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Tak naprawdę to grzebiemy 
w tych śmieciach - można 

powiedzieć - do ostatniego 
ziarenka.
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AKTUALNOŚCI

ŻARY 
Kilkugodzinna 
akcja i ewakuacja 
blisko 2,5 tysiąca 
mieszkańców. 
To skutek 
znalezienia 
niewybuchu 
w przydomowym 
ogrodzie.

Wiadomość o znalezionej 
bombie gruchnęła w śro-
dowe, późne popołudnie. 
Niewybuch został znale-
ziony podczas prac ziem-
nych w ogrodzie domku 
jednorodzinnego przy ul. 
Sienkiewicza. Nie było już 
czasu i możliwości na pod-

jęcie akcji, więc całą noc 
posesji pilnowali policjan-
ci w radiowozie.

Natychmiast powo-
łany został sztab kryzy-
sowy. Cała akcja usunię-
cia zaplanowana została 
na czwartkowe przedpo-
łudnie. Informacja o za-
planowanej ewakuacji roz-
chodziła się z ust do ust 
lotem błyskawicy.

Ewakuacja
W czwartek od godzi-
ny 8 zaczęła się ewaku-
acja mieszkańców z całe-
go kwartału ulic. Funkcjo-
nariusze pilnowali, żeby 
wszyscy opuścili swoje do-
my. Domy musieli opuścić 

mieszkańcy Alei Wojska 
Polskiego do stadionu Sy-
rena, 11 Listopada, Szpi-
talnej, Pokoju, Tatrzań-
skiej, Podwale, Żagań-
skiej do ronda 43. Pułku 
Zmechanizowanego, Sło-
wiczej, Długosza, Spor-
towej, Zielonej, Kalinow-
skiego, Rynek, Alei Jana 
Pawła II oraz przyległych. 
Odwołane zostały zaję-
cia w pobliskich szkołach 
i przedszkolach. Część 
mieszkańców na własną 
rękę udała się na czas 
akcji saperów do rodzin 
i znajomych. Dla tych, któ-
rzy nie mieli takiej możli-
wości, wyznaczone zosta-
ły „punkty przebywania 

ludności”. Wyznaczono je 
w szkole podstawowej nr 
5 przy ulicy Okrzei, w gim-
nazjum nr 1 przy ulicy Sta-
szica i w szkole podstawo-
wej nr 3 przy ulicy Parko-
wej. Osoby starsze i cho-
re mogły liczyć na pomoc. 
Pracownicy ośrodka po-
mocy społecznej pomaga-
li w transporcie osób nie-
pełnosprawnych i zapew-
nili im bezpieczne miejsce 
a karetki pogotowia wozi-
ły schorowanych do szpi-
tala, gdzie na oddzielnej 
sali także mogli przecze-
kać czas usuwania nie-
wybuchu. Ewakuacja za-
kończyła się w samo po-
łudnie. 

Ważne procedury
Po ewakuacji, do akcji 
przystąpili saperzy z Kro-
sna Odrzańskiego. Wszyst-
ko poszło sprawnie. Usu-
nęli niewybuch o długo-
ści 80 cm i wadze 50 kilo-
gramów. To amerykańska 
bomba uniwersalna M30 
o wadze 100 funtów (50 
kg). Po blisko dwóch i pół 
godzinie alarm został od-
wołany. Mieszkańcy mogli 
wrócić do domów.- Trochę 
to wyglądało jakby chodzi-
ło o małą bombę atomo-
wą - żartowali niektórzy 
mieszkańcy miasta. 

Urzędnicy i służby 
wolały chyba jednak dmu-
chać na zimne. W takich 

sytuacjach ważne są pro-
cedury i bezpieczeństwo. 
Stad tak szeroka ewaku-
acja. 

W działania zaanga-
żowane były policja, straż 
miejska, straż pożarna, straż 
graniczna oraz pogotowie 
gazowe i energetyczne. 

Wszystko wskazuje 
na to, że niewybuch, to po-
zostałość po bombardowa-
niu z 11 kwietnia 1944 ro-
ku. Celem bombardowania 
były zakłady lotnicze Focke 
Wulf, które znajdowały się 
w pobliżu, na terenie daw-
nego TOR-u przy ul. Sło-
wackiego.

Paweł Skrzypczyński

Dmuchanie na bombę

REKLAMA REKLAMA

Tak naprawdę to grzebiemy 
w tych śmieciach - można 

powiedzieć - do ostatniego 
ziarenka.
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REGION Od 15 lutego na 
podatników czeka Twój 
e-PIT wypełniony przez 
Krajową Administrację 
Skarbową. To rewolucja 
w sposobie rozliczania 
podatków obliczona na 
prostotę, przejrzystość 
i przyjazność. Na 
najczęściej zadawane 
pytania, dotyczące 
podstawowych zasad, 
odpowiada Anna 
Łukomska, Naczelnik 
Urzędu Skarbowego 
w Żarach.

Dla kogo jest Twój e-PIT? 
- e-PIT przeznaczony jest dla osób roz-
liczających się na formularzach PIT-37 
i PIT-38, czyli mówiąc najogólniej dla 
osób osiągających dochody z pracy, umo-
wy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych 
dochodów rozliczanych przez płatników, 
a także dla osób osiągających przychody 
z obroty papierami wartościowymi.

Kiedy jest dostępny? 
- Możemy go obsłużyć w okresie od15 lu-
tego do 30 kwietnia.

W jaki sposób możemy go obejrzeć? 
- e-PIT dostępny jest na portalu podat-
kowym. Możemy go obejrzeć logując się 
poprzez podanie numeru PESEL (lub NIP 
i daty urodzenia) oraz kwoty przycho-
du z deklaracji za rok 2017 i kwoty przy-
chodu z jednej z informacji od pracodaw-
ców za rok 2018. Innym sposobem logo-
wania jest posłużenie się profilem zaufa-
nym czyli ePUAP – dla tych osób, które ta-
ki profil posiadają.

Co znajduje się w moim e-PIT-ie? 
- W przygotowanym zeznaniu znajdu-
ją się przychody wykazane przez płatni-
ków w PIT-11 oraz ulgi na niepełnoletnie 
dzieci i odliczenie 1 proc. na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego – te ostat-
nie dane przygotowane są w oparciu 
o rozliczenia lat ubiegłych i możemy je 
zmieniać.

W jaki sposób obsługujemy Twój e-PIT? 
- Twój e-PIT możemy: zaakceptować bez 
zmian, zmienić nanosząc dodatkowe ulgi, 
zmienić wybór organizacji, na rzecz któ-
rej przekazujemy 1proc, wybrać sposób 
inny sposób rozliczenia – wspólnie z mał-
żonkiem lub jako osoba samotnie wycho-
wująca dzieci, odrzucić zeznanie, nie ro-
bić nic – wtedy zeznanie zostanie zaak-
ceptowane automatycznie 30 kwietnia.

Czy można rozliczyć się inaczej niż 
poprzez e-PIT? 
- Tak, nadal można rozliczyć się składa-
jąc zeznanie elektronicznie w innej for-
mie niż Twój e-PIT lub papierowo. Trze-
ba jednak pamiętać, że nadpłata z ze-
znania papierowego zwracana jest przez 
urząd w ciągu trzech miesięcy, a z zezna-
nia elektronicznego w ciągu 45 dni, za-
tem dwa razy szybciej.

Dlaczego warto skorzystać z Twojego 
e-PIT-u? 
- e-PIT jest korzystny z kilku powodów – 
jest prosty i szybki, nie wymaga wizyty 

w urzędzie, zawiera zestawienie naszych 
dochodów i oblicza prawidłową wysokość 
podatku. Dba też za nas o złożenie ze-
znania – jeśli nie wprowadzimy żadnych 
zmian w e-PIT-ie nasze zeznanie zostanie 
złożone automatycznie.

Czy mogę wypełnić e-PIT w urzędzie? 
- Tak, w Urzędach Skarbowych w Ża-
rach i w Żaganiu przygotowane są 
specjalne stanowiska do wypełnienia 
e-PIT-ów. Pracownicy mogą też pomóc 
rozwiązać problemy związane z tech-
niczną obsługą wypełnianiem zezna-
nia. PAS

Zapłacić PiT

Od dwóch lat 
choruje na 
nowotwór 
złośliwy. Chce 
pokonać chorobę, 
ale na to potrzeba 
pieniędzy. Czas 
rozliczenia PIT-
ów to dobry 
moment, żeby 
wesprzeć Tomka.
Tomek nie miał żadnych 
objawów choroby. Był nor-
malnym szesnastolatkiem. 
Pewnego dnia pękła mu 
kość biodrowa. Diagno-
za była straszna. Rak ko-
ści. Mama Tomka, Jadwi-
ga Moskwa, która samot-
nie wychowuje syna, posta-
nowiła zrobić wszystko, że-
by ratować swoje dziecko. 
Tomek trafił do Instytutu 
Matki i Dziecka w Warsza-
wie. Podjął długie leczenie, 
przez prawie rok jeździł na 
chemioterapię. Przez kil-
ka miesięcy leżał od pa-
sa w dół w gipsie. Dziesięć 
miesięcy jeździł na wózku. 
Kłopoty z pękniętym bio-
drem i nogą spowodowały, 

że Tomek porusza się głów-
nie o kulach. To powoduje, 
że bardzo rzadko wychodzi 
na zewnątrz. Z kolegami 
ma kontakt przez internet, 
czasem go odwiedzą. Nie 
chodzi też do szkoły, cho-
ciaż jest uczniem - w zaist-
niałej sytuacji, to nauczy-
ciele przychodzą do niego 
.Mamy Tomka nie stać na 
rehabilitację. Sama poma-
ga synowi w ćwiczeniach 
trzy razy dziennie. Tom-
ka czekają jednak kolejne 
operacje na nogę. Choroba 
też nie odpuszcza. Od sa-
mego początku są przerzu-
ty w postaci guzów na pu-
cach i Tomek musi uważać, 
żeby się nie przeziębić, nie 
złapać infekcji i w efekcie 
nie osłabić organizmu. To 
powoduje, że musi mieć 
ograniczone bezpośrednie 
kontakty z rówieśnikami. 
Mama z synem borykają 
się z finansami. Problemem 
są dojazdy do Warszawy, 
bo nastolatek musi konty-
nuować leczenie. Niestety, 
ale muszą jeździć na wła-
sny koszt. Wspiera ich ro-
dzina. To jednak nie roz-

wiązuje problemów. Braku-
je im sprzętu rehabilitacyj-
nego, brakuje na leki, bra-
kuje na dojazdy, brakuje na 
noclegi. Liczy się więc każ-
dy grosz. 

Ten jeden procent 
z PIT-a może pomóc w po-
wrocie Tomka do zdrowia.

Paweł Skrzypczyński 

Tomek potrzebuje naszego wsparcia

We wszelkich sprawach związanych z wypełnieniem PIT-a pomogą pracownicy Urzędu Skar-
bowego fot.Paweł Skrzypczyński

Jak wesprzeć Tomka
Każdy, kto chciałby wes-
przeć Tomaka może to 
zrobić w bardzo prosty 
sposób. Wystarczy prze-
kazać 1 procent z podat-
ku przy rozliczeniu PIT 
na rzecz Fundacji Po-
mocy Dzieciom z Choro-
bą Nowotworową, KRS 
0000079660, określając 
cel szczegółowy” „To-
masz Moskwa”.
Fundacja Pomocy Dzie-
ciom z Chorobą Nowo-
tworową ul. Przyby-
szewskiego 47 01-849 
Warszawa, nr konta: 08 
1240 1066 1111 0000 
0006 1694 hasło: To-
masz Moskwa

Mama walczy o zdrowie i życie syna. Tomek nie poddaje się, ale potrzebuje też wsparcia finan-
sowego fot.Paweł Skrzypczyński
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Wystarczy 
zamówić książkę, 
żeby dostać 
poświęcony 
różaniec 
i „zdobyć 
łaski u Boga!”. 
W decyzji 
o zamówieniu 
ma pomóc 
wizerunek św. 
Rity, św. Jana 
Pawła II i Poczty 
Polskiej. Kłopoty 
mogą jednak 
zacząć się 
później.
Porządnie wykonane, kolo-
rowe, składane na trzy czę-
ści ulotki, trafiły do skrzy-
nek pocztowych. Zosta-
ły wydane „z inicjatywy” 
Instytutu Ks. Piotra Skar-
gi, mieszczącego się przy  
ul. Augustiańskiej w Kra-
kowie. Nazwa i adres mo-
gą sugerować, że tenże in-
stytut ma jakiś związek 
z kościołem katolickim. 
Podejrzliwych ma do tego 
przekonać ulotka - zawarte 
w niej zdjęcia i treści.

Jak zdobyć łaski
Na pierwszej stronie ulot-
ki widnieje zakonnica, po-
chylająca się nad krzyżem, 
trzymanym w dłoniach. Po-
niżej widniej napis: Święta 
Rita, a pod nim - mniejszy-
mi literami: Rozwiąże Two-
je trudne sprawy! Na kolej-
nej stronie czytamy, że św. 
Rita jest patronką trudnych 
spraw rodzinnych, „bli-
skie są jej najcięższe pro-
blemy w rodzinach i goto-
wa jest nam pomóc w każ-
dej chwili”. Dalej w kilku 
zdaniach opisane jest „peł-
ne cudów” życie świętej.
Na kolejnej stronie jeste-
śmy zachęcani do zamó-
wienia „wyjątkowej” książ-
ki „Święta Rita”, autorstwa 
Doroty Niedźwiedzkiej, 
oddanej czcicielki św. Rity. 
Koszt książki „to zaledwie” 
9 zł, a wówczas w prezen-
cie „otrzymasz piękną po-
święconą koronkę do św. 
Rity, by zanosić do niej 
swe najtrudniejsze spra-
wy i wypraszać łaski”. Na 

ostatniej stronie widnieje 
pogrążony w zadumie św. 
Jan Paweł II i przytoczo-
ne są Jego słowa o świętej 
w 100-lecie kanonizacji Ri-
ty. Na zakończenie czyta-
my zapewnienie: „Sprawy 
trudne i beznadziejne? Nie 
dla św. Rity!” i podkreśle-
nie, że święta jest „niesły-
chanie skuteczna w rozwią-
zywaniu najtrudniejszych 
problemów!”. Wszystko 
brzmi bardzo poważnie, 
a na samym końcu wid-
nieje adnotacja, że ulot-
ka jest rozprowadzana wy-
łącznie za pośrednictwem 
Poczty Polskiej i może być 
tylko wkładana do skrzy-
nek pocztowych. Wydawca 
ulotki podaje numer telefo-
nu i prosi, żeby informować 
o znalezieniu ulotek w in-
nym miejscu niż skrzyn-
ka pocztowa. Jedną część 
ulotki stanowi gotowy do 
wysłania kupon zamówie-
nia z adresem. Wysyłka jest 
gratis, nie trzeba nawet ku-
pować znaczka pocztowe-
go ani wysyłać pieniędzy. 
Wpłaty będzie można do-
konać po otrzymaniu książ-
ki i różańca. Należy jedy-
nie podać swoje dane, ad-
res, numer telefonu i pod-
pisać się.

Tak niewiele trzeba
Wszystko brzmi bardzo 

podniośle i religijnie. Ulot-
kę uwiarygadnia postać św. 
Jana Pawła II oraz - szcze-
gólnie wśród ludzi starsze-
go pokolenia - zaufanie do 
Poczty Polskiej. Jak zwykle 
problem tkwi w szczegó-
łach. Podając swoje dane, 
co jest napisane na ulotce 
malutkim drukiem, wyra-
żamy zgodę na ich przetwa-
rzanie przez Fundację In-
stytut Edukacji Społecznej 
i Religijnej im. Ks. Piotra 
Skargi oraz Stowarzyszenie 
Kultury Chrześcijańskiej 
im. Ks. Piotra Skargi. W ja-
kim celu te dane będą prze-
twarzane? W celu „wyko-
nania zamówienia i wspar-
cia akcji” oraz „utrzymy-
wania stałego kontaktu 
z Fundacją i Stowarzysze-
niem w związku z ich ce-
lami statutowymi, w szcze-
gólności poprzez informo-
wanie o organizowanych 
akcjach społecznych i moż-
liwościach wspierania dzia-
łalności Fundacji i Stowa-
rzyszenia”. Co to oznacza? 

Oznacza to, że możemy 
się spodziewać systema-
tycznie przysyłanych, na-
tarczywych pism z prośbą 
o wsparcie finansowe róż-
nych akcji. Pisma będą za-
wierać gotowe druki wpłat 
określonych kwot pienię-
dzy. Mało tego, mogą za-
wierać niezamówione pu-
blikacje, obrazki czy meda-
liki wraz z drukiem do za-
płaty.

Kościół się odcina, 
media opisują
Fundacja i Stowarzyszenie 
nie są w żaden sposób po-
wiązane z Kościołem. Ku-
ria Krakowska już 10 lat te-
mu zdystansowała się od 
stowarzyszenia, podkreśla-
jąc, że jest ono organizacją 
prywatną, założoną przez 
osoby świeckie, nie ma 
ono aprobaty Arcybisku-
pa Krakowskiego, a podej-
mowane inicjatywy religij-
ne nie są uzgodnione z ku-
rią. W komunikacie z 2008 
r. czytamy, że „Wierni nie-

jednokrotnie uskarżają się 
na natarczywy ton kore-
spondencji, w której stowa-
rzyszenie w sposób uciąż-
liwy narzuca kontynuowa-
nie kontaktów i zamawia-
nie dalszych materiałów”.

Sprawę działań Sto-
warzyszenia opisują od kil-
kunastu lat w różnych me-
diach dziennikarze. Ludzie, 
którzy raz zdecydowali 
się na złożenie zamówie-
nia, skarżą się na niechcia-
ne listy i publikacje, za któ-
re żąda się zapłaty. Mó-
wią o graniu na emocjach 
i uczuciach religijnych. Li-
sty przysyła np. sam pre-
zes Fundacji, który zwra-
ca się do konkretnej oso-
by po imieniu. Wyraża tro-
skę, martwi się i jednocze-
śnie służy radą oraz modli-
twą. Żeby pomóc przesyła 
kolejny numer „Przymie-
rza z Maryją”, czasopisma, 
które może być pociesze-
niem i duchowym wspar-
ciem. Do czasopisma za-
łącza poświęcony obrazek 
Matki Boskiej Fatimskiej. 
Prezes podkreśla, że waż-
ne jest wsparcie finansowe, 
żeby pismo mogło się na-
dal ukazywać i trafiać także 
do tych - najbiedniejszych. 
Gorąco prosi o wsparcie, 
zaznaczając, że „dzięki Pa-
ni/Panu” nakład nie zosta-
nie ograniczony.

Jak się bronić
Jak się bronić, jeżeli jednak 
ulegniemy pokusie zamó-
wienia i zaczną przychodzić 
do nas kolejne, niechciane 
już przesyłki? Każdą zgodę 
na otrzymywanie informacji 
i niezamówionych towarów 
można odwołać.

- Składając raz zamó-
wienie, nieświadomie moż-
na wyrazić zgodę na prze-
syłanie kolejnych publika-
cji lub innych towarów. To 
najczęściej temu służy - 
tłumaczy Grzegorz Chmie-
lewski, powiatowy rzecz-
nik konsumentów. - Jeże-
li już do tego dojdzie, to 
należy wówczas napisać 
oświadczenie odwołujące 
naszą zgodę na przesyłanie 
wszelkich publikacji czy 
towarów w formie listu po-
leconego ze zwrotką.

Kwestie związane 
z przetwarzaniem danych 
osobowych w oparciu 
o przepisy tzw. RODO 
można zgłosić do nadawcy 
przesyłek, żądając usunię-
cia swoich danych.

Najlepszym wyj-
ściem jest zawsze rezygna-
cja z „okazji” taniego za-
kupu. To uchroni nas przed 
niepotrzebnymi emocjami 
 i kłopotami, związanymi 
z odwoływaniem zgody.

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Odpowiednio zagrać na uczuciach religijnych

Łaska i pieniądze

Ulotkę uwiarygadnia po-
stać św. Jana Pawła II oraz 

- szczególnie wśród ludzi star-
szego pokolenia - zaufanie do 
Poczty Polskiej.

Ulotka wykonana jest profesjonalnie. Ma działać na nasze emocje i uczucia religijne fot.Paweł Skrzypczyński
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Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Marszowie jest 
własnością piętnastu gmin. 
Został właśnie laureatem 
Żarskiej Róży Biznesu 
w kategorii Produkt Roku 
za ekologiczny środek 
polepszający 
właściwości gleby. 
O tym, czym się zajmuje, 
oprócz przyjmowania 
zawartości śmieciarek 
i dlaczego przyjeżdżają tam 
wycieczki z całego świata, 
w rozmowie z Andrzejem 
Buczyńskim wyjaśnia 
prezes zarządu ZZO Jacek 
Połomka.

Zakład funkcjonuje już kilka lat, ale 
chyba tak naprawdę niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego, czym się 
zajmujecie.
- Na pewno dzieci wiedzą więcej niż do-
rośli. Odkąd prowadzimy Eko-szkołę, od-
wiedziły nas już tysiące dzieciaków. Obo-
wiązek edukacji ekologicznej spoczywa na 
gminach, ale ustaliliśmy z naszymi wspól-
nikami, że część tej edukacji przejmiemy 
na siebie. Lepiej robić takie zajęcia tu, na 
miejscu, bo można od razu pokazać, na 
czym to wszystko polega. Na zajęcia przy-
jeżdżają przedszkolaki i uczniowie szkół 
podstawowych. Właściwego sortowania 
odpadów trzeba uczyć od najmłodszych 
lat, a taką wiedzą dzieci dzielą się też 
w domach z rodzicami i dziadkami.

Starszych nie da się już tego nauczyć?
- Z tym bywa różnie. Ale często mówi się, 
że w Niemczech, czy w ogóle w zachodniej 
Europie jest tak pięknie, bo wszyscy sortu-
ją. To jest tylko taka półprawda. Na dobrą 
sprawę, my się naprawdę nie mamy czego 
wstydzić. U nas taka prawdziwa gospodar-
ka odpadami zaczęła się dopiero kilkana-
ście lat temu. W tych krajach, do których 
się porównujemy, sortowanie odpadów za-
częło się na początku lat osiemdziesią-
tych. Wyprzedzają nas o trzydzieści lat.

Nie mamy się czego wstydzić - ma 
pan na myśli zakład w Marszowie?
- Przyjeżdżają do nas wycieczki z Eu-
ropy i świata. Mieliśmy gości z Kata-
ru, Emiratów Arabskich, Chin, Indii 
i wielu innych krajów. Zbudowa-
ła go znana firma, specjalizująca 
się w tego typu zakładach. Jeste-
śmy teraz dla nich zakładem re-
ferencyjnym, którym się chwa-
lą. Poza tym, sami robimy tu 
z odpadami rzeczy, które są 
nowatorskie na skalę nie tyl-
ko krajową, ale i europejską. 

Nie jest niczym niezwykłym, że do Marszo-
wa przyjeżdżają ludzie z Warszawy, uczyć 
się tego, jak zagospodarowujemy odpa-
dy. Naszych doświadczeń nie zostawiamy 
dla siebie, dzielimy się z innymi pokazując, 
w jakich kierunkach może zmierzać zago-
spodarowanie odpadów. Należymy do gro-
na najnowocześniejszych zakładów w Pol-
sce, a jest ich w sumie w naszym kraju oko-
ło dwustu. Korzystamy też z doświadczeń 
innych. Szkoda czasu na odkrywanie tego, 
co już zostało wymyślone.

Opracowujecie jakieś nowe 
technologie?
- Tak naprawdę to grzebiemy w tych śmie-
ciach - można powiedzieć - do ostatnie-
go ziarenka, żeby wiedzieć dokładnie co 
w nich jest i co można jeszcze z nimi zrobić. 
Jednym z naszych dużych projektów jest 
zagospodarowanie odpadu, który w naszej 
nomenklaturze nazywamy stabilizatem. 
Prawo wymaga od nas, żebyśmy zagospo-
darowywali odpady zmieszane, które przez 
lata wywożone były po prostu na składowi-
sko. Jeszcze kilka lat temu na składo-
wisko trafiało około 95 procent 
odpadów. Dzisiaj zeszliśmy do 
poziomu 60 procent. Z od-
padów zmieszanych wy-
dzielamy frakcje orga-
niczne, które stanowią 
około jednej trzeciej ca-
łości, ale są zanieczysz-
czone różnymi drobny-
mi odpadami. Musimy to 
później przekomposto-
wać. Po tym procesie po-
zostaje jeszcze mieszani-
na różnorakich odpadów, 
które zbadaliśmy. Okaza-
ło się, że jest tam dużo po-
tłuczonego szkła. Opraco-
waliśmy więc nowatorską na 
skalę europejską linię, 
dzięki której to 
szkło mo-
ż e m y 

odzyskiwać. W śmieciach jest dużo kamie-
ni i drobnego gruzu - po odzyskaniu mo-
gą służyć jako podbudowa przy remontach 
dróg gruntowych. To też nasz pomysł. Na-
szym produktem jest też właśnie środek do 
polepszania właściwości gleby.

Dzięki takim zabiegom składowiska 
śmieci nie zapełniają się tak szybko 
jak kiedyś.
- To ważne choćby dlatego, że za każdą tonę 
odpadów trafiających na składowisko trze-
ba zapłacić tak zwaną opłatę środowisko-
wą. Gdyby wszystkie śmieci trafiały na skła-
dowisko, w 2018 roku ta opłata wyniosła-
by 1,6 miliona złotych. Cały czas jest pod-
wyższana i w roku 2020 mogłaby wynieść 
już 5,6 miliona złotych. Wiadomo, że za 
wszystko ostatecznie zapłacą mieszkańcy, 
od których odpady są odbierane. Uważam, 
że trzeba inwestować w nowe rozwiązania, 
które zmniejszają ilość odpadów na składo-
wiskach. Koszt nowej linii do odzyskiwania 
z odpadów kolejnych elementów do dalsze-
go wykorzystania, włączając w to pracow-

ników, to około 20 procent tego, co 
trzeba by było zapłacić do kasy 

Urzędu Marszałkowskiego, 
gdyby to od razu wyrzu-

cać na składowisko. Na 
tym zyskują wszyscy. 

Europejskie 
przepisy będą 
zaostrzane.
- Ogólnie rzecz bio-
rąc, w 2020 roku re-
cyklingowi będzie 
musiało być poddane 
około 20 procent od-
padów komunalnych, 
natomiast w 2030 już 

65 procent.

Jest to w ogóle możliwe?
- Te normy są bardzo wyśrubowane i na razie 
nic nie wskazuje na to, żeby Unia miała zmie-
nić te założenia. Będą prawdopodobnie róż-
ne okresy przejściowe, bo różne kraje są na 
różnym poziomie, jeśli chodzi o recykling. 
Polska idzie w dobrym kierunku, aby te wy-
mogi spełnić. Nasz zakład i region, który ob-
sługujemy, jest już na poziomie europejskim. 
Jeszcze rok, czy dwa i będziemy na poziomie 
wymogów roku 2030. Dziś wiele gmin i zakła-
dów zagospodarowania odpadów w Polsce 
będzie miało problem, żeby spełnić wymogi 
roku 2020, a co dopiero tych, które zostaną 
wprowadzone po kolejnych dziesięciu latach.

Ile śmieciarek przyjeżdża 
codziennie do Marszowa?
- Codziennie jest ich kilkanaście. Do prze-
tworzenia przyjeżdża dziennie około 200-
300 ton odpadów zmieszanych. W skali eu-
ropejskiej, nie jest to wiele. Dokładnie wie-
my, ile odpadów przyjechało z danej gminy, 
co do kilograma. Statystycznie rzecz bio-
rąc, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
z miast przyjeżdża więcej śmieci, niż z tere-
nów wiejskich. Ale i tak, w porównaniu do 
bardziej rozwiniętych krajów europejskich, 
Polacy wytwarzają o połowę mniej śmieci.

Jak będziemy bogatszym 
społeczeństwem, to zaczniemy 
wytwarzać więcej śmieci.
 Będziemy mieć większy problem 
z zagospodarowaniem, ale na razie 
to problem Europy zachodniej. Póki 
co, jednak nie da się nie wyrzucać 
pewnych rzeczy.
- Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że elek-
tronika i sprzęt gospodarstwa domowego 
w większości przypadków to jednorazów-
ki. Produkujemy tanio, szybko, zepsuło się 
i do kosza. Niektórzy podejrzewają, że ten 
sprzęt psuje się po 2-3 latach, bo tak się 
ma popsuć. Unia Europejska w 2015 roku 
wydała dokument, w którym między inny-

mi jest zapis, że producenci powinni ro-
bić bardziej trwały sprzęt. Dzięki temu 

miałyby wrócić na przykład zakła-
dy naprawiające na przykład te-

lewizory. Są do tego wyliczenia, 
jak to nakręci gospodarkę, ile 

będzie dodatkowych miejsc 
pracy. Przyglądam się te-

mu trochę z uśmiechem, 
bo jak fabryce będzie 

opłacało się produ-
kować dwieście, za-

miast tysiąca pra-
lek dziennie? 

Ci, którzy 
segregują 

odpady, robią 
to dobrze?
- Najbardziej czy-
ste odpady trafia-
ją z domków jed-
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MARSZÓW Mamy tu poziom europejski

Mogą się od nas uczyć
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zawartości śmieciarek 
i dlaczego przyjeżdżają tam 
wycieczki z całego świata, 
w rozmowie z Andrzejem 
Buczyńskim wyjaśnia 
prezes zarządu ZZO Jacek 
Połomka.

Zakład funkcjonuje już kilka lat, ale 
chyba tak naprawdę niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego, czym się 
zajmujecie.
- Na pewno dzieci wiedzą więcej niż do-
rośli. Odkąd prowadzimy Eko-szkołę, od-
wiedziły nas już tysiące dzieciaków. Obo-
wiązek edukacji ekologicznej spoczywa na 
gminach, ale ustaliliśmy z naszymi wspól-
nikami, że część tej edukacji przejmiemy 
na siebie. Lepiej robić takie zajęcia tu, na 
miejscu, bo można od razu pokazać, na 
czym to wszystko polega. Na zajęcia przy-
jeżdżają przedszkolaki i uczniowie szkół 
podstawowych. Właściwego sortowania 
odpadów trzeba uczyć od najmłodszych 
lat, a taką wiedzą dzieci dzielą się też 
w domach z rodzicami i dziadkami.

Starszych nie da się już tego nauczyć?
- Z tym bywa różnie. Ale często mówi się, 
że w Niemczech, czy w ogóle w zachodniej 
Europie jest tak pięknie, bo wszyscy sortu-
ją. To jest tylko taka półprawda. Na dobrą 
sprawę, my się naprawdę nie mamy czego 
wstydzić. U nas taka prawdziwa gospodar-
ka odpadami zaczęła się dopiero kilkana-
ście lat temu. W tych krajach, do których 
się porównujemy, sortowanie odpadów za-
częło się na początku lat osiemdziesią-
tych. Wyprzedzają nas o trzydzieści lat.

Nie mamy się czego wstydzić - ma 
pan na myśli zakład w Marszowie?
- Przyjeżdżają do nas wycieczki z Eu-
ropy i świata. Mieliśmy gości z Kata-
ru, Emiratów Arabskich, Chin, Indii 
i wielu innych krajów. Zbudowa-
ła go znana firma, specjalizująca 
się w tego typu zakładach. Jeste-
śmy teraz dla nich zakładem re-
ferencyjnym, którym się chwa-
lą. Poza tym, sami robimy tu 
z odpadami rzeczy, które są 
nowatorskie na skalę nie tyl-
ko krajową, ale i europejską. 
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co już zostało wymyślone.

Opracowujecie jakieś nowe 
technologie?
- Tak naprawdę to grzebiemy w tych śmie-
ciach - można powiedzieć - do ostatnie-
go ziarenka, żeby wiedzieć dokładnie co 
w nich jest i co można jeszcze z nimi zrobić. 
Jednym z naszych dużych projektów jest 
zagospodarowanie odpadu, który w naszej 
nomenklaturze nazywamy stabilizatem. 
Prawo wymaga od nas, żebyśmy zagospo-
darowywali odpady zmieszane, które przez 
lata wywożone były po prostu na składowi-
sko. Jeszcze kilka lat temu na składo-
wisko trafiało około 95 procent 
odpadów. Dzisiaj zeszliśmy do 
poziomu 60 procent. Z od-
padów zmieszanych wy-
dzielamy frakcje orga-
niczne, które stanowią 
około jednej trzeciej ca-
łości, ale są zanieczysz-
czone różnymi drobny-
mi odpadami. Musimy to 
później przekomposto-
wać. Po tym procesie po-
zostaje jeszcze mieszani-
na różnorakich odpadów, 
które zbadaliśmy. Okaza-
ło się, że jest tam dużo po-
tłuczonego szkła. Opraco-
waliśmy więc nowatorską na 
skalę europejską linię, 
dzięki której to 
szkło mo-
ż e m y 

śmieci nie zapełniają się tak szybko 
jak kiedyś.
- To ważne choćby dlatego, że za każdą tonę 
odpadów trafiających na składowisko trze-
ba zapłacić tak zwaną opłatę środowisko-
wą. Gdyby wszystkie śmieci trafiały na skła-
dowisko, w 2018 roku ta opłata wyniosła-
by 1,6 miliona złotych. Cały czas jest pod-
wyższana i w roku 2020 mogłaby wynieść 
już 5,6 miliona złotych. Wiadomo, że za 
wszystko ostatecznie zapłacą mieszkańcy, 
od których odpady są odbierane. Uważam, 
że trzeba inwestować w nowe rozwiązania, 
które zmniejszają ilość odpadów na składo-
wiskach. Koszt nowej linii do odzyskiwania 
z odpadów kolejnych elementów do dalsze-
go wykorzystania, włączając w to pracow-

ników, to około 20 procent tego, co 
trzeba by było zapłacić do kasy 

Urzędu Marszałkowskiego, 
gdyby to od razu wyrzu-

cać na składowisko. Na 
tym zyskują wszyscy. 

Europejskie 
przepisy będą 
zaostrzane.
- Ogólnie rzecz bio-
rąc, w 2020 roku re-
cyklingowi będzie 
musiało być poddane 
około 20 procent od-
padów komunalnych, 
natomiast w 2030 już 

65 procent.

sługujemy, jest już na poziomie europejskim. 
Jeszcze rok, czy dwa i będziemy na poziomie 
wymogów roku 2030. Dziś wiele gmin i zakła-
dów zagospodarowania odpadów w Polsce 
będzie miało problem, żeby spełnić wymogi 
roku 2020, a co dopiero tych, które zostaną 
wprowadzone po kolejnych dziesięciu latach.

Ile śmieciarek przyjeżdża 
codziennie do Marszowa?
- Codziennie jest ich kilkanaście. Do prze-
tworzenia przyjeżdża dziennie około 200-
300 ton odpadów zmieszanych. W skali eu-
ropejskiej, nie jest to wiele. Dokładnie wie-
my, ile odpadów przyjechało z danej gminy, 
co do kilograma. Statystycznie rzecz bio-
rąc, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
z miast przyjeżdża więcej śmieci, niż z tere-
nów wiejskich. Ale i tak, w porównaniu do 
bardziej rozwiniętych krajów europejskich, 
Polacy wytwarzają o połowę mniej śmieci.

Jak będziemy bogatszym 
społeczeństwem, to zaczniemy 
wytwarzać więcej śmieci.
 Będziemy mieć większy problem 
z zagospodarowaniem, ale na razie 
to problem Europy zachodniej. Póki 
co, jednak nie da się nie wyrzucać 
pewnych rzeczy.
- Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że elek-
tronika i sprzęt gospodarstwa domowego 
w większości przypadków to jednorazów-
ki. Produkujemy tanio, szybko, zepsuło się 
i do kosza. Niektórzy podejrzewają, że ten 
sprzęt psuje się po 2-3 latach, bo tak się 
ma popsuć. Unia Europejska w 2015 roku 
wydała dokument, w którym między inny-

mi jest zapis, że producenci powinni ro-
bić bardziej trwały sprzęt. Dzięki temu 

miałyby wrócić na przykład zakła-
dy naprawiające na przykład te-

lewizory. Są do tego wyliczenia, 
jak to nakręci gospodarkę, ile 

będzie dodatkowych miejsc 
pracy. Przyglądam się te-

mu trochę z uśmiechem, 
bo jak fabryce będzie 

opłacało się produ-
kować dwieście, za-

miast tysiąca pra-
lek dziennie? 

Ci, którzy 
segregują 

odpady, robią 
to dobrze?
- Najbardziej czy-
ste odpady trafia-
ją z domków jed-fot. Andrzej Buczyński
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norodzinnych. Żółte worki są posegregowa-
ne dobrze w około 95 procentach. Wpraw-
dzie możemy poddać recyklingowi tylko 40 
procent ich zawartości, ale to wynika ze sto-
sowania przez producentów opakowań wie-
lomateriałowych, a nie błędów przy segre-
gacji. Czystość papieru z kolei jest w grani-
cach 80-95 procent. Zdarzają się różne pa-
piery powlekane, ale wymagajmy od miesz-
kańców, żeby każdy napisał doktorat z se-
gregowania odpadów. Świadomość ludzi 
rośnie, ale nawet jak ktoś popełni błąd, to 
przyjedzie to i tak do nas i tu sobie z tym po-
radzimy. Anonimowość w blokach wieloro-
dzinnych powoduje to, że odpady są gorsze-
go sortu. Najgorzej wychodzi to przy bio-
odpadach. Wystarczy, że jakiś mieszkaniec 
wrzuci worek ze śmieciami zmieszanymi do 
pojemnika na bioodpady. Kiedy przyjeżdża 
to do nas, wszystko jest wymieszane i musi-

my przekwalifikować całość na odpad zmie-
szany. Jeśli ktoś nie sortuje, to niech wrzuca 
śmieci do niesortowanych. Tak będzie uczci-
wie, ułatwi nam pracę i zmniejszy koszty. 

Szybko gonimy Europę, w pewnych 
kwestiach przegoniliśmy. 
- Naprawdę nie mamy się czego wstydzić, 
jeśli chodzi o system zagospodarowania 
odpadów. Zawsze powtarzam, nie przesa-
dzajmy z tą skromnością. Jeśli coś funk-
cjonuje dobrze, to mówmy o tym. Pewnymi 
rzeczami możemy się chwalić, a inni mu-
szą przyjeżdżać do nas i się tego uczyć. Za-
gospodarowanie odpadów w krajach euro-
pejskich działa od dawna, ale przez to za-
kłady, takie jak nasz, są już stare. My mieli-
śmy to szczęście, że dzięki ogromnym środ-
kom unijnym, zrobiliśmy ten przeskok do 
segregacji kilka razy szybciej, niż oni.

ŻARY Jeden z żarskich 
przedsiębiorców 
potrzebował fachowców 
do prac budowlanych. Na 
lokalnym rynku o takich 
ciężko, więc zatrudnił 
kilku obywateli Ukrainy. 
Legalnie. Jak się okazało... 
do czasu.

Pierwsze pozwolenie na pracę w Polsce 
zatrudnieni robotnicy otrzymali w Powia-
towym Urzędzie Pracy. Jest ono ważne 
przez 180 dni, czyli pół roku.

Prace ruszyły. Przedsiębiorca był 
zadowolony. Ukraińcy pracowali solid-
nie i widać było, że nie należą do takich, 
co biorą pieniądze za udawanie roboty. 
Współpraca układała się pomyślnie, pra-
cy do wykonania ciągle było mnóstwo, 
ale półroczne pozwolenie z PUP nie trwa 
wiecznie. Obywatel Ukrainy może w Pol-
sce pracować dłużej ni pół roku, ale zgod-
nie z przepisami, kolejne pozwolenie mo-
że wydać już tylko urząd wojewódzki.

Przedsiębiorca nie miał zamiaru re-
zygnować ze sprawdzonej już ekipy. Wy-
chodził z założenia, że wszystko powin-
no odbywać się w sposób legalny, dlatego  
16 października 2018 roku złożył w urzę-
dzie wojewódzkim odpowiedni wnio-
sek o przedłużenie pozwolenia na pracę 
dla Ukraińców na kolejny rok. Zgodnie  
z przepisami, na rozpatrzenie takie-
go wniosku urzędnicy mają 60 dni. Jest 
to termin ostateczny, więc przedsiębior-
ca miał nadzieję, że otrzyma odpowiedź 
szybciej. Ale tak się nie stało. Co więcej, 
po dwóch miesiącach odpowiedzi nadal 
nie było, choć powinna pojawić się w po-
łowie grudnia ubiegłego roku. 

Pracownicy wyjechali na stycz-
niowe święta w swoje rodzinne strony. 
Przedsiębiorca miał zamiar zatrudnić ich 
dalej na umowę o pracę od 1 lutego. Cią-
gle jednak nie było wiadomo, co z tym 

wnioskiem. Próby kontaktu telefonicz-
nego z urzędem spełzły na niczym, aż w 
końcu 24 stycznia otrzymał odpowiedź 
pocztą elektroniczną. „(...) utrudnienia 
są spowodowane zmianą lokalizacji, do-
tychczasowe numery telefonów działają 
dziś od południa, za utrudnienia przepra-
szamy. Obecnie są rozpatrywane wnio-
ski z pierwszej połowy października więc 
niedługo będą wnioski, których dotyczy 
zapytanie.”

Przedsiębiorca uznał, w dobrej wie-
rze, że sprawa jest już praktycznie zała-
twiona, tym bardziej, że po 60 dniach nie 
otrzymał odpowiedzi odmownej. Podpi-
sał kolejne umowy z pracownikami. Już 
wcześniej odprowadzał za nich podatki, 
płacił składki ZUS. Zorganizował im ba-
dania lekarskie i szkolenie BHP. Zakupił 
odzież ochronną.

Pozwolenie na pracę przyszło z Go-
rzowa dopiero 18 lutego, po czterech, za-
miast po dwóch miesiącach. Tyle tylko, 
że cztery dni wcześniej na kontrolę przy-
jechali funkcjonariusze Straży Granicz-
nej. Nie pomogły tłumaczenia, że wszel-
kie formalności zostały dopełnione, że to 
urząd wojewódzki nie załatwił sprawy  
w terminie.

Straż Graniczna zatrzymała Ukraiń-
ców na przesłuchanie. Trzech z nich ma 
opuścić Polskę w przeciągu 30 dni.

- Gdzie ta przychylność urzędów,  
o której tak głośno się mówi? - pyta reto-
rycznie żarski przedsiębiorca.

Bez znaczenia w tym momencie 
jest fakt, że urząd wojewódzki nie wy-
dał decyzji w przepisowym terminie. Na 
pewno zawalony jest takimi wnioska-
mi. Do Straży Granicznej też nie można 
mieć pretensji, bo działa zgodnie z prze-
pisami. Tylko że przepisy przepisami, ni-
by wszystko zgodnie z prawem, a trudno 
oprzeć się wrażeniu, że coś w tym syste-
mie nie działa tak, jak powinno. I ta kon-
trola akurat tuż przed wydaniem pozwo-
lenia? ATB

Tu liczy się 
tylko przepis

Straż Graniczna zabrała pracowników fot. Andrzej Buczyński

Sortownia odpadów fot. ZZO Marszów

Przerzucanie, nawadnianie i napowietrzanie kompostu fot. ZZO Marszów

KOMPO - ZZO Marszów - środek poprawiający właściwości gleby fot. ZZO Marszów
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ŻARY Nagrody gospodarcze 
burmistrz  Danuty Madej i Społecznej 
Rady Przedsiębiorców wręczono  
w Żarach już po raz czwarty.

Kategoria Wydarzenie Gospodarcze Roku 2018
Jubileusz 60-lecia Firmy RELPOL S.A. –Laureat
Nominacje:
- Otwarcie nowej siedziby firmy Prywatne Centrum Chirur-
giczne ESKULAP Janusz Stankiewicz
- Otwarcie nowej siedziby BWH electric Wiesław Skotnicki
- Otwarcie nowej siedziby firmy MK Sp. z o.o.
II. Kategoria Produkt- Usługa Roku 2018
- ZZO Marszów Sp. z o.o. za „Ekologiczny środek polepsza-
jący właściwości gleby”- Laureat
Nominacje:
- Manubia sp. z o.o. za „Opracowanie i wdrożenie progra-
mu monitorowania cen”
- AK ANATOL Anatol Kałasznikow za „Opracowanie syste-
mu wspomagania decyzji”
- Swiss KRONO sp. z o.o. za ”BIO-ELEKTROFILTR”
- RELPOL SA za „Opracowanie i wdrożenie CZIP-PRO (no-
wą generację zabezpieczeń cyfrowych)”
III. Kategoria Mecenas Sportu 2018
AK ANATOL Anatol Kałasznikow – Laureat
Nominacja:
DACH – serwis Tomasz Czajka
IV. Kategoria Mikroprzedsiębiorca  Roku 2018
PHU „M-LID” - Laureat
Nominacje:
- Restauracja z pizzerią CLIFF Mateusz Cieśliński
- Prywatne Centrum Chirurgiczne ESKULAP Janusz Stan-
kiewicz
- Izabela Niekało Firma Prywatna Ośrodek Szkolenia Kie-
rowców PARTNER
V. Kategoria Firma Roku 2018
RELPOL SA – Laureat
Nominacje:
- WENTOR Piotr Wentlant
- STAHLBAU sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „MEGAVAT” Zdzi-
sław Sarnacki
VI. Nagrodę Specjalną Burmistrz Miasta Żary otrzymała 
firma KOBRA sp. j. Teresa Olejnik, Mirosław Hamerliński. ATB

Laureaci Żarskich Róż Biznesu 2018 fot. Andrzej Buczyński

Teresa Olejnik odebrała nagrodę specjalną z rąk burmistrz 
Żar Danuty Madej fot. Andrzej Buczyński

Prezes zarządu Relpolu Sławomir Bialik nie krył radości, w tej 
edycji firma otrzymała aż dwie Róże fot. Andrzej Buczyński

Wręczenie nagród gospodarczych było jednocześnie noworocznym spotkaniem władz miasta z przedsiębiorcami fot. Andrzej Buczyński

Żarskie Róże Biznesu 2018
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REKLAMA REKLAMA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻARY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.  
z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr XXIV/171/16 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary dla terenu poło-
żonego w obrębie wsi Sieniawa Żarska,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Żary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 marca 2019 r. do 25 marca 
2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żary przy  al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, w pokoju nr 211, w godzinach od 7.00 do 15.00 
oraz na stronie internetowej Gminy Żary: www.gminazary.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r.  
w Świetlicy Wiejskiej w m. Sieniawa Żarska o godz. 16 00 .
Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żary, na adres: al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie z art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się, w dniach od 4 marca 2019 r. 
do 25 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żary przy al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, w pokoju nr 211, w godzinach od 
7 00 do 15 00 oraz na stronie internetowej Gminy Żary: www.gminazary.pl, z niezbędną dokumentacją sprawy w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany studium, wyłożonego do publicznego wglądu 
wraz z opiniami i uzgodnieniami, uzyskanymi na podstawie art. 54 ust. 1 ww. ustawy.
Zainteresowani mogą składać uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. w formie:
 a) pisemnej do Wójta Gminy Żary, na adres: al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, z podaniem imienia i nazwiska lub 
 nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
 b) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Żary przy al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, w pokoju nr 211 
 w godzinach od 7.00 do 15.00,
 c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
 elektronicznym, na adres e-mail: gminazary@gminazary.pl.

         Wójt Gminy Żary
           Leszek Mrożek

REKLAMA

ŻARY Chromik Żary występujący 
w tym sezonie II ligi pod nazwą 
Chroma Żary ma nowego sponsora 
strategicznego. 19 lutego klub 
zmienił nazwę na Basket Club 
Swiss Krono Żary.
To efekt umowy podpisanej uroczyście podczas konfe-
rencji prasowej w siedzibie żarskiej firmy.

- Cieszymy się, że możemy mieć swój wkład  
w rozwój klubu, a także wspieranie młodych sportow-
ców w osiąganiu kolejnych zwycięstw - mówi Maciej 
Karnicki, prezes Swiss Krono.

Zarówno sponsor, jak i klub, mają nadzieję, że bę-
dzie to współpraca na długie lata.

- Nawiązanie współpracy z firmą Swiss Krono to 
dla nas moment przełomowy, nowe otwarcie - mówi 
prezes klubu Tomasz Ostrowski. ATB

Sponsor żarskiej 
koszykówki

fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Ppłk 
Stanisław 
Janowski 
zakończył swą  
99-letnią ziemską 
wędrówkę.
- Ppłk Stanisław Jankowski 
był oficerem lubianym i sza-
nowanym, wspierał nas ra-
dą i pomocą. Dzięki sędzi-
wemu wiekowi znał i pięk-
nie opowiadał o przeszłości, 
w tym historii garnizonu Ża-
ry. Swą żywotnością, zaan-
gażowaniem, postawą, spo-
sobem bycia łączył kreso-
wą młodość z dojrzałą służ-
bą i pracą dla kraju w powo-
jennej rzeczywistości. Po-
eci mówią, że człowiek nie 
całkiem umiera jeśli ży-
je w pamięci tych co zosta-
li. Ja w imieniu tych co zo-
stali pragnę zapewnić, że 
zachowamy Cię Stanisła-
wie we wdzięcznej pamięci! 
Spoczywaj w pokoju! - pod-
kreślał w mowie pożegnal-
nej Krzysztof Polusik, pre-
zes Stowarzyszenia 42. Puł-
ku Zmechanizowanego i 11. 
Brygady Zmechanizowanej.

Stanisław Jankowski 
urodził się 10 stycznia 1920 
roku w miejscowości Livpol 
na Wileńszczyźnie. Był naj-

starszym wśród siedmiorga 
rodzeństwa. Rodzice praco-
wali w rolnictwie. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawo-
wej rozpoczął naukę w gim-
nazjum rolniczym w Ży-
rowicach. Wybuch wojny, 
1 września 1939 roku za-
stał go w miejscowości Łu-
czaj, gdzie odbywał prak-
tykę rolniczą. Podjął decy-
zję o wstąpieniu do woj-
ska i otrzymał polecenie 
stawienia się 16 września 
z wszystkimi wymaganymi 
dokumentami, ale do wcie-

lenia nie doszło bo na tere-
ny wschodnie Rzeczpospo-
litej wkroczyła Armia Czer-
wona. Na początku kwiet-
nia 1944 wstąpił do oddzia-
łu partyzanckiego, a w grud-
niu 1944 roku zgłosił akces 
do Wojska Polskiego, do 5 
batalionu zapasowego, skąd 
skierowano Go do Oficer-
skiej Szkoły Piechoty nr 1 
w Krakowie. 15 lipca 1945 
roku został mianowany do 
stopnia podporucznika.

W latach 1946 – 1958 
pełnił służbę na różnych sta-

nowiskach w jednostkach 
wojskowych w Katowicach, 
Krakowie i Wałbrzychu, od 
lipca 1958 r. w oddziałach 
11 Dywizji Zmechanizowa-
nej – a później Pancernej, 
zajmując stanowiska w kor-
pusie osobowym kwatermi-
strzowskim. 

W roku 1961 zawarł 
związek małżeński z Zo-
fią, z którą ma syna. Razem 
szczęśliwi przeżyli prawie 
60 lat.

W życiu Stanisława 
Jankowskiego był też okres 
służby w 16 batalionie sape-
rów w Żarach, gdzie w la-
tach 1970 – 1976 pełnił obo-
wiązki kwatermistrza.

Po zakończeniu służ-
by wojskowej, które nastą-
piło we wrześniu 1976 roku, 
poświęcił się pracy w struk-
turach Obrony Cywilnej, 
a później w Lidze Obrony 
Kraju.

Za służbę w Wojsku 
Polskim i działalność cywil-
ną był odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim OOP, Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz wie-
loma odznaczeniami woj-
skowymi i cywilnymi.

Był też bardzo ak-
tywnym członkiem koła ło-
wieckiego Ryś. PAS

Odszedł na wieczną wartę

ŻAGAŃ W piątek 
15 lutego, w samo 
południe, 
na placu 
Gen. Maczka 
uroczyście 
obchodzono 
rocznicę walk 
o miasto.

W dorocznym wydarzeniu 
udział wzięli między innymi 
kombatanci, przedstawicie-
le władz samorządowych, 

służb mundurowych, organi-
zacji społecznych, instytucji 
państwowych oraz licznie 
zgromadzeni uczniowie ża-
gańskich szkół. Nie zabrakło 
gości i mieszkańców miasta. 
Wojskową asystę honorową 
podczas uroczystości pełnili 
żołnierze 11. Batalionu Re-
montowego.

Dyrektor Muzeum 
Obozów Jenieckich, Ma-
rek Łazarz przybliżył hi-
storię walk o miasto i ewa-
kuację obozów jenieckich. 

Krwawe walki o Żagań po-
przedziła ewakuacja obo-
zów jenieckich Stalagu VIII 
C, Luft III i Luft IV, dla któ-
rych tamte boje stały się jed-
nocześnie kresem istnienia. 
Dyrektor przypomniał, iż 27 
stycznia 1945 roku ewaku-
owano ponad 10 000 lotni-
ków Stalagu Luft 3, a z ko-
lei 8 lutego 1945 roku - jeń-
ców Stalagu VIIIC.

Podczas uroczysto-
ści Zarząd Oddziału Związ-
ku Inwalidów Wojennych 

RP za pomoc świadczo-
ną związkowi i jego człon-
kom, wyróżnił pamiątko-
wym ryngrafem i medalem 
11 Lubuską Dywizję Ka-
walerii Pancernej, Orkiestrę 
Wojskową w Żaganiu oraz 
pułkownika Piotra Zieję, za-
stępcę szefa sztabu ds. ope-
racyjnych 11LDKPanc. 

Uroczystości zakoń-
czyły się złożeniem wień-
ców i wiązanek kwiatów 
pod pomnikiem gen. Macz-
ka. JM

74. Rocznica walk o Żagań

ŻARY Sprawne 
działanie 
policjanta, 
który nie był 
na służbie, 
doprowadziło 
do ujęcia 
złodzieja. To 
nie zakończyło 
jednak sprawy.

Policjant służby krymi-
nalnej z żarskiej komendy 
przebywał w czasie wol-
nym od służby. Przejeż-
dżając jedną z ulic Żar za-
uważył mężczyzn, którzy 
zrywali z wieszaków stoją-
cych przed sklepem ubra-
nia. Zwrócił uwagę, że za 
nie nie zapłacili. Funkcjo-
nariusz natychmiast za-
wrócił, zaparkował przed 
sklepem i ruszył w pościg 

za uciekającymi. 
Dzięki podjętym 

działaniom udało się od-
zyskać skradziony towar 
na ponad 500 zł. Policjant 
zatrzymał jednego z męż-
czyzn. Okazał się nim 
36-letni mieszkaniec Żar., 
którego doprowadził do 
żarskiej komendy. Podej-
rzany został przesłuchany. 
Za przestępstwo kradzieży 
grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności. Policjanci pro-
wadzą czynności w kie-
runku ustalenia i zatrzyma-
nia drugiego z mężczyzn. 

- Dzięki podję-
tym przez funkcjonariu-
sza działaniom, odzyskane 
mienie wróciło do prawo-
witego właściciela - kom. 
Aneta Berestecka, oficer 
prasowy KPP w Żarach. 
PAS

Policjant łapie 
złodzieja

LUBSKO „Żabki” czyli 6-latki 
 z Przedszkola nr 3 w Lubsku 
realizują tematykę dotyczącą 
pracy zegarmistrza. 
Przedszkolaki poznały historię 
powstania zegara i jego rozwój na 
przestrzeni stuleci.
Dzieci wybrały się na wycieczkę do zakładu zegarmi-
strzowskiego, aby lepiej dowiedzieć się, na czym pole-
ga praca zegarmistrza. Na miejscu miały możliwość obej-
rzeć narzędzia, jakich używa w swojej pracy zegarmistrz, 
a więc lupę, pęsetę, różne rodzaje śrubokrętów. Ponadto 
miały możliwość zobaczyć, jak wygląda mechanizm ze-
gara od środka. Dzieci obejrzały też zegarki znajdujące 
się w zakładzie - od ściennych po ręczne. Największy za-
chwyt wzbudził stary zegar z kurantem.

- Dzięki takim wycieczkom dzieci poznają lepiej 
środowisko społeczne oraz prace ludzi różnych zawodów. 
Bardzo dziękujemy Panu Zegarmistrzowi za umożliwie-
nie nam poznania tajników tak ciekawego zawodu - pod-
sumowuje wycieczkę nauczyciel Małgorzata Piekło. PAS

Poznać historię 
zegara

fot.nadesłane

fot.nadesłane

Doroczna uroczystość przypomina nie o „wyzwoleniu” a o „walkach” o miasto fot.Jan Mazur
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ŻARY Policjanci 
i celnicy wspólnie 
przeprowadzili akcję 
w celu wyeliminowania 
z rynku nielegalnych 
automatów do gier 
hazardowych.
Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Żarach, zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości gospodar-
czej, funkcjonariusze służby krymi-
nalnej oraz funkcjonariusze z III Re-
feratu Kontroli Rynku w Zielonej Gó-
rze Lubuskiego Urzędu Celno-Skar-

bowego, przeprowadzili na terenie 
Żar wspólne działania. Celem ak-
cji było wyeliminowanie niezgodne-
go z prawem procederu - wyelimino-
wania nielegalnych punktów, w któ-
rych czerpane są zyski z niezgodne-
go z prawem hazardu. Podczas prze-
prowadzonych działań zabezpieczo-
no łącznie w czterech punktach 12 
automatów. Wartość szacunkowa 
każdego z nich to około 12 tys. zło-
tych.

Funkcjonariusze wchodzili do 
lokali. Sprawdzali, czy są w nich au-
tomaty. Przed ich zabezpieczeniem 

celnicy przeprowadzili eksperymen-
ty procesowe sprawdzając, czy są to 
urządzenia działające w sprzeczno-
ści z przepisami ustawy o grach ha-
zardowych . 

- Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, kara pieniężna jaką mo-
że ponieść właściciel to 100 tys. zło-
tych od jednego automatu oraz kara 
pozbawienia wolności do lat 3. Po-
stępowanie w tej sprawie będą pro-
wadzili funkcjonariusze Lubuskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego - infor-
muje kom. Aneta Berestecka, oficer 
prasowy KPP w Żarach. PAS

Wspólna akcja 
na automaty

LUBSKO Wybił szybę 
i ukradł rzeczy warte 
około 10 tysięcy złotych. 
Policjanci szybko ustalili 
podejrzanego.
Policjanci przyjęli zawiadomienie o kra-
dzieży z włamaniem do jednego z budyn-
ków w mieście. Do zdarzenia miało dojść 
pomiędzy 8 a 12 lutego br. Sprawca wybił 
szybę i w ten sposób dostał się do środka. 
Wyniósł z budynku m.in. części instalacji 
gazowej i centralnego ogrzewania, rzeczy 
warte co najmniej 10 tys. złotych; oprócz 
tego uszkadzając tę instalacje, dokonał du-

żych szkód powodując zalanie części po-
mieszczeń. Dzięki pracy operacyjnej funk-
cjonariuszy kryminalnych z Komisaria-
tu Policji w Lubsku, został ustalony i za-
trzymany podejrzany. To 38-letni mieszka-
niec powiatu żarskiego. Mężczyzna został 
już przesłuchany, usłyszał zarzut kradzieży 
z włamaniem. Większość rzeczy odzyska-
no, 38-latek posiadał je w miejscu zamiesz-
kania, część zdążył sprzedać na skup złomu.

- Za przestępstwo kradzieży z wła-
maniem może grozić nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności - informuje kom. Ane-
ta Berestecka, oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Zatrzymanie 
włamywacza

LUBSKO Zamiast 
się zatrzymać 
i poddać 
kontroli, zaczął 
uciekać. Jak się 
okazało, miał ku 
temu poważne 
powody.

W nocy z soboty na nie-
dzielę (16/17 lutego) po-
licjanci z Komisariatu 
Policji w Lubsku podczas 
służby patrolowej wyty-
powali pojazd do kontro-
li. Był to samochód marki 
Ford, który przemieszczał 

się ul. Warszawską. Funk-
cjonariusze, aby zatrzy-
mać pojazd użyli sygna-
łów świetlnych i błysko-
wych. Pomimo tego kie-
rowca nie zatrzymał się, 
przeciwnie przyspieszył 
rozpoczynając ucieczkę. 
Po krótkim pościgu został 
zatrzymany na ul. Dębo-
wej. Kiedy funkcjonariu-
sze sprawdzili jego stan 
trzeźwości okazało się, że 
mężczyzna ma ponad 1,5 
promila alkoholu w orga-
nizmie, nie posiada rów-
nież uprawnień do kie-
rowania pojazdami. Do 

dalszych badań laborato-
ryjnych pobrana została 
krew. 20-letni mieszka-
niec pow. żarskiego tra-
fił do policyjnego aresz-
tu. Po wytrzeźwieniu zo-
stał przesłuchany. 

- Prokuratura Rejo-
nowa w Żarach zdecydo-
wała o dozorze policyj-
nym wobec zatrzymane-
go. Mieszkańcowi powia-
tu żarskiego może teraz 
grozić nawet do 5 lat po-
zbawienia wolności - in-
formuje kom. Aneta Be-
restecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Kierowca 
z promilami

Z rynku zostało wyeliminowanych 12 nielegalnych automa-
tów fot.KPP Żary

Policjanci mieli przysłowiowego „nosa” fot.KPP Żary

Włamywaczowi grozi surowa kara fot.KPP Żary



22 lutego 2019       Moja Gazeta12 REKLAMA

20 lat Powiatu Żarskiego - III Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

STYPENDIA OTRZYMALI:

a) w dziedzinie nauki
1. Brudna Katarzyna - SLO Żary 
2. Reszel Michał - KLO Żary 
3. Trojanowska Oliwia - KLO Żary 
4. Grzmil Aleksandra - KLO Żary 
5. Piwowarski Jakub - KLO Żary 
6. Aleksandra Eliasz-Przygoda - SLO Żary 
7. Pięta Adam - SLO Żary 
8. Słowik Tomasz - SLO Żary 
9 .Zienkiewicz Damian - SLO Żary 
10.Tuszkiewicz Anna - ZSE Żary 
11. Hahn Agata - ZSOiE Lubsko 
12. Sojka Dawid - KLO Żary 
13. Banasiak Bogdan - KLO Żary 
14. Zapotoczna Anna - KLO Żary 
15. Markulak Alina - KLO Żary
b) w dziedzinie kultury i sztuki
1. Kmiecik Julia - KLO Żary 
2. Szturomska Katarzyna - ZSOiE Lubsko 
3. Zając Estera - ZST Lubsko
c) w dziedzinie sportu:
1. Płatek Aleksander - ZSO Żary 
2. Skałacka Kamila - ZSO Żary 
3. Dąbrowski Wiktor - CKZiU Żary 
4. Krasowski Igor - KLO Żary 

5. Nowicki Michał - ZSOiT Żary 
6. Brzościkowska Agata - ZSO Żary 
7. Ratman Filip - ZSE Żary 
8. Bielak Miłosz - ZSE Żary 
9. Drzewiński Rafał - ZSE Żary 
10. Koczan Jakub - ZSE Żary 
11. Kozłowska Natalia - ZSE Żary 
12. Płatek Jakub - ZSE Żary 
13. Nowak Kamil - CKZiU Żary 
14. Mańkiewicz Kamil - CKZiU Żary
d) w dziedzinie nauki zawodu
1. Niżnik Paulina - ZSE Żary 
2. Porzucek Arkadiusz - ZSE Żary 
3. Korochoda Sławomir - ZSE Żary 
4. Żelazińska Julia - ZSB Żary 
5. Piwowarski Patryk - ZSB Żary 
6. Kamińska Nikola - ZSOiT Żary 
7. Turkiewicz Weronika - ZSOiT Żary 
8. Mroziewicz Justyna - ZSOiE Lubsko 
9. Hermansdorfer Marcin - ZSOiE Lubsko 
10. Jurczyszyn Adrian - CKZIU Żary 
11. Świątkiewicz Wiktoria - CKZIU Żary 
12. Danyłków Klaudia - ZST Lubsko 
13. Grabarek Laura - ZST Lubsko 
14. Waluś Kamil - ZST Lubsko 
15. Ostapowicz Kewin - ZST Lubsko 
16. Lipnicki Sebastian - ZST Lubsko

KLASYFIKACJA GMIN:
1. Gmina Miejska Żary 
2. Miasto i Gmina Lubsko 
3. Gmina Lipinki Łużyckie 
4. Gmina Wiejska Żary 
5. Gmina Jasień 
6. Gmina Brody 
7. Gmina Przewóz 
8. Gmina Tuplice 
9. Gmina Łęknica
10. Gmina Trzebiel

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH - IGRZYSKA 
DZIECI:
1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach 
2. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach 
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach 
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach 
5. Szkoła Podstawowa w Złotniku 
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łuż. 
7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku 
8. Szkoła Podstawowa w Jasieniu 
9. Szkoła Podstawowa w Tuplicach 
10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach

KLASYFIKACJA SZKÓŁ - IGRZYSKA 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:
1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach 
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łuż. 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku 
4. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach 
5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku 
6. Szkoła Podstawowa w Jasieniu 
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach 
8. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach 
9. Szkoła Podstawowa w Brodach 
10. Katolicka Szkoła Podstawowa w Żarach

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH: 
1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach 
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicz-
nych w Żarach 
3. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach 
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Żarach 
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach 
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekono-
micznych w Lubsku 
7. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach 
8. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach 
9. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku

Uroczysta gala 
z okazji 20-lecia 
powiatu była 
okazją do 
podsumowań 
oraz 
podziękowań 
osobom, które 
zasłużyły się 
dla rozwoju 
samorządu.
Wręczono 
także stypendia 
najlepszym 
uczniom szkół 
średnich. 
Podsumowano 
coroczne 
zmagania 
w ramach 
Powiatowej 
Olimpiady 
Młodzieży. 
Wyróżniono 
gminy, szkoły, 
a przede 
wszystkim 
najlepszych 
młodych 
sportowców  
z terenu powiatu.
Licznie przybyli 
goście gratulowali 
dotychczasowych 
osiągnięć, 
życząc całemu 
powiatowi 
wielu dalszych 
sukcesów.
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NAJLEPSI SPORTOWCY - SZKOŁY 
PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE - 
IGRZYSKA DZIECI ORAZ IGRZYSKA 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:

Miasto Żary
1. Drozdek Nikola – SP nr 1 w Żarach 
2. Kępiński Szymon – SP nr 1 w Żarach
3. Dawczyk Magdalena – SP Nr 1 w Żarach
4. Radzimski Filip - SP Nr 5 w Żarach
5. Madeja Bartłomiej - SP Nr 5 w Żarach
6. Mysiorek Kacper - SP Nr 8 w Żarach
7. Mysiorek Jakub - SP Nr 8 w Żarach
8. Zych Kacper - Społeczna SP w Żarach
9. Poczynek Aleksandra - Społeczna SP w Żarach 
10. Kwaśniak Weronika - Katolicka SP w Żarach
11. Grądecka Maja - Zespół Szkolno–Przed-
szkolny w Żarach 
12. Trojnicz Jakub - SP Nr 10 w Żarach

Miasto i Gmina Lubsko
1. Magdziarz Dominika – SP Nr 1 w Lubsku
2. Łanda Fabian - SP Nr 1 w Lubsku
3. Ostojicz Eryk - SP Nr 2 w Lubsku
4. Droś Marcin - SP Nr 2 w Lubsku
5. Paprzycka Karolina - SP w Górzynie 
6. Dziwulska Alicja - SP nr 3 w Lubsku

7. Sówka Kornelia – Niepubliczna SP w Lubsku
8. Barakomski Kamil – SP nr 3 w Lubsku

Gmina Lipinki Łużyckie
1. Skałecka Kornelia - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Lipinkach Łużyckich
2. Targosz Aleksandra - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Lipinkach Łużyckich
3. Zieliński Wiktor - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Lipinkach Łużyckich
4. Kostecka Oliwia - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Lipinkach Łużyckich
5. Napieraj Karina - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Lipinkach Łużyckich

Żary - gmina
1. Kłudkowski Bartosz – ZS w Grabiku
2. Owsianka Waldemar – SP w Złotniku
3. Szymańska Oliwia – SP w Olbrachtowie
4. Wasilewska Adrianna – SP w Olbrachtowie

Jasień
1. Krzywiecka Oliwia - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Jasieniu
2. Sierachan Oliwia - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Jasieniu
3. Golarowska Aleksandra - Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Jasieniu

Brody
1. Adamska Emilia – SP w Brodach (kl. III 
gimnazjum)
2. Wójcik Sebastian – SP w Brodach (kl. III 
gimnazjum)
3. Bednarczuk Jan – SP w Brodach (kl. VII)

Przewóz
1. Grabiec Patrycja – SP w Przewozie (III gim.)
2. Szczepańska Wiktoria – SP w Przewozie (kl. VII)

Tuplice
1. Roślicka Wiktoria – Szkoła Podstawowa 
w Tuplicach (kl. VIII) 
2. Paluszkiewicz Bartłomiej – Szkoła Pod-
stawowa w Tuplicach (kl. V)

Łęknica
1. Popławski Damian – Zespół Szkół Publicz-
nych w Łęknicy
2. Bogacz Eryk – Zespół Szkół Publicznych w 
Łęknicy

Trzebiel
1. Jarosz Nicola – Szkoła Podstawowa im. Or-

ła Białego w Trzebielu
2. Ujdak Jakub – Szkoła Podstawowa im. Or-
ła Białego w Trzebielu

NAJLEPSI SPORTOWCY - 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE - 
LICEALIADA:

Agata Gawrońska – ZSE Żary
Radosław Piekarnik - ZSE Żary
Kaja Sługocka – ZSOiT Żary 
Iga Świątek – ZSOiT Żary 
Wiktoria Maciejak – ZSO Żary 
Nicole Kokoszka – ZSO Żary 
Julia Gier – ZSOiE Lubsko 
Dominika Mijalska – ZSOiE Lubsko
Oskar Wołoch – SLO Żary 
Dawid Machowski – SLO Żary 
Maciejewska Jagoda – KLO Żary 
Bernat Nadia - KLO Żary
Marcelina Różańska – ZST Lubsko 
Norbert Morawski – ZST Lubsko
Radosław Romanowski – ZSB Żary 
Dominik Nikoliszyn – ZSB Żary
Kacper Niciński – CKZiU Żary 
Kamil Mańkiewicz – CKZiU Żary

Józef Radzion, starosta żarski
- Utworzenie powiatów stanowiło ważny krok w procesie od-
budowy samorządu, który rozpoczął się po przełomie politycz-
nym w 1989 roku. Aktem regulującym podział terytorialny kra-
ju na gminy, powiaty i województwa była ustawa z dnia 24 lip-
ca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego po-
działu terytorialnego państwa, a z dniem 1 stycznia 1999 r. 
weszła w życie reforma administracyjna  wprowadzająca ten 
podział.
Powiat Żarski nie zmarnował danej w 1999 r. szansy, wykorzy-
stując aktywność w zakresie realizacji ustawowych zadań pu-
blicznych w dziedzinie pomocy społecznej, edukacji publicz-
nej, ochrony zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, bezpie-
czeństwa publicznego, ochrony środowiska i infrastruktury 
drogowej. Ilość i jakość zrealizowanych inwestycji, które - mam 
nadzieję - dobrze służą lokalnej społeczności i przyczyniają 
się do jej dynamicznego rozwoju to niewątpliwie zasługa Sta-
rostów, Zarządu i Radnych Rad Powiatu wszystkich kadencji.
Rolą radnych było i jest wsłuchiwanie się w głosy społeczno-
ści lokalnych oraz wspólne rozwiązywanie zgłaszanych pro-
blemów. Należy podkreślić, że sprawnie funkcjonujący samo-
rząd powinien zawsze kierować się dobrem swoich mieszkań-
ców, a radni zawsze powinni pełnić służebną rolę wobec spo-
łeczeństwa. Praca ponad podziałami oraz nieustanne działa-
nia z myślą o korzyściach dla mieszkańców Powiatu Żarskiego 
to nasze najważniejsze zadania.
Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom Samorządowcom 
za dwadzieścia lat podejmowania trudnych i odpowiedzial-
nych decyzji oraz pracę w samorządzie, traktowaną zawsze ja-
ko misję i wyzwanie.
Cieszę się, że nasz jubileusz stał się okazją do spotkania licz-
nie przybyłych gości i możliwością docenienia ich wkładu  
w tworzenie i budowanie Powiatu Żarskiego.
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Sparingi
PIŁKA NOŻNA Pikarze i piłkarki 
przygotowują się do rundy 
wiosennej, która nadchodzi coraz 
większymi krokami.

Wygrana w starych 
i nowych barwach

KOSZYKÓWKA Żarscy 
koszykarze rozegrali 
swoje pierwsze 
drugoligowe spotkanie 
w nowych barwach 
klubowych, choć jeszcze 
w starych strojach.
Kibice powoli przyzwyczajają się do 
nowej nazwy klubu, jeszcze trochę jak-

by nieśmiało skandując „Krono”, za-
miast dotychczasowego „Chroma”. 
Tymczasem w tabeli grupy D rundy za-
sadniczej na pierwszej pozycji widnieje 
BC Swiss Krono Żary.

Ostatni mecz, tym razem rozegra-
ny przed własną publicznością, był uda-
nym rewanżem za wcześniejszą porażkę 
we Wrocławiu. Tym razem podopiecz-
ni Łukasza Rubczyńskiego i Tomasza 

Sobczaka bez większych problemów 
poradzili sobie z reprezentacją Exact 
Systems Śląsk II Wrocław wygrywając 
z bezpieczną przewagą 78:67.

To już siedemnaste zwycięstwo na 
koncie żarskich drugoligowców. Benia-
minek rozgrywa znakomity sezon zali-
czając do tej pory tylko cztery porażki.

Andrzej Buczyński

Wrocławianie przegrywają mecz w Żarach fot. Andrzej Buczyński

Parkrun walentynkowy
BIEGI Zima nieco 
odpuściła i od razu 
na trasie żarskiego 
parkrunu w Zielonym 
Lesie pojawiło się 
znacznie więcej 
biegaczy.
Tym razem na metę dobiegło 68 osób. 
Po raz pierwszy od tygodni amatorzy 
sobotniego biegania nie musieli zmagać 
się ze śniegiem i lodem na trasie. 

Najlepszy rezultat uzyskał Bar-
tosz Grzegorczyk, który swój 105. bieg 
zakończył z czasem 18:16. Za nim ko-
lejno linię mety przekraczali: Miłosz 
Popko (19:04), Artur Przybysz (20:08), 
Marcin Potocki (20:29), Daniel Sen-
dziak (20:58), Mirosław Wolak (20:58), 
Łukasz Wojakowski (21:14), Krzysz-
tof Skaacki z nową życiówką 21:55, To-
masz Kuźniak (21:57), Jerzy Warszaw-
ski (22:27).

Swoje rekordy poprawili także Łu-
kasz Zaremba i Łukasz Gałowicz ATB Parkrun w walentynkowym klimacie fot. Andrzej Buczyński

Żarskie Promyczki wygrały mecz z MUKS Kostrzyn 3:2 
fot. Andrzej Buczyński

Promień Żary pokonał Syrenę Zbąszynek 3:1 fot. Andrzej 
Buczyński

Unia Kunice 8:5 Granica Żarki Wiekie fot. Andrzej Buczyński

Delta Sieniawa Żarska 3:2 Piast Lubanice fot. Andrzej 
Buczyński
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Tylko finały i zakończenie
FUTSAL Przed kibicami 
ostatnia sobota z Żarską 
Ligą Futsalu. Do rozegrania 
pozostały już tylko mecze 
finałowe, które wyłonią 
najlepsze drużyny tego 
sezonu.
Finałowe emocje rozpoczną się o godzinie 
16.30, ale najważniejsze spotkanie tego se-
zonu pomiędzy obrońcą tytułu - Hart Szkło 
a drużyną Red Devils Katalonia zaplanowa-
no na godz. 19.00. Mistrza Pucharu UEFA 
poznamy po meczu, który rozpocznie się  
o godz. 17.20. Tuż po zakończeniu tego me-
czu w hali Powiatowego Centrum Sportu przy 
ul. Podwale w Żarach nastąpi oficjalne podsu-
mowanie i zakończenie futsalowego sezonu.

Wyniki półfinałów: 
Puchar UEFA:
MMAlu - Zieloni Drożków 8:5
Sunds Textiles - Saint Gobain 1:7
Liga Mistrzów:
Hooligans - Hart Szkło 2:4
Red Devils Katalonia - Libero 5:0 (walkower 
- drużyna Libero nie przystąpiła do meczu) 
Terminarz finałów
(23 lutego, sobota):
16:30 Mecz o 3. miejsce „Pucharu UEFA”:
Zieloni Drożków - Sunds Textiles
17:20 Mecz o 1. miejsce „Puchatu UEFA”:
MMAlu - Saint Gobain
18:10 Mecz o 3 miejsce Żarskiej Ligi Futsalu
Hooligans - Libero
19:00 Finał Żarskiej Ligi Futsalu 
Red Devils Katalonia – Hart Szkło ATB

Halowy turniej młodych piłkarzy

Hooligans - Hart Szkło 2:4 fot. Andrzej Buczyński

MMAlu - Zieloni Drożków 8:5 fot. Andrzej BuczyńskiSunds Textiles - Saint Gobain 1:7 fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA 
Zarząd Podokręgu 
Lubuskiego Związku 
Piłki Nożnej w Żarach 
zorganizował turniej 
o puchar starosty.
Turniej rozegrano w Powiatowym 
Centrum Sportu w sobotę 16 lute-
go. Mecze eliminacyjne dziewięciu 
drużyn z terenu powiatu żarskiego 
rozegrano w dwóch grupach. 
Wyniki spotkań półfinałowych:
Muks Hat-Trick Lubsko – Akade-

mia Młody Talent Żary 6:0
ISF Mundial Żary – LKS Zjedno-
czeni Brody 2:1
Mecz o III miejsce:
Akademia Młody Talent Żary – 
LKS Zjednoczeni Brody 0:2
Mecz o I miejsce:
Muks Hat-Trick Lubsko – ISF Mun-
dial Żary 1:3 
Klasyfikacja końcowa
I – ISF Mundial Żary
II – Muks Hat-Trick Lubsko
III – LKS Zjednoczeni Brody
IV – Akademia Młody Talent Żary

V – ŁKS Łęknica
VI – UKS Promień II Żary
VII – UKS Victoria Jasień
VIII – UKS Promień I Żary
IX – Delta Sieniawa Żarska
Najlepszy strzelec turnieju – Filip 
Januszewski (ISF Mundial)
Najlepszy bramkarz turnieju – Mi-
łosz Micinowski (Młody Talent)
Najlepszy zawodnik turnieju – Mi-
chalina Wiśniewska (Muks Hat-
-Trick).
Zawodnicy otrzymali medale, a pu-
chary trafiły do najlepszych. ATB

1. miejsce - ISF Mundial Żary fot. Andrzej Buczyński 2. miejsce - Muks Hat-Trick Lubsko fot. Andrzej Buczyński 3. miejsce - LKS Zjednoczeni Brody fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale, 
1500 zł,  tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam narożnik skóropo-
dobny, kremowy tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam radioodtwarzacz sa-
mochodowy  tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam kurtkę narciarską 
rozmiar 158/164 cm i 158 cm tel. 
53 052 10 33

 u Sprzedam białe pokrowce na 
krzesła. Nowe z IKEA tel. 53 052 
10 33

 u Sprzedam regał. Szafka biała 
Lustro kryształowe w złotej, drew-
nianej ramie, duża klatka dla gry-
zoni tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam kozetkę - kanapa, 
torba - transporter dla psa tel. 53 
052 10 33

 u Sprzedam grzejnik łazienkowy 
nowy. Umywalka nowa i używana 
z baterią lub bez baterii tel. 53 
052 10 33

 u Sprzedam torebkę Louis Vit-
ton, słuchawki dr Beats drei mon-
ster, ościeżnica biała firmy PORTA  
oryginalnie zapakowana, nowa, 
kserokopiarka tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam meble pokojowe: 
komoda, kredens z witryną, szafka 
pod telewizor i ława. Bardzo tanio 
tel. 662 618 226

 u Garnek na parę, tefal, stan ide-
alny, cena 120 zł tel. 601 691 569

 u Pojemnik na śmieci 200 litrowy 
na 2 kółkach, cena 120 zł tel. 601 
691 569

 u Meble młodzieżowe z biurkiem 
pod komputer , kolor Olcha miodo-
wa- sprzedam.Żary tel.663972100

 u Sprzedam pianino marki Czaj-
kowski w bardzo dobrym stanie z 
metalową płytą.Instrument ideal-
ny do nauki gry,wymaga jedynie 
strojenia.Kolor czarny.Kontakt Ża-
ry 663972100

 u Sprzedam albę dla chłopca 
oraz ciuchy chłopięce  od rozm. 
110 do 134 tel. 604 132 602

KUPIĘ

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

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

PRACA

 u Emeryt podejmie pracę w 
ochronie, Żary tel. 794 351 941

MOTORYZACJA

 u Sprzedam Opel Zafira A 
2003r. diesel 2.0 granatowa per-
ła. Zadbane, bez wkładu finan-
sowego, wersja limitowana. Za-
rejestrowane i ubezpieczone, w 
kraju od 2011r. jeden właściciel. 
Tel. 663972100

 u Sprzedam Skodę Favorit 1,3 
1993 r., garażowana, w kraju od 
1997 r., jeden właściciel tel. 600 
605 718

 u Sprzedam motorower Romet 
Chart 210, 1989 r., sprawny, 1500 
zł tel. 600 605 718

NIERUCHOMOŚCI

 u Sprzedam lub wynajmę dla 
banku, i nie tylko, lokal na ulicy 
byłej Buczka nr 20 w Żarach tel. 514 
383 856

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

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

 u Zamienię mieszkanie socjalne 
na komunalne takie samo lub więk-
sze, może być do małego remontu, 
2 pokojowe z aneksem kuchennym 
z łazienkami, o pow. 35 m2, ogrze-
wanie piec kaflowy tel. 723 903 732

 u Kupię za gotówkę dużą kawa-
lerkę lub dwa małe pokoje w bloku 
z balkonem tel. 662 618 226

 u Wynajmę mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, Żary ul. Komuny 
Paryskiej, pół domku jednorodzin-
nego, wymagana kaucja tel. 604 
564 480

 u ŻARY - sprzedam kawalerkę 
w bloku, (21 m), I piętro, kuch-
nia, łazienka, balkon. Czynsz 
240 zł. Bardzo dobra lokalizacja. 
tel.510532741

 u Wynajmę lokal 60 m na dzia-
łalność handlowa/usługową, ścisłe 
centrum Żar, ul. Podchorążych tel. 
502 166 491

 u Mieszkanie do wynajęcia, 46 
m, umeblowane, ul. Gnieźnieńska, 
Żary tel. 513 179 667

 u Kunice – bardzo ładna działka 
na sprzedaż, 17 ar w cenie 149 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
ZAPIEKANKA 
Z RYBY I RYŻU
Składniki
• 1 szkl. ryżu
• 3 duże filety z mintaja lub 

dorsza
• ½ szkl. śmietany 18 %
• 2 jaja
• 1 szkl. Mleka
• 1 łyżka masła
• 15 dag startego żółtego sera
• Sól, pieprz cytrynowy
• Mąka do panierowania
• Olej do smażenia

Wykonanie
Filety usmażyć w panierce. Ryż 
ugotować w osolonej wodzie  
z dodatkiem soku cytrynowego.  
W miseczce roztrzepać jajka, 
dodać mleko, śmietanę i przy-
prawy. Do natłuszczonego na-
czynia żaroodpornego wyłożyć 
ugotowany ryż, na ryżu ułożyć 
usmażone filety z ryby. Całość 
zalać przygotowanym sosem 
jajeczno-śmietankowym. Na 
wierzch posypać startym żółtym 
serem. Zapiekać w piekarniku w 
190 st. C ok 15 min. Podać z ulu-
biona surówką. Smacznego

REKLAMA

fot. ARMG
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 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w bloku, II piętro, 3 pokoje, w cenie 
195 tys, Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

 u Żary – dom w okolicy Żar, na 
sprzedaż, o pow. użytkowej 120 
m2, na ładnej działce w cenie 360 
tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – dom na sprzedaż o pow. 
132 m2, Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

 u Żary – dom w okolicy Żar, na 
sprzedaż, dla 2 rodzin, Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

 u Olbrachtów - działki na sprze-
daż z warunkami zabudowy, media 
przy nieruchomości, Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 1580 m2- 38 tys.; Grabik – 
550 m2 – 30 tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999 

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

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

 u Okolice Żar - ładny dom na 
sprzedaż, do wprowadzenia, 
usytuowany na dużej działce, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

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

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

 u Żary - lokal do wynajęcie, dobra 
lokalizacja, 17 m2, I piętro, 600 zł, 
Partner Nieruchomości 533-308-999

 u Żary - lokal do wynajęcia, parter, 
duże witryny, 112 m2, 3200 zł + Vat, 
Partner Nieruchomości 533-308-999

 u Żary - lokal do wynajęcia, 30 m2, I 
piętro, 950 zł, Partner Nieruchomości 
533-308-999

 u Żary - lokal na sprzedaż, 160 m2, 
parter, 175 tys, Partner Nieruchomości 
533-308-999

 u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 60 m2, 42 tys. Partner Nie-
ruchomości 533-308-999

 u Szprotawa – piętro kamienicy – 
blisko Rynku – pięć mieszkań – cena 
do negocjacji. Partner Nieruchomości 
690 411 006

 u Lubsko – sklep spożywczy w cen-
trum + 1/3 udział w kamienicy – cena 
do negocjacji. Partner Nieruchomości 
690 411 006

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

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

 u 10 km od Żar - dom na sprzedaż 
– cena 295.000zł. Partner Nierucho-
mości, nr tel:606 705 480

 u Żary - mieszkanie 2 pokojowe na 
sprzedaż, Ip. Cena 150tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Żary - mieszkanie 2 pokojowe po 
remoncie, w ciekawej lokalizacji na 
sprzedaż, Ip. Cena 197tys. Partner Nie-
ruchomości,nr tel: 606 705 480

 u Żary - mieszkanie o pow 73m2. 
Cena 150tys. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 606 705 480

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

 u Żary - mieszkanie 3 pokojowe na 
sprzedaż, IIIp. Cena 199tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Żary - mieszkanie na sprzedaż, 68 
m2, I piętro w cenie 178 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Iłowa – mieszkanie do wynajęcia. 
Partner Nieruchomości, tel 501-509-
731

 u Okolice Lubska - na sprzedaż dom 
w bardzo dobrym stanie, cena 400 
tys. Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Żary - 3-pokojowe gustownie 
urządzone mieszkanie na wynajem. 
Partner Nieruchomości. 513017811.

 u Kadłubia - Na sprzedaż dział-
ka budowlana o powierzchni 800 
m2. Idealna pod zabudowę jedno-
rodzinną. Partner Nieruchomości 
513017811

 u Żary – mieszkanie do wynajęcia 
na Oś. Muzyków, 3 pokoje, w cenie 
1200 zł + opłaty. Partner Nierucho-
mości 513017811

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w centrum, 2 pokoje, III piętro w ce-
nie 165 tys. Partner Nieruchomości 
513017811

 u Żary - Na wynajem lokal 18 m2, 
idealny na biuro. Partner Nierucho-
mości 513017811

USŁUGI

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

 u Lotniska - zawiozę, przywiozę 
tel. 697 846 739

 u Posprzątam garaż, plac, 
piwnice i.t.p. wywiozę własnym 
transportem tel. 783 979 997

 u Remonty mieszkań, solidnie, 
wolne terminy tel. 606 569 464

 u Przyjmę szycie, posiadam 
overlock 5-nitkowy Jack oraz 
stebnówkę Juki. tel. 603 294 
072

ROLNICTWO

 u Sprzedam obornik koński, duża 
przyczepa 100 zł, odbiór osobisty 
tel. 604 558 751

 u Sprzedam przyczepkę konną 
typ Bockmann, zarejestrowana, 
ubezpieczona, na dwa konie tel. 
604 558 751

 u Sprzedam bryczkę, powóz, ze 
ściąganym dachem, na dwa konie 
lub jednego, gumowe koła tel. 604 
558 751

 u Sprzedam tucznika tel. 505 570 323

 u Sprzedam tucznika tel. 668 038 257

OGŁOSZENIA

• Referent do spraw administracyjnych 
Żary 1

• Główna księgowa Żary 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Stanowisko do spraw opracowania 

decyzji i korespondencji Żary (umowa 
o pracę w zastępstwie) 1

• Specjalista do spraw sprzedaży zagra-
nicznej Lubsko 1

• Koordynator do spraw eksportu Lub-
sko 1

• Nauczyciel języka angielskiego Żary 
(Umowa na czas zastępstwa) 1

• Pracownik biurowy – kadry, sekreta-
riat Lubsko 1

• Szwaczka/ Szwacz Żary 2
• Robotnik do prac lekkich / Konserwa-

tor Żary (3/4 etatu) 1
• Pomocnik brukarza Żary i okolice 1
• Policjant Żary/Lubsko 10
• Fryzjer Żary 1
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Monter Żary 1
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Pomoc kuchenna Żary 3

• Pomoc kuchenna Żary 1
• Kierowca/ Dostawca/ Zaopatrzenio-

wiec Żary 1
• Kasjer handlowy Tuplice 2
• Operator koparki Lipno (delegacje) 1
• Kierowca kat. B (umowa o pracę) Żary 4
• Kierowca kat. B (umowa zlecenie) Żary 1
• Malarz Powiat żarski 2
• Dekarz Żary i okolice 2
• Pomocnik dekarza Żary i okolice 1
• Pracownik budowlany – Dekarz Tucho-

la Żarska 4
• Robotnik budowlany Polska/ Niemcy 3
• Monter/ Elektryk/ Elektrotechnik 

Lubsko 2
• Elektrotechnik Lubsko 1
• Frezer Żary 1
• Elektryk samochodowy Żary 1
• Mechanik samochodowy Lubsko 1
• Mechanik Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

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

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

• Brygadzista działu (Wiechlice) 2
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Elektryk/mechatronik (Żagań) 1
• Fizjoterapeuta (Brzeźnica) 1
• Fryzjer damsko-męski (Żagań) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Główny księgowy (Iłowa) 1
• Kierowca - magazynier (Żagań) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Żagań, woj. lubuskie) 1
• Wychowawca świetlicy (Iłowa) 1
• Magazynier (Nowy Kisielin-Zielona 

Góra) 20
• MAGAZYNIER (Wiechlice) 4
• Magazynier (Wiechlice) 1
• Magazynier z obsługą wózka jezdniowe-

go (Szprotawa) 1
• Menedżer klienta biznesowego (Żagań) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno - 

kanalizacyjnych (Iłowa) 2
• Nauczyciel / instruktor praktycznej 

nauki zawodu (Żagań) 1
• Nauczyciel chemii- nauczyciel naucza-

nia indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel fizyki- nauczyciel nauczania 

indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel geografii- nauczyciel na-

uczania indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel historii- nauczyciel naucza-

nia indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel języka polskiego - nauczy-

ciel nauczania indywidualnego (Gozd-
nica) 1

• Nauczyciel matematyki- nauczyciel 
nauczania indywidualnego (Gozdnica) 1

• Nauczyciel muzyki i plastyki - nauczy-
ciel nauczania indywidualnego (Gozd-
nica) 1

• Nauczyciel świetlicy (Tomaszowo) 1
• Nauczyciel WOS-u- nauczyciel naucza-

nia indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel wspomagający (Żagań) 1
• operator maszyny do naciągania obra-

zów (Wiechlice) 2
• Operator przewijarek i skręcarek nitek 

(Żagań) 4
• Operator wózka widłowego (Borowina) 1
• Operator wózka widłowego UDT (Trze-

bień) 3
• Opertator Wypalarki CNC (Wiechlice) 1
• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 3
• Piekarz (Żagań) 1
• Pilarz (teren zachodniej części Niemiec) 4
• Policjant (Żagań, Iłowa, Szprotawa) 14
• Pomocnik magazyniera (Żagań) 1
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Pracownik produkcji drzewnej (Prze-

cław) 1
• Przędzarz - operator maszyn przędzalni-

czych (Żagań) 4
• Spedytor międzynarodowy (Żagań) 4
• Sprzątaczka (Żagań) 2
• Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 5
• Szwaczka (Leszno Górne) 3
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Elektryk - PI EFS RPO Szprotawa 1
• Kelner - PI EFS RPO Żagań 1
• Magazynier- RefDo30 (Wiechlice) 1
• Monter - PI EFS RPO Żagań 1

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

 u Darmowy rzeczo-
znawca. Szkoda na po-
jeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz do-
datkowe pieniądze. De-
cyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu 
z ostatnich 3 lat!!! Tel. 
606 805 778

REKLAMA

W Żarach w okolicach 
ulic Podhalańskiej, Po-
morskiej i Tatrzańskiej 
zaginęła kotka o imie-
niu Cleo. Bardzo pro-

simy o pomoc w odna-
lezieniu kotki. Jeżeli 

ktokolwiek ją zobaczy 
lub zna miejsce poby-
tu zwierzaka prosimy 

o szybki kontakt z wła-
ścicielami. Tel. 696 589 

732 lub 535 541 039
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1912 r. Ojciec nastoletniego Indiany (River 
Phoenix) sprawia, że obaj ciągle wpadają 
w tarapaty. Rodzic wymaga od chłopaka, by to 
on zawsze ratował ich z opresji. W 1938 r. Indi-
ana Jones (Harrison Ford) jest uznanym wykład-
owcą archeologii. Pewnego dnia kolekcjoner 
dzieł sztuki, Walter Donovan (Julian Glover), 
mówi mu o ekspedycji poszukującej Świętego 
Graala. Według legendy artefakt ten zapewnia 
nieśmiertelność. Wskazówki, jak dotrzeć do 
naczynia, wyryto na kamiennej płycie. 

POLSAT fi lm przygodowy, USA, 1989

Indiana Jones i ostatnia krucjata22:10

Piątek

TVP1

22:30

Sobota

Shrek i Fiona wiodą szczęśliwe życie na swoim 
bagnisku. Tymczasem król Harold, zapada 
na zdrowiu. Przeczuwając rychłą śmierć, na 
swego następcę wyznacza zięcia. Skromny 
i nieobyty w dworskiej etykiecie ogr nie 
zamierza przyjmować odpowiedzialnej funkcji 
władcy. Postanawia jednak znaleźć idealnego 
dziedzica tronu. Wybornym kandydatem wydaje 
się zbuntowany kuzyn Fiony, książę Artie. Shrek 
z pomocą wiernych towarzyszy, osła i Kota 
w Butach, wyrusza do odległego Worcestershire.

Jack to policjant, który dba przede wszystkim 
o to, by nie zabrakło mu alkoholu w szufl adzie 
biurka. Po całonocnej służbie ma zamiar opuścić 
posterunek, gdy zatrzymuje go przełożony. 
Zleca mu pozornie rutynowe zadanie - eskor-
towanie do sądu złodziejaszka Eddiego Bunkera. 
Droga do oddalonego o 16 przecznic gmachu 
powinna zająć im kwadrans. Mosley, zmęczony 
gadulstwem swojego podopiecznego, decyduje 
się na postój w barze. Wówczas padają pierwsze 
strzały w kierunku Eddiego. 

TVN fi lm animowany, USA, 2007fi lm sensacyjny, Niemcy, USA, 2006

Shrek Trzeci16 przecznic 20:00

Niedziela

Jack Hall stara się powiadomić Biały Dom 
o zbliżającej się klęsce. Nikt jednak nie traktuje 
jego ostrzeżenia poważnie. Od Antarktydy odry-
wa się fragment pokrywy lodowej. Zdarzenie to 
wywołuje serię kataklizmów. Nowy Jork zostaje 
zalany przez gigantyczną falę powodziową. Po 
niej następuje gwałtowny spadek temper-
atury. Wszystko zamarza w ciągu kilku minut. 
Rząd podejmuje decyzję o natychmiastowej 
ewakuacji do Meksyku ludności mieszkającej na 
południe od Nowego Jorku. 

POLSAT dramat katastrofi czny, USA, 2004

Pojutrze20:10

Poniedziałek

Były pracownik ONZ, Gerry Lane (Brad Pitt), 
jest szczęśliwym mężem Karin (Mireille Enos), 
z którą wychowuje dwie córki, Constance 
(Sterling Jerins) i Rachel (Abigail Hargrove). 
Pewnego dnia, podróżując samochodem ulicami 
Filadelfi i, Gerry i jego bliscy są świadkami przer-
ażających scen. Na ulice miasta wylegają ludzie 
zarażeni zagadkową chorobą, zamieniającą 
zarażonych w bezrozumne bestie. Zainfekowani 
atakują zdrowe osoby, zarażając je. Kolejne 
amerykańskie miasta pogrążają się w chaosie.

POLSAT horror sf, Malta, USA, 2013

World War Z20:10

Wtorek

Niezastąpiony Mitch Buchannon dowodzi ekipą 
ratowników wodnych pracujących na słonecznej 
plaży w Kalifornii. Do jego zespołu dołącza Matt 
Brody (Zac Efron), znany olimpijski pływak. 
Ich współpraca nie jest łatwa, zwłaszcza że 
obaj lubią dominować nad swoim otoczeniem. 
Muszą jednak połączyć siły, kiedy działania 
bezlitosnej bizneswoman (Priyanka Chopra) 
zaczynają zagrażać przyszłości całej zatoki. In-
spirację dla powstania fi lmu stanowił popularny 
w latach 90. serial “Słoneczny patrol”. 

POLSAT komedia, Wielka Brytania, USA, Chiny, 2017 

Baywatch. Słoneczny patrol20:40

Środa

Jack (George Clooney) zajmuje się kon-
struowaniem broni na zlecenie. Podczas urlopu 
z ukochaną Ingrid (Irina Björklund) zostaje 
zaatakowany przez snajpera. Udaje mu się 
go zabić. Jest jednak zmuszony pozbyć się też 
świadka zdarzenia, swojej kochanki. Niedługo 
później otrzymuje kolejne zlecenie od swojego 
współpracownika, Pavla (Johan Leysen). Ma 
skonstruować karabin snajperski dla tajemniczej 
Mathildy (Thekla Reuten). Udaje się do małego 
miasteczka Castelvecchio.

POLSAT dramat kryminalny, USA, 2010

Amerykanin23:15

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

piątek 22 lutego

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Groźne cuda natury
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

16:05 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
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
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:35 Rodzina Kennedych. 

Zmierzch legendy
23:15 El Principe 

- dzielnica zła - serial
01:05 Gorzki smak cukru 
02:50 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
03:40 Ocaleni - reality show

05:20 Koło fortuny - teleturniej
05:55 Egzamin z życia - serial
06:50 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny
07:25 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:00 Coś dla Ciebie 

- magazyn
14:30 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Więzień miłości 
- 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 Złoty środek 

- komedia, prod. Polska, 
2008

22:45 La La Poland 
- program rozrywkowy

23:20 Sherlock - serial
01:05 Mickey Niebieskie Oko 

- komedia, prod. USA
02:55 Uprzywilejowani

- thriller
04:15 Zakończenie dnia

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 

- Wegetariański smalec 
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

20:00 Strzelec 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Antoine 
Fuqua, wyk. Mark Wahl-
berg, Michael Pena, Danny 
Glover, Kate Mara, Elias 
Koteas

22:30 Zapłata 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2003, reż. John 
Woo, wyk. Ben Affl  eck, 
Uma Thurman, Aaron 
Eckhart, Paul Giamatti, 
Colm Feore, Joe Morton, 
Michael C. Hall

01:00 Kuchenne 
rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

02:00 Uwaga! 
- magazyn

02:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 SuperPies
09:30 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
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 Galimatias 
czyli Kogiel Mogel II

 Po ślubie Kasia i Paweł 
Zawadowie urządzają się 
na wsi. Ojciec dziewczyny 
obiecuje przepisać na 
nich swoją ziemię. Stawia 
jednak warunek: chce 
doczekać się w końcu 
wnuka. Jego córka ma 
jednak inne plany. Marzy 
o powrocie na studia 
pedagogiczne i nie chce 
jeszcze zostać mamą. 

22:10 Indiana Jones 
i ostatnia krucjata

01:00 Droga bez powrotu 6: 
Hotel na uboczu

03:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

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

prod. Polska, 1973, 
reż. Janusz Łęski, wyk. 
Jerzy Braszka, Jadwiga 
Jankowska - Cieślak

09:25 Hogo Fogo Homolka
- komedia, prod. 
Czechosłowacja, 1970

11:00 Przedwiośnie - serial
13:05 Operacja Himmler 

- dramat, prod. Polska,
1979, reż. Zbigniew 
Chmielewski, wyk. 
Eugeniusz Kujawski, 
Stanisław Frąckowiak, 
Andrzej Mrożewski, Janusz 
Sykutera, Wirgiliusz Gryń, 
Ryszard Pietruski, Tomasz 
Zaliwski, Wiesław Grabek

14:40 Last Night 
of The Proms 2015 cz. 2 
- koncert, prod. Wielka 
Brytania, 2015

16:20 Znieważona ziemia 
- dramat, prod. Niemcy, 
Francja, 2011

18:15 Odyseja fi lmowa 
- Po roku 2000: 
Przyszłość kina

19:25 Pojedynki stulecia 
- Aleksander Wat 
- Stanisław Cat 
- Mackiewicz

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Mistrzowskie kino 

- Mama - dramat
22:45 Świat w piosence

- Jawni, głośni i dumni 
23:40 Tygodnik Kulturalny
00:30 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018 

00:45 Sensacyjna zima 
- Borsalino - dramat

03:00 Informacje kulturalne

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. 

14:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Prześladowca 

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

20:00 Pocałunek smoka 
Chiński policjant, Liu Jian, 
przybywa do Paryża, by 
prowadzić śledztwo wraz 
z tamtejszymi służbami. 
Kiedy zostaje wrobiony 
w morderstwo, pomaga 
mu przypadkowo poznana 
prostytutka, Jessica.

21:55 Terrorysta 
Ewan dostaje zlecenie 
rozpracowania siatki 
terrorystycznej.

23:35 Bez Litości 
01:25 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
04:00 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji

04:45 Gotowe na wszystko 
05:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:45 Szpital - program 

obyczajowy 
08:45 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 19 + 
12:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:25 Sędzia Anna 

Maria Wesołowska 
- program sądowy

15:25 Szpital 
- program obyczajowy 
prod. Polska

16:25 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:25 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

18:25 Brzydula 
- serial obyczajowy, 
Polska

19:30 Kulisy sławy Extra
20:00 Pamiętnik 

- fi lm melodramat,
USA, 2004, reż. Nick Cassa-
vetes, wyk. Ryan Gosling, 
Rachel McAdams, James 
Garner, Gena Rowlands, 
James Marsden, Sam 
Shepard, Joan Allen, Kevin 
Connolly

22:40 Żona astronauty 
- fi lm S-F, USA, 1999, 
reż. Rand Ravich, wyk. 
Johnny Depp, Joe Morton, 
Clea DuVall, Donna Mur-
phy, Nick Cassavetes

00:55 W garniturach - serial,
01:55 Oszuści - serial, USA
02:55 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Galileo
15:00 Gliniarz i prokurator
 McCabe i prywatny 

detektyw Jake Styles są 
jak ogień i woda, ale w 
rozwiązywaniu zagadek 
kryminalnych nie mają 
sobie równych. Szorstki 
McCabe, to były gliniarz, 
przebiegły i przenikliwy, 
którego nic nie pow-
strzyma przed dotarciem 
do prawdy, nawet jeśli 
wymaga to działania na 
pograniczu prawa. 

17:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

23:00 Drive
 Bezimienny Driver mieszka 

w wynajętym mieszkaniu 
i pracuje w dziupli, która 
jest własnością Shannona. 
Dorabia sobie jako kaskad-
er w fi lmach. 

01:10 STOP Drogówka
02:10 Włatcy móch
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 
08:00 Pełnosprawni

- magazyn
08:25 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:55 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
10:25 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:30 Podmuch energii 
12:45 Jak to działa 
13:15 Spis treści - Wacław 

Berent - felieton
13:25 Sanatorium miłości 
14:20 Narciarstwo klasyczne 

- MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz 

18:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:25 Sport
20:30 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:30 Echo serca - serial TVP
22:30 Hit na sobotę 

- 16 przecznic 
- fi lm sensacyjny

00:20 Śnieżna śmierć - fi lm 
akcji, prod. Kanada, 2015

01:55 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

02:50 Rodzina Kennedych. 
Zmierzch legendy - 
serial, prod. USA, 2016

04:25 Spis treści - Wacław 
Berent - felieton

05:15 Koło fortuny 
05:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:35 To je Borowicz. Podróże 

ze smakiem 
12:05 Eddie - komedia, 

prod. USA, 1996, reż. 
Steve Rash, wyk. Whoopi 
Goldberg, Frank Langella

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Kabaret w samo 

południe - program 
rozrywkowy

16:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Modlitwa Dawida

16:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

17:00 Zmiennicy - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram

18:35 Postaw na milion 
- teleturniej

19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids widowisko 

muzyczne
22:45 Uprzywilejowani 

- thriller, prod. Kanada, 
2013, reż. Leah Walker

00:10 The Good Doctor
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

01:00 La La Poland 
- program rozrywkowy
prod. Polska

01:40 Sherlock - serial
03:20 Złoty środek 

- komedia, 
prod. Polska, 2008, 
reż. Olaf Lubaszenko, 
wyk. Anna Przybylska, 
Szymon Bobrowski

05:05 Zakończenie dnia

05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska
12:50 Całe szczęście 
13:25 Maverick - fi lm western, 

USA, 1994, reż. Richard 
Donner, wyk. Mel Gibson, 
Jodie Foster, James Garner, 
Graham Greene, James 
Coburn, Alfred Molina, 
Danny Glover

16:00 Kroniki Spiderwick
- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Mark Waters, 
wyk. Freddie Highmore, 
Mary-Louise Parker, Nick 
Nolte, Sarah Bolger

18:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

20:00 Och, życie! 
- fi lm komedia, USA, 2010, 
reż. Greg Berlanti, wyk. 
Katherine Heigl, Josh 
Duhamel, Josh Lucas, 
Hayes McArthur, Christina 
Hendricks

22:20 Dziewczyna mojego 
kumpla - fi lm komedia, 
USA, 2008, reż. Howard 
Deutch, wyk. Dane Cook, 
Kate Hudson, Jason Biggs, 
Alec Baldwin, Diora Baird, 
Lizzy Caplan

00:35 Strzelec - fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Antoine 
Fuqua, wyk. Mark Wahl-
berg, Michael Pena, Danny 
Glover, Kate Mara, 
Elias Koteas

03:05 Uwaga! - magazyn
03:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Księga dżungli 2
10:15 Ewa gotuje
10:45 Wspólna chata
 Ekscentryczni, hołdujący 

tradycyjnym metodom 
wychowawczym 
dziadkowie Artie i 
Diane stają przed nie lada 
wyzwaniem.

12:55 Dziś 13, jutro 30
 Jest rok 1987, Jenna to 

13-letnia dziewczyna, 
która lada dzień stanie 
się kobietą. Jej problem 
polega na tym, że dorosłe 
życie wcale nie spieszy 
się z nadejściem. 
Nastolatkę ograniczają 
nadopiekuńczy rodzice.

15:10 Jaś Fasola
15:45 Kabaret na żywo
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

20:05 Noc w muzeum. 
Tajemnica grobowca

  Larry orientuje się, że 
jego przyjaciele, czyli 
eksponaty nowojorskiego 
Muzeum Historii Natural-
nej, dziwnie się zachowu-
ją. Postanawia odkryć, 
co jest tego przyczyną. 
Okazuje się, że tablica, 
dzięki której eksponaty 
ożywają, niszczeje i można 
ją uratować tylko w British 
Museum. 

22:10 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy

00:10 Lincoln
- dramat

03:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Szlakiem Kolberga 
07:35 Teledyski
08:15 Informacje kulturalne 
08:30 Animama - Eine kleine 

Nachtmusik
09:00 Serialowa nostalgia 

- Karino - Porwanie 
09:35 Serialowa nostalgia 

- Karino - Ujarzmiony 
- serial TVP

10:10 Zaśpiewajmy to jeszcze 
raz - To ziemia

10:45 Dokument tygodnia 
12:10 Duże zwierzę - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska
13:35 Sublokator - komedia, 

prod. Polska, 1966
15:10 Wydarzenie aktualne 
15:30 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018

15:45 Mężczyźni wolą 
blondynki - musical

17:25 Tygodnik Kulturalny
18:20 One More Time

with Feeling

20:20 Bilet do kina 
- Diabelska przełęcz 
- fi lm kryminalny, 
prod. USA, 2013, 
reż. Atom Egoyan

22:20 Placebo live in London 
- MTV Unplugged - kon-
cert, prod. USA, 2015

23:35 Seans kultowy - Wstręt 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1965, reż. Roman 
Polański, wyk. Catherine 
Deneuve

01:35 Taśmy Kultury - Stefania 
i Santos - widowisko

01:45 Taśmy Kultury - Tyle 
w tematach - widowisko

02:10 Mistrzowskie kino 
- Mama - dramat

04:40 Ikony muzyki - Queen 
- cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania

06:00 Pan wzywał, Milordzie? 
Głową rodziny jest Lord 
Meldrum - wdowiec, 
poszukujący przygód 
miłosnych w ramionach 
Lady Agaty Shawcross. 
Ona sama szukała podob-
nych przygód w ramionach 
przynajmniej dziesieciu 
innych mężczyzn.

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Tajemnice medyczne 
- fi lm akcji

08:50 13 Posterunek 2 
Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:40 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa

16:30 Beethoven
18:20 Alvin i wiewiórki 
20:00 Szakal 

22:25 Con Air: Lot skazańców
Samolot przewożący 
najniebezpieczniejszych 
skazańców zostaje przez 
nich opanowany. Zwoln-
iony warunkowo Cameron, 
będąc na pokładzie, 
stara się powstrzymać 
kryminalistów. 

00:55 Gra 
W dniu 48. urodzin 
Nicholas Van Orton zostaje 
zaproszony do tajemniczej 
gry, która odmienia jego 
monotonne życie.

03:35 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

04:30 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

komediowy, USA
09:25 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
12:45 Hop - fi lm komedia, 

USA, 2011, reż. Tim Hill, 
wyk. James Marsden, 
Russell Brand, Kaley 
Cuoco, Hank Azaria

14:45 Szkoła rocka
- fi lm komedia, USA, 
2003, reż. Richard Linklat-
er, wyk. Jack Black, 
Joan Cusack, Mike 
White, Sarah Silverman, 
Jordan-Claire Green

17:00 Lawina - fi lm katastro-
fi czny, Niemcy, Francja, 
Austria, Belgia, 2008, 
reż. Jörg Lühdorff , wyk. 
Désirée Nosbusch, Vincent 
Perez, Aladin Reibel, 
Jacques Spiesser

19:00 Ostatni władca 
wiatru 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2010, reż. M. Night 
Shyamalan, wyk. Noah 
Ringer, Dev Patel, Nicola 
Peltz, Jackson Rathbone, 
Shaun Toub

21:20 Pożegnanie z Afryką 
- fi lm obyczajowy, USA, 
1985, reż. Sydney Pollack, 
wyk. Meryl Streep, Robert 
Redford, Klaus Maria 
Brandauer

00:35 Zakochani - fi lm 
komedia, Polska, 2000, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Magdalena Cielecka, 
Bartosz Opania, Katarzyna 
Figura, Jan Frycz, Beata 
Tyszkiewicz

02:50 Moc Magii

06:00 Dzielna Mysz
06:15 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata - serial
07:15 Flintstonowie
08:15 Journey to the 

Forbidden Valley
 W chińskich górach 

Shennongjia, gdzie, jak 
głosi legenda, mieszka 
Yeren - nieuchwytny 
człowiek-małpa, rozbija 
się niewielki samolot. 

10:25 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

13:25 STOP Drogówka
14:30 Święci i żołnierze: 

Credo spadochroniarza
16:30 Siła i honor
  Historia Carla Brasheara, 

który jako pierwszy 
Afromaerykanin został 
przyjęty do elitarnego 
oddziału nurków 
amerykańskiej marynarki 
wojennej. 

19:00 Galileo

20:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy,
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial obyczajowy,
prod. Polska

00:05 Oczy szeroko 
zamknięte
- thriller
Po szokującym 
wyznaniu żony lekarz 
William wychodzi z domu, 
rozpoczynając nocną 
eskapadę pełną okazji 
do zdrady.

03:25 Graffi  ti
- program rozrywkowy

03:40 Top 10 lista 
przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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niedziela 24 lutego

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

- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Opactwo Cystersów
09:00 Ziarno - Miłość 

w codzienności - magazyn
09:30 Las bliżej nas 
10:00 Arabeska - fi lm akcji, 

prod. USA, 1966, 
reż. Stanley Donen

11:55 Między ziemią 
a niebem - magazyn

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:40 Misja w Afryce - Bouli 
12:55 Spis treści 
13:05 Natura w Jedynce 

- Wokół mórz. Droga 

13:35 Kuloodporne serce 
- serial, prod. Włochy

14:30 Narciarstwo klasyczne 
- MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie - konkurs 
drużynowy HS130

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Piłka nożna - Losowanie 

fi nałów Mistrzostw Świata 
do lat 20, Gdynia

18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka 

- serial TVP
21:15 Sanatorium miłości 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Dlaczego porwałam 
swojego szefa - komedia

23:55 Poradnik pozytywnego 
myślenia - komedia

02:00 Jaka to melodia?

05:10 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

05:20 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Rodzinne oglądanie 

- Przeżyć w Serengeti
- fi lm dokumentalny

11:40 Gwiazdy w południe 
- Czyngis Chan - fi lm 
kostiumowy, prod. USA, 
1965, reż. Henry Levin

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Bake off  - Ale ciacho! 
16:15 Bake off  - Ale przepis 
16:30 Voice Kids
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP

20:05 Zapowiedź 
- thriller, prod. USA, 2009, 
reż. Alex Proyas, wyk. 
Nicolas Cage, Chandler 
Canterbury, Rose Byrne, 
Lara Robinson

22:15 Kino bez granic 
- Musimy sobie 
pomagać - dramat, prod. 
Czechy, 2000, reż. Jan 
Hrebejk, wyk. Boleslav 
Polevka, Jaroslav Dusek, 
Anna Siskova

00:25 Hardkor Disko 
- dramat, prod. Polska, 
2014, reż. Krzysztof 
Skonieczny, wyk. Marcin 
Kowalczyk, Jaśmina Polak, 
Agnieszka Wosińska, 
Janusz Chabior

02:00 Zapowiedź - thriller
04:05 Zakończenie dnia

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

- magazyn
11:00 Co za tydzień 

- magazyn
11:45 Ciężarówką przez 

Wietnam 
12:50 Kochany urwis - fi lm 

komedia, USA, 1990, 
reż. Dennis Dugan, wyk. 
John Ritter, Jack Warden, 
Michael Oliver, Gilbert 
Gottfried, Amy Yasbeck, 
Michael Richards

14:30 Johnny English: Reakt-
ywacja - fi lm komedia, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, 2011

16:40 Pamiętnik księżniczki 
II: Królewskie zaręcz-
yny - fi lm komedia, USA, 
2004, reż. Garry Marshall

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

20:00 Shrek Trzeci 
- fi lm komedia, 
USA, 2007, reż. Chris 
Miller, wyk. Mike Myers, 
Eddie Murphy, Cameron 
Diaz, Antonio Banderas, 
Julie Andrews, John 
Cleese, Rupert Everett, 
Eric Idle, Justin Timberlake

22:00 Niezłomny 
- fi lm wojenny, USA, 
2014, reż. Angelina Jolie

00:55 Sztos 
- fi lm sensacyjny, Polska, 
1997, reż. Olaf Lubasze-
nkoOlaf Lubaszenko, 
wyk. Jan Nowicki, Cezary 
Pazura, Ewa Gawryluk, 
Krzysztof Zaleski, Leon 
Niemczyk

02:40 Uwaga! - magazyn
03:00 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:50 Rodzinka nie z tej Ziemi
10:50 Noc w muzeum. 

Tajemnica grobowca
 Larry orientuje się, że 

jego przyjaciele, czyli 
eksponaty nowojorsk-
iego Muzeum Historii 
Naturalnej, dziwnie się 
zachowują. Postanawia 
odkryć, co jest tego 
przyczyną. 

13:05 Indiana Jones 
i ostatnia krucjata
- fi lm przygodowy

 Rok 1938. Wykładowca ar-
cheologii i łowca przygód 
Henry “Indiana” Jones jun-
ior otrzymuje od Waltera 
Donovana, zamożnego 
kolekcjonera dzieł sztuki, 
propozycję wzięcia udziału 
w ekspedycji poszukującej 
legendarnej relikwii 
- Świętego Graala. 

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy
prod. Polska

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 W rytmie serca
 Serial, w którym widzowie 

w każdym odcinku poznają 
dwie historie - medyczną 
i kryminalną. Uwikłani są 
w nie pacjenci i często, 
wspierani przez lokalną 
policję, lekarze. 

21:05 Kabaret Neo-Nówka 
“Kazik sam w domu”

00:05 Następne 48 godzin
02:10 Pojutrze
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Szlakiem Kolberga
07:30 Teledyski
08:15 Rzecz Polska 

- Żelazko Turystyczne 
- cykl dokumentalny

08:30 Animama 
09:00 Angielskie śniadanie 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe 

10:10 Ocaleni przez Chopina 
11:10 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny
11:40 Ostry Film 

Zaangażowany 
- fi lm animowany

11:50 Żeniac - fi lm TVP
13:15 Zakochany Molier 

- fi lm fabularny
15:20 Chuligan Literacki 
15:50 Anne - Sophie Mutter 
17:15 Niedziela z... Ryszar-

dem Bugajskim
18:10 Niedziela z... Ryszar-

dem Bugajskim - Gracze 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1995

20:00 Panorama kina
 polskiego 
- Generał Nil 
- dramat historyczny, 
prod. Polska, 2008, 
reż. Ryszard Bugajski, 
wyk. Olgierd Łukaszewicz, 
Alicja Jachiewicz

22:10 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

22:40 Filmy Bartosza
 Konopki - Droga
do mistrzostwa 
- fi lm dokumentalny

23:45 Scena alternatywna 
- Daniel Spaleniak

00:25 Bilet do kina 
- Diabelska przełęcz 
- fi lm kryminalny

02:25 Taśmy Kultury 
03:00 Świat w piosence

- Jawni, głośni i dumni

06:00 Flash 
08:50 Przygody Merlina 

Młody czarodziej przyby-
wa do Camelotu i ukrywa 
swoje zdolności, gdyż 
bezwzględny król, Uther 
tępi wszelką magię.

09:50 Bibliotekarze 
Grupa bibliotekarzy 
poszukuje tajemniczych, 
starożytnych artefaktów, 
doświadczając nie-
zwykłych przygód.

10:50 W królestwie smoków 
13:15 Beethoven
15:00 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Niedźwiedzia skóra 

16:25 Alvin i wiewiórki 
18:05 Jaś Fasola: Nadciąga 

totalny kataklizm 
Jaś Fasola przybywa do 
Ameryki, gdzie dostaje 
odpowiedzialne zadanie 
opieki nad cennym 
obrazem.

20:00 Armageddon
- fi lm katastrofi czny
Po odkryciu asteroidy 
wielkości Teksasu, która 
zmierza w kierunku Ziemi, 
NASA rekrutuje grupę 
wiertniczych i wysyła 
na misję ratowania 
planety.

23:05 Plan doskonały 
01:45 Skorpion 

- fabularny
02:35 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:15 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska
11:15 Zakochani po uszy
13:35 Miś Yogi - fi lm rodzinny, 

USA, Nowa Zelandia, 
2010, reż. Eric Brevig, 
wyk. Dan Aykroyd, Justin 
Timberlake, Anna Faris, 
Tom Cavanagh, T.J. Miller

15:20 Przygoda na Antarkty-
dzie - fi lm przygodowy, 
USA, 2006, reż. Frank 
Marshall, wyk. Paul 
Walker, Bruce Greenwood, 
Moon Bloodgood, Wendy 
Crewson, August Schellen-
berg, Jason Biggs

17:50 Ostatni władca wiatru 
- fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. M. Night 
Shyamalan, wyk. Noah 
Ringer, Dev Patel, Nicola 
Peltz, Jackson Rathbone

20:00 Na krawędzi 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1993,
reż. Renny Harlin, 
wyk. Sylvester Stallone, 
Michael Rooker, John 
Lithgow, Janine Turner, 
Caroline Goodall

22:25 Inwazja 
- fi lm S-F, USA, 
Australia, 2007, 
reż. Oliver Hirschbiegel, 
wyk. Nicole Kidman, 
Daniel Craig, Jeremy 
Northam, Jackson 
Bond, Jeff rey Wright, 
Veronica Cartwright, 
Surround

00:40 Moc Magii 
02:50 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Tata sam w domu
07:05 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata - serial
08:05 Flintstonowie
09:05 Tom i Jerry: Misja 

na Marsa
10:40 Galileo
12:50 Napad
 Podczas samochodowej 

wycieczki Rae dowiaduje 
się, że jej narzeczony, 
Michael wydał ich 
oszczędności na drogie, 
kolekcjonerskie auto. 
Kobieta zrywa z nim i 
łapie autostop do Las 
Vegas, skąd samolotem 
ma wrócić do domu. 
Na dodatek samochód 
Michaela zostaje skradzi-
ony i mężczyzna zostaje 
z niczym w przydrożnym 
sklepie, gdzie wkrótce 
dochodzi do napadu. 

14:45 Stara miłość nie 
rdzewieje

16:45 Biały tygrys
 W czasie zaciekłych walk 

na froncie wschodnim 
drugiej wojny światowej 
w kluczowych momentach 
bitew pojawia się jak 
widmo tajemniczy 
niemiecki czołg zwany 
Białym Tygrysem, który 
sieje spustoszenie w 
szeregach radzieckich, po 
czym równie nagle znika. 

19:00 Galileo
- popularno-naukowy

20:00 Babylon A.D.
22:05 Spotlight
00:50 Tuż przed tragedią
02:50 Polityka na ostro
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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poniedziałek 25 lutego

05:50 Telezakupy
06:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów 

- telenowela
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce 

- Niedźwiedzie w lasach 
Skandynawii

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

16:05 Wieczna miłość 
- serial, prod. Turcja, 2015

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 Koszykówka mężczyzn 

- Eliminacje MŚ, Gdańsk: 
Polska - Holandia

22:30 Parada oszustów 
23:40 Jak powstrzymać 

stwardnienie rozsiane? 
- fi lm dokumentalny

00:15 Wielki przełom w me-
dycynie: edytowanie 
genów - dokumentalny

00:50 Sanatorium miłości 
01:45 Dlaczego porwałam 

swojego szefa

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Coś dla Ciebie - magazyn
07:25 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy 
prod. TVP

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej

13:15 Miłosne potyczki 
- serial obyczajowy

14:05 Bake off  - Ale ciacho! 
- widowisko

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:10 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:55 Rozbite marzenia. 
1918 - 1939 
- dokument

23:05 Godziny grozy - serial
23:55 Sfora
01:00 Musimy sobie 

pomagać - dramat
03:15 Hardkor Disko - dramat

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

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Odwróceni 

- ojcowie i córki 
22:30 Wróg numer jeden 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2012, reż. Kathryn 
Bigelow, wyk. Jessica 
Chastain, Jason Clarke, 
Joel Edgerton, Jennifer 
Ehle, Mark Strong, 
Kyle Chandler, James 
Gandolfi ni

01:50 Co za tydzień 
- magazyn

02:35 Całe szczęście 
- kulisy produkcji 

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:10 MEGA HIT - Pojutrze
 Hall przekonany jest, 

że globalne ocieplenie 
prędzej czy później 
doprowadzi do 
katastrofalnych zmian 
klimatycznych na naszej 
planecie. Wyniki badań, 
które przeprowadził na 
Antarktydzie, pokazują, że 
podobna katastrofa miała 
miejsce już wcześniej, 
dziesięć tysięcy lat temu. 

22:50 Ślad
23:50 Bad Ass 3
01:45 World War Z
 - horror przygodowy 
04:10 “Kabaretowa 

Ekstraklasa”
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018 

08:15 Studio Kultura
08:30 Neonowa fraszka 

- fi lm animowany
08:40 Miasto - fi lm 

animowany
09:00 Znieważona ziemia 

- dramat, prod. Niemcy, 
Francja, 2011, reż. Michale 
Boganim, wyk. Olga 
Kurylenko

11:00 Przedwiośnie 
- serial TVP

13:00 Personel - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1975, 
reż. Krzysztof Kieślowski, 
wyk. Juliusz Machulski, 
Irena Lorentowicz, 
Włodzimierz Boruński, 
Michał Tarkowski, Andrzej 
Siedlecki, Tomasz Lengren, 
Tomasz Zygadło, Janusz 
Skalski

14:20 Księstwo - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 2011

16:35 Śladami wielkich kom-
pozytorów - Śladami 
Off enbacha

17:40 Intruz - dramat
19:20 Rzecz Polska - System 

Lamp ART 
19:30 Którędy po sztukę 
19:35 Pomnik. Europa 

Środkowo 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Bardzo poszukiwany 

człowiek - thriller
22:30 Więcej niż fi kcja 

- Sonita - fi lm 
dokumentalny

00:05 Powidoki 8 
00:30 Panorama kina 

polskiego - Generał Nil 
- dramat historyczny

02:40 Informacje kulturalne

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny
Serial opowiada o nie-
mieckiej policji drogowej, 
która codziennie musi 
chronić autostrady przed 
niezrównoważonymi 
kierowcami.

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Skaza 

22:05 Szakal 
- fi lm sensacyjny
Nieuchwytny zabójca 
otrzymuje zlecenie na 
terenie USA. Szef FBI stara 
się go powstrzymać za 
wszelką cenę.

00:30 Plan bez skazy
Londyn, 1960 rok. 
Pracowniczka London 
Diamond Corporation
i sprzątacz łączą siły 
by obrabować korporację
z depozytu diamentów. 

02:55 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:00 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

04:40 Z archiwum policji 
05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:50 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:50 Szpital - program 
obyczajowy 

08:50 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

09:50 Dziewczyny 
z Hollywood 2

10:15 Mango telezakupy
11:55 19 + 
12:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:25 Szpital - program 
obyczajowy 

16:25 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:25 Przyjaciele - serial

18:25 Brzydula 
- serial obyczajowy, 
Polska

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Sęp - fi lm sensacyjny, 

Polska, 2012, reż. Euge-
niusz Korin, wyk. Michał 
Żebrowski, Daniel Olbrych-
ski, Andrzej Seweryn, 
Anna Przybylska, Paweł 
Małaszyński, 
Piotr Fronczewski

22:45 W garniturach 
- serial, USA

23:50 Kick-Ass II - fi lm 
sensacyjny, USA, 2013, reż. 
Jeff  Wadlow, wyk. Aaron 
Taylor-Johnson, Chloë 
Grace-Moretz, Jim Carrey

01:55 Moc Magii 
04:05 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci 
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Włatcy móch
21:35 Śmierć na 1000 

sposobów
22:00 Galileo

00:00 Król wikingów
 Na ziemię przybywa 

bóg piorunów, Thor po 
starożytne relikwie: młot 
z Valhalli, wisior Marii 
Magdaleny z Midgardu 
i róg z Hellheim. Chce 
ich użyć do otwarcia 
wrót pomiędzy światami 
podczas krwawego 
zaćmienia, dzięki czemu 
zdobędzie całkowitą 
władzę nad ludźmi. Tylko 
waleczny król Erick może 
go powstrzymać...

02:30 Cafe Futbol
- magazyn piłkarski

04:05 Magazyn Atleci
- prohgram sportow

04:40 Trans World Sport
- prohgram sportowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ MUZYCZNY SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY FILM SENSACYJNY FILM OBYCZAJOWY FILM AKCJI SERIAL OBYCZAJOWY FILM SF

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

wtorek 26 lutego

06:25 Jaka to melodia? 
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce 

- Niedźwiedzie w lasach 
Skandynawii cz. 2 - fi lm

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Głębia ostrości 
21:40 Echo serca - serial TVP
22:35 Kompania X - serial
23:30 Żyj i pozwól umrzeć - 

fi lm sensacyjny
01:40 Śmierć jak kromka 

chleba - dramat
03:50 Obcy w raju - fi lm 

dokumentalny
05:00 Notacje 
05:15 Zakończenie dnia

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Misja słowa - reportaż
07:25 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP
15:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fi kcji 
- Beksińscy - album 
wideofoniczny 
- fi lm dokumentalny

00:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

01:10 Rozbite marzenia. 1918 
- 1939 - dokument

02:15 Godziny grozy - serial
03:10 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
04:15 Jak Chiny nabrały świat 

- cykl dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2014

05:05 Zakończenie

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda 

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

20:10 Doradca smaku 
- Makaron z indykiem 
w sosie śmietanowym
- program kulinarny

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
prod. Polska

00:05 Ciężarówką przez 
Wietnam

01:05 Strzelec
- serial, USA

02:00 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 World War Z
 Pewnego zwyczajnego 

dnia, podczas spokojnej 
jazdy samochodem, 
Gerry Lane i jego rodzina 
wpadają w olbrzymi 
korek. Lane, były śledczy 
ONZ szybko wyczuwa,
 że to z czym mają do 
czynienia nie jest zwykłą 
uliczną blokadą. Na 
niebie słychać policyjne 
śmigłowce, po ulicach 
krążą policjanci na moto-
cyklach, a miasto pogrąża 
się w chaosie. 

22:35 Ślad
23:45 Aż do śmierci
02:00 Słoneczny patrol

- serial przygodowy
04:25 “Kabaretowa 

Ekstraklasa”

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura 

- rozmowy
08:40 Doradcy króla Hydropsa 

- fi lm animowany
09:10 Intruz - dramat, 

prod. USA, 1946
11:00 Dorastanie - serial TVP
13:20 Julia wraca do domu 

- dramat obyczajowy, 
prod. Polska, Kanada, 
Niemcy, 2002, reż. 
Agnieszka Holland, 
wyk. Miranda Otto, 
William Fichner, Maciej 
Stuhr, Maria Seweryn

15:30 Straszny sen Dzidziusia 
Górkiewicza - komedi-
odramat, prod. Polska, 
1993, reż. Kazimierz Kutz, 
wyk. Edward Dziewoński, 
Katarzyna Skrzynecka, 
Stanisława Celińska, 
Janusz Gajos

17:30 Prawie jak matka
- fi lm obyczajowy, 
prod. Brazylia, 2015

19:30 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Hamlet: Bregen

z Festival 2016 - opera, 
prod. Niemcy, 2016

22:55 Lekkie obyczaje 
- Czworo do pary 
- fi lm obyczajowy

00:35 Nocny dokument 
- Neon 

01:40 Kino nocne 
- Córy szczęścia 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, Niemcy, 
Węgry, 1999

03:50 Informacje kulturalne 
04:10 “Halka” w Operze 

Wrocławskiej

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
Harmon Rabb, były 
pilot marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych, 
zostaje przeniesiony 
do JAG, gdzie prowadzi 
kolejne sprawy jako 
adwokat.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Pocałunek smoka 
Chiński policjant, Liu Jian, 
przybywa do Paryża, by 
prowadzić śledztwo wraz 
z tamtejszymi służbami. 
Kiedy zostaje wrobiony w 
morderstwo, pomaga mu 
przypadkowo poznana 
prostytutka, Jessica.

21:55 S.W.A.T. Jednostka 
Specjalna 

00:10 Gra 
02:55 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:15 Niesamowite!
04:00 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
04:40 Z archiwum policji 

- fabularny
05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Gotowe na wszystko 
05:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:45 Szpital - program 

obyczajowy 
08:45 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 19 + 
12:25 Ukryta prawda

- program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:25 Szpital - program 
obyczajowy 

16:25 Gotowe
na wszystko 
- serial, USA

17:25 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

18:25 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Inwazja 

- fi lm S-F, USA, 
Australia, 2007, reż. Oliver 
Hirschbiegel, wyk. Nicole 
Kidman, Daniel Craig, 
Jeremy Northam, Jackson 
Bond, Jeff rey Wright, 
Veronica Cartwright, 
Surround

22:10 Ostatni bastion 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Rod Lurie, wyk. 
Robert Redford, James 
Gandolfi ni, Mark Ruff alo, 
Steve Burton, Delroy 
Lindo, Paul Calderon

00:50 Moc Magii 
03:00 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial obyczajowy

21:00 Więźniowie Słońca
 Międzynarodowa 

ekspedycja odkrywa zag-
inione miasto pod jedną 
z egipskich piramid. 
Z uśpienia budzą się 
starożytni bogowie i świat 
znajduje się o krok od 
apokalipsy. Czy odkryw-
com uda się powstrzymać 
zagładę świata?

22:55 Tuż przed tragedią
- program dokumentalny

01:00 STOP Drogówka
- magazyn

02:05 Polityka na ostro
- magazyn

03:00 Magazyn Atleci
03:40 Trans World Sport

- magazyn
04:35 SuperLudzie
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:50 Telezakupy
06:25 Jaka to melodia?
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
10:40 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

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

- magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Megeti - ostatni kaberu 
Afryki - fi lm dokumental-
ny, prod. Niemcy, 2017

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

16:05 Wieczna miłość 
- serial, prod. Turcja, 2015

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
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test. 

Sportowiec Stulecia
22:30 Na własne oczy - Indie 

- Nowi maharadżowie
23:35 Bez tożsamości - serial
00:30 Warto rozmawiać
01:20 Głębia ostrości 
01:55 Wojsko - polskie.pl
02:25 Żyj i pozwól umrzeć 

- fi lm sensacyjny

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

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

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

14:10 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, prod. 
Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny - teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP

20:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks 
- Zgadnij kto 
- komedia

00:30 Za marzenia - serial TVP
01:30 Świat bez tajemnic 

- Księżniczki z faweli

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
- Makaron z indykiem 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

12:00 Szpital - program 
obyczajowy 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Agent - Gwiazd
22:30 10000 lat przed 

naszą erą 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Steven 
Strait, Camilla Belle, Cliff  
Curtis, Joel Vogel, Ben 
Badra

00:45 American Horror 
Story I: Murder House 
- serial, USA

01:45 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:40 Baywatch. 
Słoneczny patrol

 Akcja fi lmu rozgrywa 
się na słonecznych plażach 
w Emerald City i skupia 
się na profesjonalnym 
ratowniku - Mitchu 
Buchannonie, który ma za 
zadanie strzec nie tylko 
przestrzegania prawa na 
swojej plaży, ale także 
w jej okolicach. 

23:05 Ślad
00:20 Głupi, głupszy, 

najgłupszy
02:05 Miłość zaklęta 

w muzyce
04:10 “Kabaretowa

Ekstraklasa”
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura 
08:30 Absolutorium 

- fi lm dokumentalny
08:55 Prawie jak matka 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Brazylia, 2015, 
reż. Anna Muylaert, 
wyk. Regina Case, Camila 
Mardila, Michel Joelsas, 
Karine Teles

11:00 Dorastanie - serial TVP
13:20 Ballada o ścinaniu 

drzewa - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1972, reż. Feridun 
Erol, wyk. Bolesław 
Płotnicki, Józef Łodyński, 
Henryk Gęsikowski, Ewa 
Berger Jankowska, Wanda 
Ostrowska, Kazimierz 
Iwiński

14:05 Daleko od okna 
- dramat

16:10 Legendy Rocka

17:10 Serce do walki 
- komedia, prod. Francja, 
2014, reż. Thomas Cailley, 
wyk. Adle Haenel, Kvin 
Azas

19:00 Powidoki 8
19:25 Dezerterzy - Tomasz 

Budzyński - rozmowa
20:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
20:20 Na wschód 

od Hollywood - Dureń, 
prod. Rosja, 2014

22:30 Ziemia, planeta ludzi
- Barwy Japonii: 
Wspaniały świat Alberta 
Kahna 

23:35 Wojciech Kilar - koncert
00:40 Lekkie obyczaje 

- Czworo do pary - fi lm
02:20 Informacje kulturalne 
02:40 Kino nocne - Zmory

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

14:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Plan doskonały 
22:30 Rewolwer 

00:35 Code Black: Stan 
krytyczny 

01:25 Flash 
02:20 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny
Autor przewodników tury-
stycznych, Nick Middleton, 
postanawia pokonać trasę 
pradawnego, łączącego 
od wieków Wschód z 
Zachodem, Jedwabnego 
Szlaku przebiegającego 
przez dzikie i nieprzyjazne 
tereny gór, jałowych 
płaskowyżów i rozpalo-
nych pustyń.

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

04:40 Z archiwum policji

04:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:45 Szpital - program 
obyczajowy 

08:45 Przyjaciele 
- serial komediowy, 
USA

09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 19 + 
12:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny

- program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:25 Szpital - program 
obyczajowy 

16:25 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:25 Przyjaciele - serial

18:25 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Opór 

- fi lm wojenny, USA, 2008, 
reż. Edward Zwick, wyk. 
Daniel Craig, Liev Schrei-
ber, Jamie Bell, Alexa 
Davalos, Allan Corduner, 
Mia Wasikowska

23:00 Żona astronauty
- fi lm S-F, USA, 
1999, reż. Rand Ravich, 
wyk. Johnny Depp, Joe 
Morton, Clea DuVall, 
Donna Murphy, Nick 
Cassavetes, Samantha 
EggarCharlize Theron

01:25 Moc Magii 
03:35 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial obyczajowy

21:05 Duma i uprzedzenie 
i zombie

 XIX wieczna Anglia 
staje się areną walki 
z coraz liczniejszymi 
zastępami żywych 
trupów, przez co siostry 
Bennett zamiast za-
jmować się jedynie swoimi 
sprawami sercowymi
i planami zamążpójścia, 
muszą zmagać się 
z atakami zombie. 

23:15 Oczy szeroko 
zamknięte

02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje
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czwartek 28 lutego

06:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Bo ja wybieram 

zdrowie - magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Tasmania
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP

18:30 Korona królów
- telenowela

18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:25 Sportowiec Stulecia 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie - Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat - talk-show

01:40 Bez tożsamości - serial
02:30 Kompania X - serial, 

prod. Kanada, 2015
03:25 Sprawa dla reportera

05:15 Koło fortuny
- teleturniej

05:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie! 
- magazyn medyczny

07:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

14:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:45 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

21:40 Agent XXL 2 - komedia
23:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
23:50 Zgadnij kto - komedia
01:40 Szpieg D’83 

- fi lm obyczajowy

05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:35 Sztos 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1997, 
reż. Olaf Lubaszenko, 
wyk. Jan Nowicki, Cezary 
Pazura, Ewa Gawryluk, 
Krzysztof Zaleski, Leon 
Niemczyk

00:20 Odwróceni 
- ojcowie i córki 

01:25 Odjazdowe bryki 
braci Collins 

02:25 Uwaga! 
- magazyn

02:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

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

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

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

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

Kiepskich - serial
20:05 Nasz Nowy Dom

21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy

22:15 Ślad
23:15 Amerykanin
 Jack, niegdyś renom-

owany płatny zabójca, 
decyduje się porzucić 
dotychczasowe zajęcie 
po zabójstwie kobiety, z 
którą związał się łamiąc 
podstawowe zasady 
obowiązujące w zawodzie. 
Zaszywa się w małym 
miasteczku we Włoszech, 
gdzie konstruuje broń na 
zamówienie, oczekując 
na szczegóły ostatniego 
zlecenia. 

01:35 Chirurdzy
03:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Love, love 
09:10 Serce do walki 

- komedia, prod. Francja, 
2014, reż. Thomas Cailley, 
wyk. Adle Haenel, Kvin 
Azas, Antoine Laurent

11:00 Dorastanie - serial TVP
13:20 Siedem czerwonych 

róż, czyli Benek 
Kwiaciarz o sobie 
i o innych - fi lm TVP

14:45 Jeszcze nie wieczór 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2008

16:35 Słodkie oczy - fi lm TVP
17:45 Wiersze na 100-lecie 

niepodległości 
- Szczęśliwy naród, który 
ma poetę... - widowisko

18:10 Homolkowie na urlopie 
- komedia

19:40 Herbert - Mosty
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Sensacyjna zima 
- Klan Sycylijczyków 
- fi lm prod. USA, Francja, 
1969

22:25 Portrety 
00:05 Scena Klasyczna 

- 24 Agata Szymczewska 
00:45 Na wschód 

od Hollywood - Dureń, 
prod. Rosja, 2014

02:55 Informacje kulturalne 
03:25 Kino nocne - To ja, 

złodziej - komedia 
sensacyjna, prod. Polska, 
2000, reż. Jacek Bromski, 
wyk. Zbigniew Dun-
in-Kozicki, Janusz Gajos, 
Daniel Olbrychski, Anna 
Romantowska, Jan Frycz, 
Krzysztof Globisz

05:10 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:00 Zaklinaczka duchów 
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

16:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Sztos 2
- komedia sensacyjna
prod. Polska
Podczas stanu wojennego 
“Synek” i Janek trans-
portują do Warszawy 
poszukiwanego działacza 
Solidarności.

22:05 Straszny fi lm 4 
Cindy z przyjaciółmi 
musi uratować świat 
przed inwazją kosmitów 
i zmierzyć się z duchem 
małego chłopca.

23:50 Żądło 
02:20 Kuchnia na Maksa 
03:40 Taki jest świat 
04:20 Z archiwum 

policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

05:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:45 Szpital - program 
obyczajowy 

08:45 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 19 + 
12:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:25 Szpital - program 
obyczajowy 

16:25 Gotowe na wszystko 
17:25 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
18:25 Brzydula - serial
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Szkoła rocka 
- fi lm komedia, 
USA, 2003, reż. Richard 
Linklater, wyk. Jack 
Black, Joan Cusack, Mike 
White, Sarah Silverman, 
Jordan-Claire Green

22:20 Pamiętnik 
- fi lm melodramat, 
prod. USA, 2004,
reż. Nick Cassavetes, 
wyk. Ryan Gosling, 
Rachel McAdams, James 
Garner, Gena Rowlands, 
James Marsden, Sam 
Shepard, Joan Allen

00:50 Oszuści 
- serial, USA

01:50 Moc Magii 
04:00 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen

- Piekielna Kuchnia
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial obyczajowy

21:00 Stalingrad
 Wiosną 1942 r. armia nie-

miecka posuwa się w głąb 
Związku Radzieckiego, 
zmierzając w kierunku 
Stalingradu. Hitler nie 
docenia wytrzymałości 
Armii Czerwonej i jest 
przekonany, że zdobędzie 
miasto najpóźniej jesienią. 
Bez odpowiedniego 
na srogą rosyjską zimę 
umundurowania i bez 
wystarczających zapasów 
żywności, Niemcy 
dosłownie zamarzają i 
umierają z głodu.

23:55 Tuż przed tragedią
02:05 Interwencja

- magazyn
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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DO WYNAJĘCIA
 
ładna kawalerka pow. 32 m kw w budynku poniemiec-
kim na ul. Bohaterów Getta 43 w Żarach (na przeciw-
ko sklepu Piotruś), II piętro. Mieszkanie składa się  
z pokoju, przedpokoju, łazienki, WC. Do mieszkania 
przynależy ogródek z drzewkami owocowymi do zago-
spodarowania oraz komórka i piwnica. Kawalerka jest 
umeblowana i wyposażona we wszystkie niezbędne 
sprzęty (telewizor,kuchenka gazowa z piekarnikiem, 
lodówka, pralka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, to-
ster, odkurzacz). Cena za wynajem 1000 zł miesięcz-
nie, plus opłaty: czynsz do wspólnoty mieszkaniowej 
150 zł, media według zużycia tj. gaz, prąd, woda. 
Ogrzewanie własne gazowe w sezonie grzewczym ra-
chunki za gaz ok. 250 zł. Cyfrowy Polsat w mieszkaniu 
opłacony do maja 2019 r. Kaucja  za mieszkanie 1500 zł. 
W budynku mieszka 6 rodzin. Tel. 608 637 937.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

ŻARY Walentynkową potańcówkę w sali 
„Luna” ŻDK poprowadził Jacek Hałas. Ar-
tysta prowadzi rodzinny zespół muzyczny, 
który odkrywa dla słuchaczy dawną muzy-

kę folkową. Chętnych nie brakowało, sce-
na zamieniła się w salę taneczną. To pierw-
sza taka potańcówka. Szykują się kolejne. 
PAS

Walentynkowa 
potańcówka

ŻARY Żarski Dom Kultury zaprasza na 
koncert: „Antonio Vivaldi – Cztery pory 
roku”. Koncert zaplanowany jest 14 mar-
ca o godz.18.00 w sali widowiskowej „LU-
NA”, ul. Okrzei 35. Bilety w cenie: normal-
ny 25 zł, ulgowy 19 zł (członkowie sekcji 
ŻDK), ulgowy 13 zł ( Żarska Karta Dużej 
Rodziny ), ulgowy 5 zł (Żarska Karta Se-
niora) do nabycia w ŻDK ul. Wrocławska 7 
oraz online na stronie ŻDK.
Wykonawcy:
Jesenka Balic-Zunic – skrzypce
Orkiestra Green Kore:
Marta Korbel – skrzypce 1
Jadwiga Korus – skrzypce 2
Szymon Stochniol – altówka
Stanisław Stanicki – wiolonczela
Joanna Boślak-Górniok – klawesyn

W programie: Antonio Vivaldi (1678 – 
1741)
Sinfonia C-dur RV 113
Allegro, Grave, Allegro
Koncert skrzypcowy E-dur „La Primavera” 
RV 269
Allegro, Largo, Allegro
Koncert skrzypcowy g-moll „L`Estate” RV 
315
Allegro non molto, Adagio – Presto, Presto
Sinfonia g-moll RV 156 
Allegro, Adagio, Allegro
Koncert skrzypcowy F-dur „L`Autunno” 
RV 293
Allegro, Adagio molto, Allegro
Koncert skrzypcowy f-moll „L`Inverno” 
RV 297
Allegro non molto, Largo, Allegro PAS

Antonio Vivaldi – 
Cztery pory roku

Green Kore, a więc Zielone czyli inaczej mówiąc „Młode” Kore to zespół, który powstał z ini-
cjatywy orkiestry Kore i w swym zamierzeniu ma pomagać muzykom dopiero zaczynającym 
swoją profesjonalną karierę artystyczną w nabywaniu praktyki i oswajaniu się z realiami życia 
koncertowego fot.ŻDK Żary

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

KOBIETY MAFII 2
od 22.02 do 25.02 oraz 27.02 i 28.02 – godz. 17:45 i 20:30; 26.02 – godz. 
16:30 i 20:45
LEGO PRZYGODA 2 (animowany)
(2D): 22.02 i 25.02 oraz 27.02 i 28.02 – godz. 16:00; 23.02 i 24.02– godz. 
14:00; 26.02 – godz. 14:45; (3D): 23.02 i 24.02 – godz. 16:0
DKF - ARKTYKA
26.02 – godz. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w.63,51,35)
PIAF
22.02 - 24.02– godz. 19:00
W SIÓDMYM NIEBIE (dla dzieci od 6 m-ca do 4 lat, Teatr 
Sensoryczny Minimi)
23.02 – godz. 14:00; 24.02 – godz. 12:00; od 26.02 do28.02 - godz.10:00
TANCERZ MECENASA KRAYKOWSKIEGO
23.02 i 24.02 – godz. 16:00
BÓG MORDU
01.03 – godz. 19:00

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
Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny: Paweł Skrzypczyński, tel. 519077784
Współpraca: Andrzej Buczyński, Jan Mazur

Dział reklamy: tel. 519 077 782
reklama@moja-gazeta.info; tel. 519 077 205
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.

KRZYŻÓWKA

22.02

23.02

24.02

25.02

26.02

27.02

28.02

Małgorzaty, Marty
Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

Izabeli, Polikarpa, Romany
Ogólnopolski Dzień Walki
z Depresją

Macieja, Bogusza, Piotra
Dzień niespodziewanego całusa

Cezarego, Justa
Światowy Dzień Powolności

Aleksandra, Mirosława
Dzień Pozdrawiania Blondynek

Gabriela, Auksencji
Światowy Dzień Organizacji 
Pozarządowych

Makarego, Romana, Hilarego
Dzień Chorób Rzadkich

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994
Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 3772222; 
Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 3672929; 
Lubsko - 683720390

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań - 68 3681810; 
Lubsko - 68 3720122; Jasień - 68 3710897
Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - 
Żary - 68 4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 4757600
Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 68 4794601 lub 
Dział Obsługi Klienta - 68 4794644
MPOiRD Żagań - 68 4772940 lub Sekcja 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

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

ROZRYWKA
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