Karen, która go wystawiła. 

23:00 Rywal
 Wiktor, czempion 

mieszanych sztuk walki, 
zwany Rosyjskim Młotem, 
przygotowuje się do 
najważniejszej w swojej 
karierze walki o tytuł 
mistrza świata. 

01:25 Anthony Bourdain
- bez rezerwacji

02:30 Interwencja 
- magazyn

02:45 Graffi  ti
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05:10 Telezakupy
05:50 Elif - serial, prod. Turcja
06:45 Komisariat - serial TVP 
07:45 Alarm! - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Jaka to melodia?
09:15 Komisarz Alex 

- Źli chłopcy - serial 
kryminalny TVP

10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:10 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Konkurs Wójt Roku 

2017
12:40 Natura w Jedynce 

- Jezioro Bodeńskie
13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Korona królów 
15:15 Alarm!- magazyn 
15:30 Wiadomości 

15:50 Wszystko dla pań 
- serial, prod. Włochy

17:00 Teleexpress  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP 

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!- magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
23:50 Ocaleni
00:45 WojskoPolskie.pl
01:20 Cztery noce z Anną 
03:00 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
03:35 Sprawa dla reportera 
04:30 Notacje - Adam Kilian

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

- serial TVP 
06:50 Podróże z historią 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda Flesz 
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
13:55 Zakupy pod kontrolą

- reality show 
14:55 Na dobre i na złe
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:35 Rodzinka.pl - serial 
19:05 Na sygnale - serial 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:45 3-cia połowa
21:20 The Good Doctor

- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017 

22:10 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2013 

22:55 Klient 
- fi lm sensacyjny, prod. 
USA, 1994, reż. Joel 
Schumacher, wyk. Susan 
Sarandon, Tommy Lee 
Jones, Mary Louise Parker 

01:00 3-cia połowa
01:30 Dotyk miłości

- dramat
03:50 Żyć nie umierać 

- dramat, prod. Polska, 
2015, reż. Maciej Migas, 
wyk. Tomasz Kot 

05:15 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango 

- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:48 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:35 Last Minute 
- fi lm komedia, Polska, 
2013, reż. Patryk Vega, 
wyk. Wojciech Mecwal-
dowski, Aldona Jankows-
ka, Klaudia Halejcio, 
Bartłomiej Świderski 

00:15 Willow - fi lm przy-
godowy, USA, Wielka 
Brytania, Nowa Zelandia, 
1988, reż. Ron Howard, 
wyk. Warwick Davis

02:55 Uwaga! 
- magazyn

03:20 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

 Nie mający skrupułów, 
ginekolog stara się, aby 
samotna i zagubiona 
kobieta uwierzyła, że 
bliźniaczki, które wydała 
na świat, urodziły się 
martwe. 

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

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

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

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

Kiepskich
20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
22:15 Wyjdź za mnie 

- reality show 
23:20 Miłość w Seattle 

- melodramat 
 Burke, po tragicznej 

śmierci żony, postanawia 
napisać książkę o radzeniu 
sobie ze stratą bliskiej 
osoby. 

01:50 0_1_0 - dramat
03:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Studio Kultura
08:15 Dezerterzy - rozmowa 
08:45 Informacje kulturalne
09:10 Brzezina - dramat, 

prod. Polska, 1970, 
reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Olgierd Łukasiewicz, 
Daniel Olbrychski

11:00 Rodzina Połanieckich 
- serial TVP 

12:25 Studio Kultura 
12:35 Powinowactwo - dra-

mat, prod. Polska, 1984, 
reż. Waldemar Krzystek, 
wyk. Krzysztof Gosztyła, 
Ewa Błaszczyk, Jadwiga 
Jankowska-Cieślak, 
Ferdynand Matysik 

13:40 Zawieście czerwone 
latarnie - dramat

15:55 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach 

16:30 Prymas, trzy lata
z tysiąca - dramat, 
prod. Polska, 2000

18:25 Mappa Mundi 

19:15 Teraz animacje! 
- Madame Tutli - Putli 
- fi lm animowany

19:40 Informacje 
kulturalne

20:00 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Rozstanie
 - dramat

22:20 Scena Klasyczna 
- koncert

23:05 Dziennik fi lozofa 
23:20 Ziemia, planeta ludzi 

- Sól Ziemi 
01:10 Rzecz Polska 

- Hodowla Zwierzątek 
Karola Borsuka - cykl 
dokumentalny 

01:30 Kino nocne - Bandyta 
- dramat, prod. Polska

03:10 Dwaj Foskariusze 
05:25 Afi sz kulturalny
05:40 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich 
papierach
- 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

14:50 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:55 Na wariackich 
papierach 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Zakonnica 
w przebraniu 
- komedia

22:00 Skok na kasę
- komedia

00:10 Striptiz 
- komedia

02:25 Zobacz to! Blok 
powtórkowy! 
Najśmieszniejsi

03:50 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:25 Z archiwum policji
- fabularny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
08:20 Przepis na życie 

- serial obyczajowy
09:15 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA 
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 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

17:55 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Zemsta cieciów 
- fi lm komedia, 
USA, 2011, reż. Brett Rat-
ner, wyk. Eddie Murphy, 
Ben Stiller, Casey Affl  eck, 
Alan Alda, Matthew 
Broderick, Judd Hirsch, 
Tea Leoni 

22:15 Lucyfer - serial 
23:15 American Horror Story: 

Asylum - serial
00:15 Nebraska 

- fi lm obyczajowy, USA, 
2014, reż. Alexander 
Payne, wyk. Bruce Dern, 
Will Forte, June Squibb, 
Bob Odenkirk, Stacy Keach 

02:40 Popyt na śmierć 
- fi lm dokument, USA, 
2016, reż. Robert 
Greenwald

04:55 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny
prod. Polska

07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Dragons: Defenders

 of Berk
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Reakcja łańcuchowa
- thriller sensacyjny 

 Grupa naukowców pracuje 
nad wykorzystaniem wody 
jako źródła energii. 
W skład zespołu badaw-
czego fi nansowanego 
przez wpływowego
i zamożnego przemys-
łowca Paula Shannona 
wchodzą miedzy innymi: 
Eddie Kasalivich i Lily 
Sinclair. 

23:20 Królestwo węża
 Grupa antropologów 

znajduje w Amazonii 
szczątki człowieka, który 
w chwili śmierci musiał 
mieć co najmniej 300 lat.

01:05 Anthony Bourdain 
02:05 Interwencja 

- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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23.03

24.03

25.03

26.03

27.03

28.03

29.03

Turybiusza, Oktawiana, Pelagii
Światowy Dzień Meteorologii

Bertrady, Szymona
Narodowy Dzień Życia

Ireneusza, Marii, Marioli
Dzień Czytania Tolkiena

Larysy, Teodora
Dzień Dobrego Łotra

Ernesta, Ruperta, Lidii
Międzynarodowy Dzień Teatru

Anieli, Jana
Międzynarodowy Dzień 
bez Kłamstwa

Stefana, Eustachego
Dzień Metalowca

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
23.03 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Bracka 17
24.03 Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
25.03 Apteka „Stylowa”, ul. Żaganny 19
26.03 Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Słowiań-
ski 14
27.04 Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b
28.04 Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
29.04 Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b

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

TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

ŻARY DZWONECZKI MARZEŃ
ŻDK zaprasza na spektakl Teatrów Tańca 
Żarskiego Domu Kultury. Spektakl za-
planowany jest 6 kwietnia 2018 o godz. 
18.00, w sali widowiskowej „Luna”, 
ul. Okrzei 35. Reżyseria i choreografia 
Bożena Wróbel. Bilety w cenie: 10 zł – 
normalny, 7 zł - ulgowy (członkowie sek-
cji ŻDK), 5 zł - Karta Dużej Rodziny, 2 zł 
- Żarska Karta Seniora, do nabycia w ŻDK 
ul. Wrocławska 7 lub online.

ŻARY WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD 
63 OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO
Przegląd Wojewódzki 63 Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego odbędzie 
się w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. 
w sali widowiskowej „Luna” Żarskiego 
Domu Kultury, ul. Okrzei 35. Przegląd 
będzie ostatnim szczeblem konkursu 
poprzedzającym przeglądy finałowe. 
Przypominamy organizatorom przeglą-
dów powiatowych, że w przeglądzie wo-
jewódzkim w Żarach może wziąć udział 
5 uczestników – laureatów przeglądów 
powiatowych, prezentujących różne 
kategorie. Limit ten nie dotyczy przed-
stawicieli kategorii Teatrów Jednego 
Aktora.. Wszelkie informacje, regulamin 
konkursu i inne pliki do pobrania – www.
tkt.art.pl
Organizatorzy proszą o przesłanie kom-
pletu dokumentów: protokół z przeglą-
du powiatowego, wypełnione (czytelnie, 
drukowanymi literami!) karty uczestni-
ków oraz karty akredytacyjne (również 
osób akompaniujących wykonawcom 
w kat. „poezja śpiewana” oraz opieku-

nów, obserwatorów) w terminie do dnia 
4 kwietnia 2018 r. na adres: Żarski Dom 
Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 ŻARY, 
tel/fax 0683742413, e-mail sekreta-
riat@dkzary.pl, www.dkzary.pl. Akredy-
tacje zgłoszone po obowiązującym ter-
minie nie będą rozpatrywane. 
Koszt akredytacji jednego uczestnika 
Konkursu lub opiekuna wynosi 170,- 
zł. i pokrywa go instytucja delegująca 
(ewentualnie uczestnicy). W ramach 
akredytacji organizatorzy zapewniają 
wyżywienie: począwszy od obiadu dnia 
13 kwietnia do obiadu dnia 14 kwietnia 
oraz nocleg w Hotelu Janków, ul. Długo-
sza 13 w Żarach. Organizatorzy oczekuja 
na przyjazd dnia 13 kwietnia od godz. 
7.00 w sali widowiskowej „Luna” ŻDK, 
ul. Okrzei 35. 
Dokumenty: regulamin, karta uczestni-
ka I karta akredytacyjna sa do pobrania 
na stronie ŻDK Żary: www.dkzary.pl
Program ramowy Przeglądu
13 kwietnia
godz. 10.00 – kat. „recytacje”, „wywie-
dzione ze słowa” i „poezja śpiewana”; 
godz. 20.00 – kat. „teatry jednego akto-
ra”; 
14 kwietnia
godz. 9.00 – kat. „teatry jednego aktora” 
godz. 15.00 – Koncert Galowy

Z górki na pazurki

ŻARY Zabawa była przednia. Opady śniegu spowodowały, że na najwyższą górkę w mieście ruszyły tłumy chętnych i spragnionych zimowych atrakcji fot.Halina Gola



Moja Gazeta       23 marca 2018 31ROZRYWKA

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

Dział reklamy: Patrycja Kielbowicz, tel. 519 077 782
patrycja.kielbowicz@moja-gazeta.info; reklama@moja-gazeta.info; tel. 519077205
Skład: Andrzej Buczyński
Druk: Drukarnia Polska Press, Nakład: 6.000
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych 
nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.

REKLAMAAUTOREKLAMA

KRZYŻÓWKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

JASKINIOWIEC (2D Dub)
OD 23.03 DO 26.03 ORAZ 28.03 I 29.03 - GODZ. 16:00
IGNACY LOYOLA (lektor)
24.03 i 25.03 – godz. 14:00; 27.03 – godz. 15:00
PITBULL. OSTATNI PIES
od 23.03 do 26.03 oraz 28.03 i 29.03 - godz. 18:00, 20:30; 27.03 – godz. 
17:00, 21:00

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

OŚWIADCZYNY/NIEDŹWIEDŹ
23.03 – GODZ. 19:00, 25.03 - GODZ. 18:00
BÓG MORDU
24.03 (PREMIERA) – GODZ. 19:00; 25.03 – GODZ. 16:00
LABORATORIUM BAJEK
25.03 – godz. 12:00
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
SAMOBÓJCA (próba otwarta)
27.03 – godz. 10:00, 18:00

ROZRYWKA
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