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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Żary

ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

• Miejskiego Przedszkola Nr 8 im. Misia Uszatka - Przyjaciela 
Przyrody w Żarach, ul. Górnośląska 28,

• Miejskiego Przedszkola Nr 10 im. Bajka w Żarach, ul. Okrzei 15

Warunki i regulaminy konkursów zamieszczone są w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach, www.bip.zary.pl 

w zakładce „Nabory i konkursy”.

OGŁOSZENIE

Bierzmy zamek, dajmy na 
razie szansę z pałacem 

obecnym właścicielom.. 15° 19°
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były wiceburmistrz Żar i wieloletni radny
 Jacek Niezgodzki
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Bierzmy zamek, dajmy na 
razie szansę z pałacem 

obecnym właścicielom..

ŻARY Wybuch 
pyłu mógł 
mieć tragiczne 
następstwa. 
Elektronika 
zabezpieczająca 
zadziałała, 
strażacy 
opanowali 
żywioł, ale akcja 
trwała wiele 
godzin.
Do wybuchu mieszanki 
pyłowej doszło parę mi-
nut przed godz. 12:00, we 
wtorek, 19 marca, w fil-
trze na wysokości ok. 12 
metrów. Na miejsce zda-

rzenia pierwsi pojawili się 
strażacy z jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Żarach. Walkę z żywio-
łem rozpoczęły 3 zastę-
py. Dołączyło do nich 4 za-
stępy ochotników z OSP 
Złotnik, Sieniawy Żarskiej, 
Żarskich Kunic i Bieniowa. 
Wsparcia udzielili straża-
cy z Żagania oraz specja-
listyczny pojazd z zapaso-
wymi butlami i aparatami 
powietrznymi z Ośrodka 
Szkolenia KW PSP w Go-
rzowie Wlkp. W akcji łącz-
nie wzięło udział 39 stra-
żaków.

Strażacy walczyli 

z żywiołem w dużym zapy-
leniu i zadymieniu. Gasi-
li pożar dwóch silosów fil-
tra pyłów drzewnych, żeby 
jednocześnie nie dopuścić 
ognia do instalacji filtrów 
nie objętych pożarem. 

Pożar nie miał więk-
szego zasięgu, ponieważ 
zadziałały umieszczone 
na filtrze urządzenia prze-
ciwpożarowe. Dzięki temu 
została zablokowana cała 
instalacja. 

Pożar ugaszono po 
6 godzinach akcji. Żaden 
strażak ani pracownik fir-
my nie został poszkodo-
wany. Trwa szacowanie 
strat. PAS

Wybuch i pożar w Swiss Krono

Na szczęście udało się opanować i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia fot.KPSP Żary

Strażacy podawali pianę i wodę ze stanowisk gaśniczych z poziomu terenu, z podnośnika hy-
draulicznego oraz pomostów technologicznych. Wodą schładzali sąsiadujące z pożarem silosy 
fi ltrów fot.KPSP Żary
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ŻARY Z Jackiem 
Niezgodzkim byłym 
zastępcą burmistrza 
i wieloletnim 
radnym miejskim, 
o możliwości 
przejęcia przez 
miasto zamku 
i pałacu rozmawia 
Paweł Skrzypczyński.

Czy miasto powinno przejąć 
zamek?
- Miasto nie tylko, że powinno, 
ale musi przejąć zamek. Nie ma 
po prostu wyboru. Sytuacja do 
tego dojrzała, żeby w stosunko-
wo szybkim czasie przejąć prawo 
własności i rozpocząć remont, 
bo zamek niszczeje. Kredyt za-
ufania do właścicieli został już 
chyba w całości wyczerpany. Oni 
zresztą nigdy nie ukrywali, że 
zamek ich nie interesuje w prze-
ciwieństwie do pałacu, gdzie wi-
dzą działalność związaną z han-
dlem i hotelarstwem. Od same-
go początku twierdzili, że zamek 
kiedyś miastu przekażą. Na po-
czątku, jak jeszcze byli pełni za-
pału i entuzjazmu, to twierdzi-
li, że dokonają remontu i dopie-
ro przekażą go miastu. 

Jest takie przekonanie 
wśród wielu mieszkańców, 
że to miasto sprzedało 
obecnym właścicielom 
kompleks zamkowo-
pałacowy. 
- Miasto sprzedało kompleks tyl-
ko raz, w 1992 r. Nabywcą był 
biznesmen ze Śląska, który han-
dlował chyba węglem, czy sta-
lą. To był czas początku kapita-
lizmu w Polsce – taki okres rado-
sno-romantyczny, kiedy wszyst-
kim się wydawało, że prywat-
ny właściciel będzie dbał o swój 
majątek lepiej niż ten państwo-
wy.

Burmistrzem był wówczas 
Marek Cieślak. 
- Podpisanie aktu sprzedaży i sfi-
nalizowanie całej sprawy było 
faktycznie dokonane przez Mar-
ka Cieślaka. Wszystkie uzgodnie-
nia i przygotowanie aktu sprze-
daży były jednak dziełem Zarzą-
du Miasta i Marka Kaczmarskie-
go, pierwszego demokratycznie 
wybranego burmistrza w 1990 r. 

Może ówczesna sprzedaż 
była błędem? 
- Dzisiaj łatwo krytykować. War-
to podkreślić, że wtedy sam zamek 
był w niezłym stanie. Nie jest praw-

dą, że przez cały okres powojenny 
tylko niszczał i ulegał dewastacji. 

Ale jest takie przekonanie, 
że zamek i pałac po wojnie 
były w idealnym stanie 
i mieszkańcy sami wszystko 
zdewastowali.
- Nie jest to prawda. Zamek i pa-
łac, szczególnie od północnej 
strony, od strony parku, były po-
ważnie uszkodzone. Na północ-
ne skrzydło dachu pałacu spadły 
bomby. Uszkodzona była poważ-
nie jedna ze ścian zamku. Widać 
to na starych zdjęciach. Część 
południowa pałacu była siedzi-
bą starostwa, dopóki istniały sta-
rostwa powiatowe do 1950 roku. 
Później wybuchł pożar. Pałac zo-
stał opuszczony i pozostawiony 
na pastwę losu. Wtedy nastąpiła 
największa dewastacja. Zamek 
był remontowany w 1938 r., by-
ło wyposażenie, do końca wojny 
funkcjonowało tam muzeum re-
gionalne, które zostało rozgra-
bione, nie tylko przez mieszkań-
ców - po wojnie na tych terenach 
grasowały bandy szabrowników.

Nie jest też prawdą, że potem 
już nic się nie działo?
- Nie jest. W pierwszej połowie 
lat 70-tych na części pałacowej 

wymieniona została więźba da-
chowa z drewnianej na stalo-
wą. W latach 80-tych, kiedy za-
mek nie był własnością miasta, 
a własnością Skarbu Państwa, 
były tam wykonywane poważ-
ne prace remontowe przez Pra-
cownię Konserwacji Zabytków. 
Pod koniec lat 80-tych niewiele 
już brakowało, żeby sam zamek 
przekazać na cele publiczne. By-
ły wszystkie instalacje, stolarka. 
Był pomysł, żeby zorganizować 
tam dom kultury. Kierownictwo 
i pracownicy ŻDK już przymierza-
li się do niektórych pomieszczeń. 

Wróćmy do sprawy 
sprzedaży w 1992 r. 
- Teraz można mówić, że szkoda, 
że doszło do tej sprzedaży, kie-
dy niewiele brakowało, żeby do-
kończyć remont zamku, chociaż 
pałac był wciąż w opłakanym 
stanie. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę to, jaka była w tamtym 
czasie sytuacja finansowa mia-
sta. To były początki samorządu, 
brakowało pieniędzy na wszyst-
ko. Sprzedaż kompleksu urato-
wała wówczas budżet miasta. 
Trzeba rozumieć tamte czasy.

Koniec końców, zamek 
z pałacem sprzedane 

zostały drugi raz w 2006 r.
- Spółki biznesmena ze Śląska 
upadły. Toczyły się sprawy i pro-
cedury likwidacyjne. Zostały po-
tężne długi. Drugi raz obiekty 
sprzedawał więc komornik a nie 
miasto.

Ale miasto też mogło 
wówczas kupić. Chodziło 
o niewiele ponad 400 
tysięcy. 
- Miasto nie podjęło się tego ry-
zyka. Trzeba byłoby przystąpić 
do licytacji. Na ten cel nie zosta-
ły zagwarantowane środki w bu-
dżecie miasta. Władze miasta in-
teresowały się jednak, kto chce 
kupić kompleks. Nabywcy byli 
wiarygodni – jeden z nich miał 
4 hotele, wyremontowane z pod-
upadłych obiektów. Nie były to 
przypadkowe osoby.

Współpraca z nowymi 
właścicielami układała się 
dobrze?
- Tak, byli pełni zapału. Przeko-
nywali, że mają pieniądze. De-
klarowali co jakiś czas, że już, 
już ... że w przyszłym roku na 
zamku będzie Sylwester, ale 
konserwator ma jakieś wymaga-
nia itd. Życie to wszystko zwery-
fikowało. Okazało się, że obiet-
nice były na wyrost. 

Mamy obecnie stan taki, jaki 
mamy. Mieszkańcy pytają 
dlaczego nie przejąć całego 
kompleksu – zamku i pałacu. 
Po co to dzielić?
- Żeby przejąć całość, to trzeba 
mieć zgodę właściciela, a takiej 
nie ma. To nie jest przecież wro-
gie przejęcie.

Właściciele położyli na stole 
tylko propozycję przejęcia 
zamku.
- No właśnie. Przecież o prze-
jęciu była mowa od 2007 roku. 
Zaledwie rok po sprzedaży zo-
stał zrobiony podział geodezyj-
ny działek. Wcześniej to wszyst-
ko stanowiło jedną działkę.

Czyli podział geodezyjny 
jest?
- Jest zrobiony zgodnie z wszel-
kimi regułami, czyli działka ma 
dostęp do drogi publicznej. Są 
też zapisy w planie zagospoda-

To nasz 
obowiązek

fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Radni z PiS, 
SLD i PO uważają, że 
w sprawie przejęcia 
zamku powinno 
być ogłoszone 
referendum. 
Mogłoby się ono 
odbyć 26 maja razem 
z wyborami do 
Europarlamentu.

Na konferencji prasowej zor-

ganizowanej przy zamku, ra-
mię w ramię stanęli radni, któ-
rzy nie są członkami rządzącej 
miastem koalicji. Radni pod-
kreślają, że nie są przeciwnika-
mi przejęcia zamku, ale uważa-
ją, że w tak ważnej sprawie po-
winna mieć możliwość wypo-
wiedzenia się jak największa 
liczba mieszkańców. Referen-
dum daje taką możliwość. Po-
łączenie referendum z wybo-
rami nie spowodowałoby kosz-

tów, które należałoby ponieść, 
organizując oddzielnie samo 
referendum. Pomysłodawcy 
proponują pytanie następują-
cej treści: „Czy jesteś za prze-
jęciem nieruchomości zabu-
dowanej zamkiem Dewinów-
-Bibersteinów od prywatnych 
właścicieli na rzecz gminy Ża-
ry o statusie miejskim, które to 
wiąże się z wielomilionowym, 
wieloletnim nakładem finan-
sowym na jego remont i póź-

niejsze jego utrzymanie”. Przy-
gotowują treść uchwały na naj-
bliższą sesję Rady Miejskiej. 
Sprawdziliśmy możliwość or-
ganizacji referendum razem 
z wyborami. W zielonogórskiej 
Delegaturze Krajowego Biu-
ra Wyborczego jednoznacz-
nie ucinają temat - nie ma ta-
kiej możliwości, nie pozwala na 
to prawo. Można zorganizować 
referendum w dniu wyborów, 
ale muszą być do tego wyzna-

czone odrębne lokale, odrębne 
urny i powołane odrębne komi-
sje. To oznacza więc, że trzeba 
będzie ponieść poważne koszty 
finansowe. O ile byłoby to jesz-
cze możliwe, gdyby chodziło 
o 2-3 obwody do głosowania, 
jak to jest w małych gminach, 
to w Żarach jest to mało real-
ne. Argument o bezkosztowym 
referendum przy okazji wybo-
rów do Europarlamentu jest 
więc nietrafiony. PAS

Grupa radnych proponuje referendum

rowania przestrzennego, na co 
te obiekty można przeznaczyć.

Jest jeszcze kwestia 
parkingu, który nie należy 
do miasta.
- Parking przy al. Jana Pawła II 
został wykonany przez miasto. 
To była spora inwestycja. Umo-
wa polega na tym, że miasto 
dzierżawi ten parking od właści-
cieli za 1 zł plus VAT rocznie. 

Właściciele próbowali 
podnieść opłatę, ale 
skończyło się w sądzie. Sąd 
przyznał rację miastu.
- Była zawarta umowa. Każdą 
umowę można rozwiązać, ale 
to rodzi kolejne skutki prawne. 
Właściciele muszą mieć świa-
domość, że jakby chcieli zerwać 
umowę i zrobić np. parking płat-
ny, to będą musieli zwrócić kosz-
ty inwestycji i nakłady poniesio-
ne przez miasto związane z pod-
niesieniem wartości terenu. To 
duże pieniądze. Parking jest 
bezpłatny, służy mieszkańcom. 
Nie jest dochodowy.

Można oczywiście pró-
bować negocjować i starać się 
o przejęcie zamku wraz z parkin-
giem i ewentualnie także z tere-
nem po dawnych ogrodach pała-
cowych. Umożliwiłoby to dobrą 
komunikację między parkingiem 
a ulicą Mieszka I i centrum mia-
sta. Ale to już kwestia wyłącznie 
woli właścicieli. 

Uważa pan, że zamek należy 
przejąć, nawet bez pałacu?
- Wiarygodność właścicieli zmala-
ła prawie do zera, ale można dać im 
jeszcze szansę. Twierdzą, że zamek 
jest dla niech obciążeniem, że jak 
się go pozbędą, to ruszą z pałacem. 

To co w tym zamku miałoby 
być? Miasto powinno go 
remontować? 
- Zamek trzeba przywrócić do 
stanu używalności i zagospoda-
rować. Mamy obecnie trzy do-
my kultury – część działalności 
można przenieść do zamku. Cały 
czas mówi się o sali ślubów. Ma-
my też muzeum regionalne, któ-

re nie ma szans rozwoju w dzi-
siejszej siedzibie. 

Czy widzi pan rolę 
przedsiębiorców 
w remoncie obiektu?
- Oczywiście. Należałoby zasię-
gnąć opinii przedsiębiorców, za-
pytać co sądzą o całym przed-
sięwzięciu. Można też zapropo-
nować udział w remoncie i póź-
niejszej eksploatacji obiektu. Ta-
kie przykłady są znane w Pol-
sce i świecie. Gdyby jakieś fir-
my podjęły się partycypowania 
w kosztach, to mogłyby uzyskać 
prawo do nieodpłatnego dyspo-
nowania jakąś częścią obiektu 
przy okazji firmowych uroczy-
stości, szkoleń, konferencji itd. 
Firmy mogłyby objąć patrona-
tem remont i wyposażenie kon-
kretnej sali i wówczas byłaby to 
sala z adnotacją w nazwie o tej 
firmie – tak się robi np. na sta-
dionach piłkarskich, halach, róż-
nych obiektach. Żarskie firmy, 
które są w dobrej kondycji fi-
nansowej, mogłyby rozważyć ta-
ką ewentualność i budować swój 
prestiż poprzez połączenie pa-
tronatu z praktyczną korzyścią. 

Mieszkańcy też mogliby 
się jakoś włączyć w tę 
odbudowę?
- Tak, np. za pomocą cegiełek 
lub przekazywania jednego pro-
centa odpisu od podatku. Nale-
ży jednak rozważyć formę orga-
nizacyjną, czy miałoby być to za 
pomocą specjalnie powołanej 
w tym celu fundacji lub stowa-
rzyszenia. Możliwości jest sporo. 

A co z kosztami remontu? 
Mówimy tu o milionach. 
Mieszkańcy mają obawy, 
że nie będzie przez 
to pieniędzy na inne 
inwestycje w mieście.
- Zamek to inwestycja obliczona na 
10-15 lat. Policzmy więc – wstęp-
nie mówimy o kwocie 20 mln. Mia-
sto wydaje rocznie na różne in-
westycje ok. 25 mln. Gdyby prze-
znaczyć tylko 8 procent tej kwo-
ty, to te potrzebne pieniądze w 10 
lat uzbieramy. Do tego dochodzą 

możliwości pozyskania pieniędzy 
zewnętrznych z różnych projektów. 
2 miliony rocznie nie rozłoży mia-
sta i nie wstrzyma innych inwesty-
cji. Żary nie mają już ogromnych 
potrzeb. Kapitałochłonne inwe-
stycje mamy już zrobione - oczysz-
czalnię ścieków, stację uzdatnia-
nia wody, wodociągi i kanalizację, 
zakład zagospodarowania odpa-
dów. Remonty ulic i chodników to 
inna sprawa. Na bieżące utrzyma-
nie dróg jest w budżecie dodatko-
we 4 mln rocznie. 

A co z pałacem? Też należy 
dążyć do jego przejęcia?
- Myślę, że sytuacja sama do te-

go dojrzeje i właściciele za jakiś 
czas sami złożą propozycję prze-
jęcia pałacu. Moja wiara w to, że 
jakiś prywatny właściciel udźwi-
gnie ciężar remontu, jest mała. 
Nieszczęściem byłoby to, żeby 
obecni właściciele sprzedali pa-
łac komuś kolejnemu, kto tylko 
będzie miał zapał. 

Czyli co robić?
- Bierzmy zamek, dajmy na razie 
szansę z pałacem obecnym wła-
ścicielom.

A jeżeli mielibyśmy kiedyś 
przejąć pałac?
- Tu widzę koncepcję tzw. „trwa-

łej ruiny” Zabezpieczenie, upo-
rządkowanie, ale wykonanie 
elewacji, żeby pałac nie szpecił 
centrum. Na dziedzińcu moż-
na organizować letnie koncer-
ty, a z czasem pomyśleć o we-
wnętrznym dachu nad dziedziń-
cem, co pozwoliłoby na organi-
zację różnych wydarzeń nie tyl-
ko latem. 

Na zakończenie powiem 
tylko, że przejęcie zamku a na-
wet całego kompleksu, to nasz 
obowiązek – obowiązek miesz-
kańców, którzy żyją tu i teraz. 
Dostaliśmy te obiekty w spadku, 
przekażmy je w  dobrym stanie, 
w spadku kolejnym pokoleniom.

Jacek Niezgodzki fot. Andrzej Buczyński
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60 lat żarskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej - cz. 2
ŻARY Na 12 kwietnia 
zaplanowano 
jubileuszową 
uroczystość, która 
podsumuje sześć 
dekad istnienia i 
dorobku największej 
żarskiej spółdzielni. 
O bieżącej 
działalności oraz 
planach spółdzielni 
na przyszłość 
w rozmowie 
z Andrzejem 
Buczyńskim 
opowiada prezes 
zarządu dr inż. 
Stanisław Hałabura.

Chyba wszyscy 
przyzwyczajeni są do tego, 
że jakakolwiek zmiana 
opłat, oznacza podwyżkę. 
Jak to wygląda  
w spółdzielni?
- Przyjęliśmy w spółdzielni ta-
ką zasadę, że wszędzie tam, 
gdzie to zależy od nas samych, 
nie zwiększamy kosztów, ale 
rosną koszty od nas niezależ-
ne. Czynsze nie ulegają obniże-
niu, a jeśli zajdzie potrzeba pod-
wyżki, robimy to ostrożnie. Kosz-
ty stałe zależne od spółdziel-
ni są porównywalne z koszta-
mi wspólnot. Niedawno to ana-
lizowaliśmy. U nas metr zarzą-
dzania kosztuje około 64 grosze.  
W innych obiektach to jest też 
powyżej 60 groszy. Nie mamy 
więc wysokich kosztów utrzy-
mania. Powiem więcej, u nas te 
koszty rozkładają się na więk-
szą grupę. Dodatkowo miesz-
czą się w niej również drobne 
naprawy konserwatorskie. Nasi 
mieszkańcy nie czekają na na-
prawy, są one wykonywane na-
tychmiast. Zatrudniamy do tego 
ośmiu konserwatorów. 

Co należy poprawić, jeśli 
chodzi o komfort życia 
mieszkańców?
- W tym roku i następnych bę-
dziemy zwracać większą uwa-
gę na osoby starsze i niepełno-
sprawne. Chcemy im ułatwić ży-
cie. Wszędzie tam, gdzie jest po-
trzeba, montujemy odpowiednie 
podjazdy i poręcze. 

A kwestie bezpieczeństwa 
na osiedlach?
- Myślimy również nad zwięk-
szeniem bezpieczeństwa po-

przez monitoring. Zaczęliśmy tę 
sprawę realizować. W przyszłym 
roku chcemy na każdym z na-
szych osiedli umieścić przynaj-
mniej jedną kamerę na podwó-
rzach z którymi sąsiaduje kilka 
nieruchomości, żeby można by-
ło sprawdzić, co się tam dzieje. 
Plagą dotykającą wszystkich na-
szych mieszkańców są zniszcze-
nia, często w sposób zamierzony 
i szkodliwy. 

Jakieś przykłady?
- W ubiegłym roku mieliśmy du-
ży problem z graffiti, choć oso-
biście uważam, że to zwykłe ba-
zgroły. Szczęśliwie, policja na-
mierzyła osobę, która to robiła. 
Jest to dużym problemem, po-
nieważ przy termomoderniza-
cji zmieniamy wystrój ścian i na-
pisy na nowych ścianach, czę-
sto niecenzurowane, trudno po-
tem usuwać. Wymaga to dużego 
nakładu sił i środków. Ubezpie-
czyliśmy się na takie przypadki, 
ale to nigdy nie zwraca kosztów  
w stu procentach. 

Monitoring jest 
rozwiązaniem?
- Osoby starsze nie czują się  
w pełni bezpieczne, szczególnie 
w godzinach późnowieczornych. 
Myślę, że monitoring zwiększy 
poczucie bezpieczeństwa, acz-
kolwiek nie wszyscy chcą dać 
się nagrywać. Nie wyrażają na 
to zgody. Jeśli nie będzie chęci 
większości mieszkańców, to nie 
będziemy tego robić na siłę. 

Ilość samochodów 
rośnie wraz z problemem 
parkingowym.
- Wskutek inwestycji powiatowej 
na ulicy Moniuszki oraz miej-
skiej na ulicy Wieniawskiego zy-
skali mieszkańcy osiedla. Zwięk-
szyła się liczba miejsc parkingo-

wych. Jednak liczba miejsc po-
stojowych jest ciągle niewystar-
czająca. Każdy chciałby podje-
chać samochodem możliwie jak 
najbliżej swojego domu. Sta-
ramy się więc, gdzie tylko jest 
możliwość, budować miejsca 
postojowe. W zeszłym roku wy-
budowaliśmy parking przy ul. 
Wieniawskiego 1. W planach 
mamy kolejne. Mamy już doku-
mentację dla kilku miejsc po-
stojowych na osiedlu Męczen-
ników 13-15-17. W przyszłości 
chcemy również zwiększyć licz-
bę tych miejsc przy ulicy Szy-
manowskiego. Takie są potrzeby  
i w tym kierunku idziemy. 

Jest nawet jeden parking 
zamknięty.
- Mamy na osiedlu jeden parking 
strzeżony przez kamery z usta-
wionym przy wjeździe szlaba-
nem. Miejsca te udostępniliśmy 
za określoną opłatą, przy czym 
członkowie spółdzielni płacą 
mniej. Dochody z tego tytułu gro-
madzimy po to, aby zrobić podob-
ną inwestycję w następnym miej-
scu. Jedna inwestycja sfinansu-
je kolejną. Zobaczymy, jak to się 
sprawdzi. Wspólnoty chciałyby  
z tego korzystać, ale nie chcą par-
tycypować w kosztach. Jest nawet 
jedna sprawa sądowa pomiędzy 
spółdzielnią, a jedną ze wspólnot.

Wygląda na to, że relacje 
pomiędzy spółdzielnią,  
a wspólnotami nie należą do 
wzorcowych.
- Wspólnoty starają się wyko-
rzystywać nas na swój sposób. 
Chcą korzystać z tego, co na-
leży do spółdzielni, ale dołożyć 
się do czegoś, to już nie daj Bo-
że. Mało tego, utrudniają nam, 
jak mogą. Przy ulicy Szymanow-
skiego jest wspólnota, która nie 
chce wyremontować drogi do-
jazdowej do pergoli śmietniko-
wej. Droga była w tak złym sta-
nie, że śmieciarki nie chciały już 
tam wjeżdżać. Musieliśmy prze-
nieść śmietnik w inne miejsce  
i wybudować do niej swoją drogę. 
Wspólnota nie chciała uczestni-
czyć we współfinansowaniu na-
prawy. Inna wspólnota posta-
wiła wysokie krawężniki unie-
możliwiające wyjazd na uli-
cę Wrocławską. Mieszkańcy uli-
cy 1 Maja muszą wyjeżdżać do-
okoła przez ulicę Pocztową  
i Długosza. To naprawdę jest już 
złośliwość. Postawili tam jesz-
cze barierki, ale bardzo chętnie 
korzystają z naszego terenu. Ta-
kie konflikty często się zdarza-
ją, psują atmosferę pomiędzy są-
siadami i powodują, że musimy 
się zajmować sprawami nie ty-
mi, którymi powinniśmy. Ale tak 
to jest.

Czym żarska spółdzielnia 
może się pochwalić?
- Nasza spółdzielnia, która 
wprawdzie nie jest największą w 
województwie, ale należy do gro-
na tych dużych, została docenio-
na w 2015 roku. Otrzymaliśmy 
Laur lidera spółdzielni mieszka-
niowych w konkursie ogólnopol-
skim. Zaliczono nas do najlep-
szych spółdzielni w kraju. To sa-
tysfakcja nie tylko dla zarządu, 
ale i dla mieszkańców. W son-
dażu na zlecenie Unii Europej-
skiej badano procent zadowolo-
nych z działalności spółdzielni. 
Muszę powiedzieć, że nasz wynik 
to 91 procent, czyli na dziesięciu 
mieszkańców, jeden nie do koń-
ca jest zadowolony. Wiemy, że 
wszystkich nie da się zadowolić, 
ale pytamy, czego ludzie oczeku-
ją i co możemy jeszcze poprawić. 

Tym poprawianiem zajmują 
się pracownicy.
- W działalności spółdzielni du-
ży nacisk kładziemy na samo-
kształcenie i dokształcanie. Na-
si pracownicy odbywają oko-
ło dwudziestu szkoleń rocznie. 
Uważam, że na naukę nigdy nie 
jest za późno, a każda wiedza 
zaprocentuje z korzyścią dla na-
szych mieszkańców. Posiadamy 
stosowne certyfikaty, ale cały 
czas się uczymy. 

Stanisław Hałabura - prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Żarach 
fot. archiwum SM Żary

Bloki spółdzielni przy ul. Artylerzystów fot. arch. UM Żary
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Porozmawiajmy  
o finansach.
- Sytuacja ekonomiczna spół-
dzielni nie jest zła, a nawet jest 
dobra. Aczkolwiek stałym pro-
blemem jest ściągalność czyn-
szu. Robimy to sami, nie korzy-
stamy z zewnętrznej firmy win-
dykacyjnej. Kwota zadłużeń jest 
dość znaczna. Nie otrzymuje-
my na czas około pięciu pro-
cent środków, które powinny do 
nas wpływać. Mamy czterdzie-
stu zatwardziałych dłużników, 
których zadłużenie jest kilkuna-
stotysięczne. Oni stanowią naj-
większy problem. Są to proble-
my dość złożone, które ocierają 
się o sąd i komornika. Jeśli ktoś 
uporczywie nie płaci od kilkuna-
stu lat, ostatecznie może się to 
skończyć eksmisją przy zadłu-
żeniu rzędu kilkudziesięciu ty-
sięcy. Dbamy o to, aby zadłuże-
nie nie przekroczyło wartości 
mieszkania, bo wtedy już nie od-
zyskamy pieniędzy. Gdy zbliża-
my się do tej granicy, to działa-
my już bardzo restrykcyjnie, ale 
innego wyjścia nie ma. 

Ogromna większość jednak 
płaci jak należy.
- Chciałbym podziękować tym, 
którzy płacą solidnie. Pod tym 
względem bardzo solidną gru-
pę stanowią emeryci i renci-
ści. Wielu z tych, którzy zale-
gają z płatnościami, to osoby 
w pełnym wieku produkcyjnym, 
a spółdzielnię traktują, jak ka-
sę zapomogowo-pożyczkową. 
Spłacają kredyty, inne rachun-
ki i należności, a do spółdzielni 
idą na samym końcu. To nas tro-
chę boli. Za każdą złotówkę, któ-
ra nie wpłynie, ktoś będzie mu-
siał zapłacić, bo nie ma nic za 
darmo. 

Cały czas zmienia się 
struktura własności 
mieszkań, co z pewnością 
przekłada się na podejście 
spółdzielni do różnych 
zagadnień.
- Swego czasu prowadziliśmy ak-
cję, polegającą na tym, że zwra-
caliśmy członkom spółdziel-
ni sporą część kosztów zwią-
zanych z wymianą okien. Dzię-
ki temu w spółdzielczych nieru-
chomościach wymienionych zo-
stało około pięciu tysięcy okien.  
W związku z tym, że teraz  
w większości nie są to już miesz-
kania spółdzielcze, ale prywat-
ne, musieliśmy zrezygnować 
z tej formy dopłat. To spełni-
ło swoje zadanie, ale teraz każ-
dy właściciel odpowiada za stan 
swojego mieszkania. Spółdziel-
nia natomiast zajmuje się tyl-
ko administrowaniem i dbaniem  
o części wspólne. 

Mieszkańcy są zadowoleni  
z waszej pracy?
- Myślę, że spółdzielnia jest do-
brze oceniana przez naszych 

członków. Podczas walnego 
zgromadzenia zawsze do tej po-
ry udzielane było absolutorium. 
Poddajemy się również ocenie 
firm zewnętrznych. Co trzy lata 
przeprowadzane są audyty. Na-
sza działalność prześwietlana 
jest dość dokładnie. W wyniku 
tego otrzymujemy pewne wnio-
ski do realizacji i podchodzimy 
do tego bardzo skrupulatnie. 
Uważam, że każda kontrola ma 
swój sens, jeśli cokolwiek moż-
na poprawić. Wszystkie kontro-
le branżowe wypadają mniej lub 
bardziej pozytywnie i z tego ty-
tułu nie mamy problemów. 

Spółdzielnia mieszkaniowa 
zarządza dzisiaj 
nieruchomościami  
i terenami. Czy samo słowo 
“spółdzielnia” nie jest  
w tym wypadku trochę 
jakby przestarzałe?
- To słowo kojarzy się często z cza-
sem przeszłym. Ze spółdzielniami 
mogą być jakieś tam problemy, bo 
jest ich grubo ponad trzy tysiące 
w kraju i zawsze gdzieś coś może 
się wydarzyć. Szczególnie w du-
żych miastach. Myślę, że więk-
szość spółdzielni zapracowała so-
bie na to, żeby ich obraz był po-
zytywny. Nie chodzi o to, że spół-
dzielnie muszą być najlepszym 
zarządcą nieruchomości. Jeśli 

członkowie byliby niezadowoleni, 
to mogą to okazać podczas wal-
nego zgromadzenia. Jeśli znaj-
dzie się grupa mieszkańców, która 
uzna, że nie chce ze spółdzielnią 
współpracować, to ma możliwość 
założenia wspólnoty. Nie może-
my zablokować woli większości. 
Od 2010 roku przy ulicy Zwycięz-
ców powstała jedna wspólnota, 
której chciało 2/3 mieszkańców, 
ale 1/3 pozostała przy spółdzielni  
i nie chce przejść do wspólnoty. To 
nam trochę utrudnia pracę, ale ni-
komu nie można nakazać, czy ma 
być w spółdzielni, czy we wspól-
nocie.

Wspólnoty mieszkaniowe 
są zagrożeniem dla 
istnienia spółdzielni?
- Z wykształcenia jestem eko-
nomistą i podchodzę do tego 
w sposób racjonalny. Jeśli ktoś 
uważa, że może mieć lepiej, to 
trudno mu mieć za złe, że do te-
go dąży. Ale jak już wspomnia-
łem, koszty zarządzania mamy 
porównywalne do wspólnot, a do 
tego usuwamy ponad trzy tysią-
ce usterek rocznie. Nasz miesz-
kaniec zadzwoni z rana, a do po-
łudnia ma już sprawę załatwio-
ną. Wspólnoty takich możliwo-
ści nie mają, bo nie zatrudnia-
ją pracowników. Muszą zama-
wiać zewnętrznych wykonaw-

ców. A to zawsze trwa. Czasem 
nawet dzwonią do nas i wysyła-
my gazownika, hydraulika, czy 
też elektryka, żeby coś tam od-
ciął, jeśli jest zagrożenie życia. 

Czy spółdzielnia mogłaby 
występować w roli zarządcy 
wspólnoty?
- Spółdzielnia może zarządzać 
wspólnotami, ale mamy swoją ro-
botę i chcemy się na niej skupić. 
Co nie znaczy, że nie jest to nie-
możliwe. Znam spółdzielnie, któ-
re zarządzają nawet kilkunasto-
ma wspólnotami, ale w naszym 
przypadku musielibyśmy zatrud-
nić pracowników, którzy zajmo-
waliby się tylko wspólnotami, 
bo w ich przypadku rozliczanie i 
księgowość jest nieco inna. 

Na osiedlu zawsze brakuje 
parkingów, ale są za to płoty. 
- Generalnie byłoby dobrze, gdy-
by współpraca pomiędzy spół-
dzielnią a wspólnotami układała 
się na równorzędnych zasadach. 
A tak niestety nie jest. Niektó-
re wspólnoty, jak nie mają co ro-
bić, to się grodzą. Stawiają wy-
sokie płoty i zamykają się na 
klucz. Tylko wybrane osoby mo-
gą korzystać z ich chodnika, ale 
naszymi chodnikami chodzą bez 
problemu. Byłem świadkiem ta-
kiej sytuacji, gdy jeden z miesz-

kańców wyszedł z pieskiem po-
za swoje ogrodzone podwórko 
wspólnoty na tereny spółdziel-
ni. Pies załatwił wszystkie swo-
je potrzeby fizjologiczne, a jego 
właściciel wyrzucił niedopałek 
papierosa i wrócili za swój płot. 
O sprzątaniu nie było mowy, ale 
na swoim terenie ma czysto. 
Zwrócenie uwagi często kończy 
się takimi epitetami, że chyba 
naprawdę lepiej udawać, że się 
tego nie widzi. 

Dobre stosunki 
międzyludzkie są bardzo 
istotne na co dzień.
- Ważnym zadaniem, które stoi 
przed nami, jest rozpoczęcie 
pracy nad integracją całego śro-
dowiska spółdzielczego. Spół-
dzielczość to także sfera spo-
łeczna. Nasi członkowie, użyt-
kownicy mieszkań, nie identyfi-
kują się z własną społecznością, 
a przez to zanika poczucie odpo-
wiedzialności za sprawy lokal-
ne. Obserwujemy z roku na rok 
słabnące więzi sąsiedzkie. Czę-
sto zdarza się, że nie znają się 
nawet osoby mieszkające w tej 
samej klatce, a nawet na tym 
samym piętrze. Trzeba zmienić 
przekonanie naszych mieszkań-
ców, że nie należy zamykać się  
w swoich czterech ścianach. To 
zadanie trudne, ale konieczne. 

Osiedle Moniuszki I i II, popularnie zwane osiedlem muzyków. Na dalszym planie osiedle Zwycięzców fot. arch. UM Żary
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REGION 
Miłośnicy 
turystyki wodnej 
spotkali się na 
Ogólnopolskim 
Spływie 
Kajakowym 
„Żagańskie 
Zimowe Rzeki”.

Trzydniowa impreza zgro-
madziła ponad 70. kaja-
karzy z kraju i zagrani-
cy. Organizatorem spły-
wu było Stowarzyszenie 
Turystyki Wodnej „Szron-
-Czerna” oraz Klub Wod-
ny PTTK „Szron” z ko-
mandorem Aleksandrem 
Czerwonajcio. Uczestnicy 

spływu przez trzy dni prze-
płynęli 62 kilometry wy-
branych odcinków Kwi-
sy, Bobru i Czernej. Kolej-
ny zimowy spływ pozosta-
wił dla uczestników nieza-
pomniane wrażenia a za-
razem promocję walorów 
krajoznawczych okolic Ża-
gania. JM

Z nurtem żagańskich rzek

ŻARY Rusza 10. 
Polsko-Niemiecki 
Festiwal Tańca dla 
Dzieci i Młodzieży. 
Impreza od 
lat wpisała się 
w krajobraz 
lokalnych wydarzeń, 
które mają 
ponadregionalny 
i międzynarodowy 
charakter.
Festiwal rozpocznie się w sobotę, 
23 marca, w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 5 przy ul. Okrzei 
19. Pokazy taneczne ruszają już od 
godziny 9:00 a uroczyste otwar-
cie zaplanowane jest na godzinę 
12:00. Uroczystego otwarcia tego 
tanecznego święta dokonają bur-
mistrz miasta Żary oraz nadbur-
mistrz miasta Weißwasser. 

Festiwale tańca w Żarach 
i Lubsku, a także wakacyjne obo-
zy taneczne i warsztaty są efekta-

mi polsko-niemieckiej współpra-
cy. W ramach projektu „10 Pol-
sko-Niemiecki Festiwal Tańca dla 
Dzieci i Młodzieży” zespoły ta-
neczne z polskich i niemieckich 
szkół, stowarzyszeń, klubów, do-
mów kultury i teatrów mają oka-
zję do prezentacji własnego do-
robku artystycznego, poznania 
umiejętności rówieśników i na-
wiązania przyjaźni. Dla opieku-
nów grup i pedagogów tańca im-
preza stwarza możliwość wymia-
ny spostrzeżeń i pomysłów do-
tyczących pracy z dziecięcymi 
i młodzieżowymi zespołami. 

Festiwal już na stałe wpisał 
się w terminarz imprez tanecz-
nych w Polsce. Przyczynia się do 
promocji naszego regionu jest też 
ciekawą ofertą kulturalno-sporto-
wą dla mieszkańców Żar i oko-
lic pogranicza polsko-niemieckie-
go. Impreza jest odpowiedzią na 
rosnące zainteresowanie tańcem 
wśród dzieci i młodzieży. 

Pomysłodawczynią jest na-

uczycielka wychowania fizycz-
nego, instruktor tańca i akrobaty-
ki Kamila Olczyk, pełniąca funk-
cję prezesa Klubu Tańca Sporto-
wego „Piruet”, którego celem jest 
propagowanie edukacji tanecznej 
w regionie. 

Przez dziewięć ostatnich lat 
mieliśmy niewątpliwą przyjem-
ność podziwiać występy setek ze-
społów i tysięcy tancerzy z Pol-
ski i Niemiec. Również w tym 
roku możemy liczyć na niezapo-
mniane wrażenia oraz pełne emo-
cji barwne i efektowne widowi-
sko. Żary reprezentować będą 
tancerki z KTS „Piruet”, w ubie-
głym roku zespoły „Piruet” i „Pi-
ruet 2” zdobyły nagrody Grand 
Prix. Dziewczyny od wielu mie-
sięcy pilnie trenują pod okiem in-
struktorek Kamili Olczyk i Patry-
cji Wesołowskiej licząc na kolej-
ne sukcesy. 

Życzymy powodzenia i za-
praszamy na festiwal nie tylko 
miłośników tańca. PAS

Jubileuszowy Festiwal Tańca

Głównym Organizatorem fe-
stiwalu jest Klub Tańca Spor-
towego „Piruet”. Imprezę ob-
jęła patronatem Burmistrz 
Miasta Żary. Festiwal jest fi-
nansowany z Euroregionu 
„Sprew-Nysa-Bóbr” w ramach 
Programu Współpracy INTER-
REG V A Brandenburgia-Pol-

ska 2014-2020 oraz Polsko 
Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży. Partnerem w Projekcie 
jest Stowarzyszenie miasta 
Weiswasser na czele którego 
stoi Frank Schwarzkopf, oso-
bą odpowiedzialną za szkole-
nie taneczne zespołów z Nie-
miec jest Petra Helbig.

Zespoły taneczne z Żar niejednokrotnie udowodniły, że prezentują wysoki 
poziom techniczny i artystyczny fot.nadesłane

Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal fot.Jan Mazur

Woda to nasz żywioł, ale bez dobrego sprzętu ani rusz fot.Jan Mazur

Nie tylko płyniemy, kajaki i sprzęt często trzeba przenosić lądem fot.Jan Mazur
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ŻARY Miłośnicy 
sztuki, plastycy, 
przyjaciele, 
rodzina 
i zaproszeni 
goście licznie 
stawili się 
w Galerii 
Ekslibrisu 
Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej na 
wernisażu prac 
malarskich 
Dariusza Wróbla.

Dariusz Wróbel podkreśla, 
że jego przygoda z malar-
stwem jest ściśle związa-
na z z osobą krakowskiego 
artysty - Marka Grechuty.- 
Moja fascynacja Grechu-
tą rozpoczęła się na począt-
ku lat 80-tych. Styl śpiewa-
nia i rodzaj interpretacji po-
ezji, jaki stworzył, od po-
czątku mnie oczarował. 
Twórczość Marka Grechu-
ty miała decydujący wpływ 

na moje postrzeganie po-
ezji. To dzięki jego płycie 
pt. „Śpiewające obrazy” 
zainteresowałem się rów-
nież malarstwem. Muzycz-
ny świat Grechuty pozwo-
lił mi odnaleźć Piwnicę pod 
Baranami i innych znako-
mitych artystów z tego krę-
gu. W 1999 roku stworzy-
łem największy w Polsce 
serwis internetowy poświę-
cony Markowi Grechucie 
- Korowód. Serwis pełnił 
rolę również nieoficjalne-
go fan clubu artysty. Stro-
na zakończyła swoją dzia-
łalność w 2011 roku - opo-
wiada Dariusz Wróbel. 

Fascynacja światem 
stworzonym przez Grechutę 
przerodziła się w pasję. Da-
riusz Wróbel zaczął inte-
resować się historią sztu-
ki, zwiedzać muzea, gale-
rie, bywać na wernisażach, 
spotykać się z artystami. In-
teresował się aukcjami dzieł 
sztuki, historią dzieł sztu-
ki zaginionych i zagrabio-
nych podczas wojen. Z cza-

sem sam postanowił sięgnąć 
po farby i pędzle. Nie ma-
jąc żadnego przygotowa-
nia, z widza i pasjonata stał 
się twórcą. W roku 2008 po 
raz pierwszy wziął udział 
w wojewódzkim konkursie 
„Salon Jesienny”.

- Bohater wieczoru za-
chwycił wszystkich bogatą 
osobowością i swadą, z ja-
ką wypowiadał się o swojej 
pasji, a zgromadzeni goście 
podkreślali wyjątkowość at-
mosfery Galerii Ekslibri-
su, jako miejsca przyjazne-
go ludziom sztuki - podsu-
mowała pracująca w biblio-
tece Magdalena Broniecka, 
która przyjęła na siebie rolę 
konferansjera podczas wer-
nisażu. - Wystawę „Śpiewa-
jąc obrazy” - nie „śpiewa-
jące” - tu nie ma błędu, bę-
dzie można podziwiać do 8 
kwietnia 2019 w godzinach 
otwarcia biblioteki. Zapra-
szamy! - zachęca Magdale-
na Broniecka.

Paweł Skrzypczyński

Śpiewając obrazy

Dariusza Wróbla zainspirowała muzyka i postać Marka Grechuty fot.Paweł SkrzypczyńskiRozmowom przy znakomitym cieście i winie nie było końca fot.Paweł Skrzypczyński

Na wernisażu nie zabrakło rodziny, przyjaciół i zaproszonych gości fot.Paweł Skrzypczyński
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ŻAGAŃ Pokaz 
sprzętu wojskowego, 
prezentacja grup 
rekonstrukcyjnych, 
bogata ceremonia, 
pociąg retro 
i bieg przełajowy 
będą głównymi 
punktami programu 
75. rocznicy 
ucieczki lotników 
alianckich - jeńców 
z niemieckiego obozu 
jenieckiego Stalag 
Luft 3.

Obchody rocznicowe jednej 
z największych ucieczek w cza-
sie II wojny światowej zostały za-
planowane na sobotę i niedzie-
lę, 23 i 24 marca. Główna cere-
monia rocznicowa odbędzie się 
w historycznym miejscu „Wiel-
kiej Ucieczki”, czyli przy pomni-
ku obok tunelu Harry na terenie 
dawnego Stalagu Luft 3. 

O godz. 15:00 uroczystość 

rozpocznie przelot myśliwców 
F-16 Polskich Sił Powietrznych 
oraz transportowego Herculesa 
C-130 Royal Air Force. Udział 
w Apelu Pamięci potwierdzili 
przedstawiciele placówek dyplo-
matycznych krajów, z których po-
chodzili uciekinierzy, delegacje 
wojskowe, władze rządowe i sa-
morządowe oraz krewni uczest-
ników ucieczki z Polski, Czech, 
Australii, Kanady i Wielkiej Bry-
tanii. Honorowym gościem uro-
czystości będzie jeden z ostat-
nich żyjących jeńców Stalagu, 
Air Commodore Charles Clarke 
– prezes Stowarzyszenia Byłych 
Jeńców Wojennych RAF.

Oficjalne uroczystości po-
przedzi prezentacja sprzętu 
w „Miasteczku Wojskowym”, 
które od soboty do niedzieli otwo-
rzy swoje podwoje na terenie Mu-
zeum Obozów Jenieckich. 

Na muzealnych błoniach 
przy ul. Lotników Alianckich 6 
zaplanowano pokaz statyczny 
sprzętu i uzbrojenia Czarnej Dy-
wizji i stacjonującej w naszym 

kraju amerykańskiej 1. Pancer-
nej Brygadowej Grupy Bojowej 
(1ABCT). Będzie okazja obej-
rzeć z bliska i zaglądnąć do środ-
ka m.in. czołgów czołgi Leopard 
2A4, M1 Abrams, transporterów 
piechoty KTO Rosomak i M2 
Bradley, czy śmigłowca szturmo-
wego Mi-24 z 1. Brygady Lotnic-
twa Wojsk Lądowych z Inowro-
cławia.

Szczególną atrakcją bę-
dą prezentacje grup rekonstruk-
cji historycznych, które zaprezen-
tują umundurowanie i uzbrojenie 
z czasów II wojny światowej oraz 
zabytkowe czołgi T-34/85 oraz 
M4A1 Sherman. 

Ponadto sobotę 23 marca na 
bocznicę kolejową w pobliżu mu-
zeum wjedzie pociąg retro „Har-
ry”, który tego dnia będzie kur-
sował w rejonie Żagania. Podczas 
pikniku będzie też bogaty pro-
gram artystyczny, a zwieńczeniem 
dnia będzie 45. „Cross Żagański” 
o Puchar Wielkiej Ucieczki – bieg 
przełajowy z udziałem kilkuset za-
wodników. PAS

75. rocznica Wielkiej Ucieczki

ŻARY Żarskie przedszko-
laki przywitały pierwszy 
dzień astronomicznej wio-
sny w Rynku, gdzie czekały 
różne atrakcje - wata cukro-
wa, popcorn i wóz strażac-
ki. Pogoda dopisała, chmu-
ry rozjaśniało słońce, było 
sucho i w powietrzu czuło 
się wiosenny powiew. Nic 
więc dziwnego, że humo-
ry dopisywały, a spacer był 
bardzo udany. PAS

Witaj wiosno!
ŻAGAŃ Dzięki inicjaty-
wie Stowarzyszenia Tury-
stycznego „Ogniwo” moż-
na było odkryć tajemnice 
Parku Górnego. Wycieczkę 
krajoznawczą po parku po-
prowadził regionalista Sta-
nisław Byczkowski. Trasa 
wycieczki wiodła wzdłuż 
wysokiego brzegu Bobru, 
od mostu Ludwika przez 
punkt widokowy Kosmos, 
wzgórze krzyża wotywne-
go i dawnego mostu kró-
lewskiego, wzgórze Pio-
tra do Gaju Keplera. Na za-
kończenie wycieczki zor-
ganizowano dla uczestni-
ków konkurs krajoznawczy 
z  nagrodami. JM

Tajemnice 
Parku Górnego

fo
t.n

ad
es

ła
n

e
fot.nadesłane

fot.nadesłanefot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur
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POWIAT ŻAGAŃSKI 
Policjanci i celnicy 
ponownie 
zorganizowali akcję 
w celu ujawnienia 
nielegalnych 
automatów do gier 
hazardowych.
Żagańscy policjanci wspólnie 
z funkcjonariuszami Służby Cel-
nej, skontrolowali lokale działa-
jące niezgodnie z obowiązują-
cą ustawą o grach hazardowych, 
znajdujące się na terenie Szprota-
wy oraz Małomic. Podczas wspól-
nych działań dotarli do dwóch lo-
kali. Z posiadanych przez funkcjo-
nariuszy informacji wynikało, że 
miał odbywać się tam nielegalny 
hazard.

Po wejściu do dwóch lokali, 
zabezpieczonych zostało pięć au-
tomatów do gier. Funkcjonariusze 
służby celnej przeprowadzili eks-
perymenty procesowe na maszy-
nach, a następnie zabezpieczyli 
działające automaty, które doce-
lowo trafią do Lubuskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego, który to bę-
dzie prowadził postępowanie w tej 
sprawie. 

Pracownicy lokali zosta-
li przesłuchani. Były to kolejne 
skuteczne działania obu służb. 
W styczniu br. podczas wspólnych 

działań funkcjonariusze zabezpie-
czyli 16 maszyn na terenie Żaga-
nia.

Właściciele automatów do 
gier muszą się liczyć z wysokimi 
karami pieniężnymi. Kara za po-
siadanie jednego automatu mo-

że wynieść nawet 100 tys. złotych. 
W tym przypadku daje to łączną 
kwotę pół miliona złotych. Ponad-
to za organizowanie gier hazardo-
wych poza wysoką grzywną grozi 
również kara pozbawienia wolno-
ści do lat 3 lat. PAS

Kolejny nalot 
na automaty

ŻARY Policjanci 
z żarskiej 
komendy 
spotkali się 
z seniorami 
z Dziennego 
Domu 
Wsparcia, żeby 
porozmawiać jak 
postępować oraz 
na co zwrócić 
uwagę, aby nie 
dać się oszukać.
Osoby starsze to grupa spo-
łeczna najbardziej narażona 
na niebezpieczeństwa zwią-
zane z działalnością oszu-
stów, ponieważ kierują się 
bardzo często chęcią niesie-

nia pomocy i są ufni. Według 
danych Komendy Głównej 
Policji w pierwszym pół-
roczu 2018 roku w Polsce 
oszukano blisko 1,7 tys. se-
niorów. Łącznie stracili oni 
prawie 27 mln. zł. 

W związku z tak du-
żą liczbą oszustw Wydział 
Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gorzo-
wie Wlkp. przygotował pro-
jekt profilaktyczny pn. „Se-
niora nie oszukasz!”. W ra-
mach tego przedsięwzię-
cia policjanci zajmujący 
się profilaktyką społeczną 
oraz dzielnicowi organizują 
i przeprowadzają spotkania 
dla seniorów, uczniów szkół 
podstawowych oraz ponad-

podstawowych, a także soł-
tysów. 

Jedno z takich spotkań 
odbyło się w Dziennym Do-
mu Wsparcia. Dzielnicowy 
mł. asp. Dariusz Karbow-
ski opowiedział seniorom 
o metodach działań oszu-
stów podszywających się 
pod policjantów, funkcjo-
nariuszy CBŚP, prokurato-
rów, działających metodą 
„na wnuczka”. Policjant kil-
kukrotnie podkreślał, że nie 
należy przekazywać swych 
oszczędności obcym oso-
bom, nawet mundurowym, 
ponieważ policjanci nigdy, 
w żadnej sytuacji nie żąda-
ją pieniędzy. W spotkaniu 
uczestniczył także pan Grze-

gorz Chmielewski Powiato-
wy Rzecznik Konsumentów, 
który przestrzegał przed 
uczestnictwem w pokazach 
lub badaniach, gdzie telefo-
nujący mówią o nagrodach 
lub bezpłatnych badaniach. 
Podczas tych spotkań ofero-
wane są do sprzedaży garn-
ki, kołdry lub inne artykuły 
o niskiej jakości, a ceny ich 
są kilkadziesiąt razy wyż-
sze od cen podobnych arty-
kułów oferowanych w skle-
pach stacjonarnych. 

Podczas spotkania 
dzielnicowy przypomniał 
o zasadach bezpiecznego po-
ruszania się po drodze i roz-
dał opaski odblaskowe, a tak-
że tematyczne ulotki. PAS

Seniorze nie daj się oszustom!

REGION Kandydaci do służby w Policji oraz osoby zain-
teresowane pełnieniem służby w Policji, chcący przygoto-
wać się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do pró-
by pokonania elementów toru przeszkód, będą mieli moż-
liwość poćwiczyć: 27 marca w sali gimnastycznej obiektu 
KWP w Gorzowie Wlkp. zlokalizowanym w Zielonej Gó-
rze przy ul. Strzeleckiej 22 w godz. 11:00 - 13:00

Dokumenty od kandydatów do służby w Policji 
przyjmowane są we wszystkich jednostkach garnizonu lu-
buskiego (za wyjątkiem KMP w Gorzowie Wlkp.) również 
w soboty i niedziele. PAS

Kandydaci 
do Policji

POWIAT ŻARSKI W Jasieniu policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Po-
wiatowej Policji w Żarach zabezpieczyli 29 kg tytoniu bez 
polskich znaków akcyzy skarbowej. Trefny towar posiadał 
w swoim miejscu zamieszkania 68-letni mężczyzna

Kilka dni później w miejscu zamieszkania 57-letniej 
mieszkanki pow. żarskiego policjanci zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości gospodarczej z KPP w Żarach za-
bezpieczyli ponad 26 kg tytoniu bez akcyzy.

Kontrabanda ulegnie przepadkowi, za posiadanie ty-
toniu bez akcyzy, grozi wysoka kara grzywny. PAS

Kontrabanda

ŻARY Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji 
w Żarach prowadzi poszukiwania na postawie listu goń-
czego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej 
Górze za: Mariusz Mazur, s. Leszka, lat 39, zameldowany 
ostatnio w Żarach przy ul. Zawiszy Czarnego

Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat miej-
sca ukrywania się poszukiwanego proszone są o kontakt 
z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę poszukiwaw-
czą pod nr telefonu 690-106-816 lub 690-106-612 lub 
o powiadomienie najbliższej jednostki Policji. PAS

Poszukiwany

Celem spotkań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa  
i ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę se-
niorów fot.KPP Żary

W powiecie żarskim i żagańskim trwają akcje mające na celu walkę z nielegal-
nym hazardem fot.Lubuska Policja
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Żarski Ekonomik 
w lubuskim półfinaleUdowodnili, 

że potrafią KOSZYKÓWKA 15 marca 
w Żarach odbyły się 
zawody rejonowe w piłce 
koszykowej chłopców.

W turnieju wzięli udział mistrzowie czte-
rech powiatów: nowosolskiego - LO No-
wa Sól, wschowskiego - I ZS Wschowa, 
żagańskiego - ZSO Żagań oraz żarskie-
go - Zespół Szkół Ekonomicznych Żary. 
Drogą losowania ZSO Żagań trafił na I ZS 
Wschowa, gdzie górą okazali się chłopcy 
ze Wschowy, którzy wygrali 65:16. ZSE 
Żary łatwo pokonał LO Nowa Sól 72:31. 
W kolejnej rundzie grali ze sobą zwycięz-
cy obu par, czyli I ZS Wschowa i ZSE Ża-
ry. Po niesamowitych męczarniach chłop-

cy z Ekonomika byli lepsi. Wygrali 79:74 
i to oni zostali pierwszym półfinalistą.  
W drugim spotkaniu grali przegrani obu 
par - ZSO Żagań i LO Nowa Sól. Zwycięz-
ca tego meczu przedłuża szanse na awans 
do półfinałów. Mecz zakończył się bardzo 
niskim wynikiem. Wygrywa LO Nowa Sól 
30:22!. W trzeciej rundzie I ZS Wschowa 
gra z LO Nowa Sól o II miejsce premiują-
ce awansem do półfinałów województwa 
lubuskiego. W tym spotkaniu wygrywa  
I ZS Wschowa 53:22 i tym samym awan-
suje dalej.

Półfinały z udziałem Ekonomika ro-
zegrane zostaną w Żarach 29 marca. Tur-
niej rozpocznie się o godz. 9.00 w hali 
sportowej przy ul. Zwycięzców. TG, ATB

KOSZYKÓWKA 
Zawodnicy BC Swiss 
Krono Żary zagrają  
w fazie play off o awans  
do pierwszej ligi. Jest 
to ogromny sukces 
żarskiego klubu, który  
w tym sezonie 
wystartował jako 
beniaminek  
w drugoligowych 
rozgrywkach,  
a w dodatku w ubiegłym 
roku stracił głównego 
sponsora.

Klub, który rozpoczął sezon pod nazwą 
Chroma Żary, dziś już występuje w in-
nych barwach. Zawodnicy i działacze 
przetrwali trudny okres. Potrzebne były 
pewne wyrzeczenia, dużo zaangażowa-
nia, ale w rezultacie dziś jest nowy spon-
sor, który zadeklarował chęć wieloletniej 
współpracy.

Pomimo perturbacji finansowych, 
na parkiecie nie było widać problemów. 
Co więcej, meczowe dokonania dawnej 
Chromy, a obecnie BC Swiss Krono, by-
ły dla wielu obserwatorów sporym za-
skoczeniem. Niedługo po awansie do 
wyższej ligi, żarska koszykówka pokaza-
ła się na szczycie tabeli grupy D.

Po ostatnim meczu rundy zasad-
niczej BC Swiss Krono zajmuje trzecie 
miejsce w tabeli z jednopunktową stra-
tą do lidera i Weegree AZS Politechnika 
Opolska i oraz wicelidera - Zetkama Do-
ral Nysa Kłodzko.

Pierwszy mecz o awans do I ligi ro-
zegrany zostanie w Żarach. Przeciwni-
kiem będzie KS Sudety Jelenia Góra, zaj-
mujący obecnie szóste miejsce w tabeli.

Druga liga wydaje się dziś odpo-
wiednią dla żarskiego klubu. Mecze są 
pełne emocji, a rozstrzygnięcia następu-
ją często w ostatnich sekundach, co po-
doba się kibicom. Czy trzeba czegoś wię-
cej? Już obecny etap rozgrywek jest dla 
BC Swiss Krono niewątpliwym sukce-
sem. ATB

XI Żarska 
Basketmania

KOSZYKÓWKA Reprezentacje pięciu szkół podstawowych z Żar oraz jedna z Lubska wzięły 
udział w 11. edycji Żarskiej Basketmanii, organizowanej przez żarski klub koszykarski. W ten 
sposób BC Swiss Krono ma możliwość wyłapywania młodych talentów, które później mogą roz-
wijać swoje umiejętności już pod klubowymi skrzydłami fot. Andrzej Buczyński

Ekonomik w dobrej formie fot. Andrzej Buczyński
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Pływali całą noc

Efekty szkolenia widać na zawodach

Pobiegli 
z kulturą
BIEGI Czwartą edycję Biegu  
z Kulturą w Gminie Trzebiel  
zorganizowano w Mieszkowie.

Kategoria open kobiet: 1. Joanna Woźniak - Cieślar 
(Żary, 24:54), 2. Dorota Laskowska (Żary, 26:40),  
3.  Joanna Saniuk (Żary, 27:30).

Kategoria open mężczyzn: 1. Mateusz Wisz 
(Żary, 20:15), 2. Dariusz Kwapiński (Trzebiel, 20:18), 
3. Kacper Kubiak (Zielona Góra, 20:52).

III Mini Bieg z Kulturą - 400 m: 1. Jakub Dra-
biński (Żary), 2. Marcel Rybczyński (Żarki Wielkie), 
3. Marcel Fillinger (Żary); 800 m - 1. Antoni Harenda 
(Żary), 2. Kacper Lechman (Grotów), 3. Tomasz Sa-
dowski (Żarki Wielkie). ATB

ZAPASY Zawody 
dzieci i młodzików 
w Swarzędzu oraz 
Puchar Polski 
kadetek w Karlinie,  
to imprezy, w których  
brali udział 
zawodnicy  
żarskiego Agrosu.

Najmłodsi zapaśnicy klubu star-
towali w międzynarodowym tur-
nieju o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz. Na starcie im-
prezy zameldowali się przedstawi-
ciele niemalże całej krajowej czo-
łówki w szkoleniu dzieci. Zgło-
szono 225. zawodników. 

Złote medale wywalczy-
li: Szymon Opala (30 kg) i Adam 
Drzewiecki (44 kg). Szymek poko-

nał w walce o złoto reprezentanta 
Kaliningradu (Rosja), a Adam po-
kazał, jak znakomite efekty przy-
nosi ambitna praca na treningach. 
Medal srebrny w Swarzędzu wy-
walczył Krystian Pecyna (48 kg), 
a brąz zdobył Kacper Nowakow-
ski (28 kg). Mateusz Siwak, Wiktor 
Mikołajczyk, Maciej Waszczyński 
i Kacper Pecyna stoczyli wyrów-
nane pojedynki, które w przyszło-

ści przyniosą medalowe rezultaty. 

Dziewczyny lubią brąz...
Podopieczne trenera Ryszarda Dy-
nowskiego na trzecim miejscu  
w klasyfikacji drużynowej Pucha-
ru Polski kadetek - sklasyfikowa-
no 57 klubów. Rozegrany w Karli-
nie turniej był jednocześnie elimi-
nacją do finałów Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Wszystkie 

dziewczyny zapewniły sobie pra-
wo walki w finałach OOM.

W Karlinie oprócz sukcesu 
drużynowego medale dla Agrosu 
zdobyły: Martyna Gabryl - srebrny 
(40 kg), Nikola Drozdek - brązowy 
(46 kg) i Zuzanna Kuczma - brą-
zowy (69 kg). Na miejscu piątym 
rywalizację zakończyła Wiktoria 
Niewrzędowska, dziewiąte miejsce 
zajęła Oliwka Charchalis. DK

Czołówka open mężczyzn fot. OKiB Trzebiel

Tryumfatorki kategorii open kobiet fot. OKiB Trzebiel

PŁYWANIE W żarskiej 
edycji ogólnopolskiej 
Otyliady wzięły udział 
44 osoby.

Otyliada 2019 odbywała się na 47. 
pływalniach w całej Polsce i wzięły  
w niej udział 2.624 osoby, które w cią-
gu 12 godzin pokonały łącznie dystans 
19.132 kilometrów i 491 metrów. Te-
gorocznym zwycięzcą jest Jakub Ja-
siński, który w Chrzanowie przepłynął 
51,75 km. Wśród pań najlepsza była 
Alicja Giedryś z wynikiem 36,55 km.

Drugą lokatę wśród kobiet i 9. 
miejsce w rankingu ogólnopolskim 
zdobyła Agata Pawłowska (36,25 
km), która wystartowała na żarskiej 
pływalni „Wodnik”. 

Drugie miejsce w Żarach zajął 
Paweł Łotocki (31,95 km). Trzeci był 
Krzysztof Zieliński (21,00 km). ATB

Amatorzy pływania spotkali się w Żarach na dorocznej Otyliadzie fot. Andrzej Buczyński

Najlepszy wynik w Żarach osiągnęła Agata Pawłowska fot. Andrzej Buczyński

Trener Ryszard Dynowski ze swoimi podopiecznymi fot. Agros Żary Młodzi gladiatorzy Agrosu fot. Agros Żary
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Lider traci 
przewagę

Początek był ładny

Unia przegrywa

PIŁKA NOŻNA Piast Iłowa 
od zakończenia rundy 
jesiennej zielonogórskiej 
klasy okręgowej mógł 
się cieszyć pozycją lidera 
z przewagą siedmiu 
punktów.
Drużyna z Iłowej po pierwszej kolej-
ce rundy rewanżowej liderem jest na-
dal, ale przewaga nad bezpośrednimi ry-

walami stopniała do czterech punktów. 
To wszystko za sprawą żagańskich Czar-
nych, którzy na wyjazdowym meczu po-
radzili sobie bardzo dobrze. Tym samym, 
już na początku piłkarskiej wiosny, od-
bębnili z dobrym skutkiem teoretycznie 
najtrudniejszy mecz. Następne powinny 
być łatwiejsze. I tyle teorii.

Pierwszą bramkę dla Czarnych zdo-
był Zbigniew Mastalerz, drugą - Łukasz 
Kowalski  ATB

PIŁKA NOŻNA 
Trzecioligowe piłkarki 
żarskiego Promienia  
w pierwszym meczu 
rundy rewanżowej uległy 
liderkom z Kostrzyna.
Trudny mecz na dzień dobry. Jednak 
od początku tego spotkania podopiecz-
ne Roberta Dziadula rozdawały karty na 

boisku. Tyle, że do czasu.
W pewnym momencie jakby ktoś 

pstryknął palcami i sytuacja na boisku 
zupełnie się odwróciła. Trudno orzec, 
czy żaranki zasnęły, czy kostrzynianki się 
obudziły. 

Ostatecznie Promyczki przegrywa-
ją 3:4. W tym meczu dwie bramki zdobyła 
Patrycja Gancarz, jedną - Angelika Koł- 
paczewska. ATB

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

1. LZS KADO GÓRZYN 13 10 0 3 52 : 21 30

2. RELAX GRABICE 13 9 1 3 46 : 13 28

3. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 13 8 2 3 22 : 17 26

4. POGOŃ WĘŻYSKA 13 7 3 3 43 : 18 24

5. SPARTA MIERKÓW 13 7 2 4 32 : 27 23

6. TRAMP-KARP OSIECZNICA 13 7 1 5 28 : 17 22

7. CZARNI CZARNOWO 13 6 3 4 27 : 23 21

8. START ZIEL- BRUK PŁOTY 13 5 3 5 25 : 25 18

9. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 13 4 3 6 22 : 41 15

10. BÓBR BOBROWICE 13 4 2 7 21 : 39 14

11. KP ŚWIDNICA 13 4 1 8 14 : 35 13

12. STAL JASIEŃ 13 3 2 8 22 : 28 11

13. FADOM NOWOGRÓD 13 2 3 8 21 : 32 9

14. SPARTAK BUDACHÓW 13 1 2 10 16 : 55 5

Remis w Sieniawie

UKS Czarni Żagań 2:0 Piast Iłowa fot. ARMG

Zawodniczki MUKS PS Kostrzyn wygrywają w Żarach 4:3 fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA Unia Kunice swój pierwszy wiosenny mecz rozegrała na żarskim Okrąglaku. Ich 
własne boisko jeszcze szykowało się do sezonu, ale w końcu będzie tam ładniej, niż do tej pory. 
Jedyną bramkę w tym meczu zdobył w 51. minucie Filip Kiszkurno z Piasta Czerwieńsk i to za-
decydowało o tym, która drużyna zainkasowała 3 punkty fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA Delta Sieniawa Żarska rozpoczęła swój pierwszy mecz rundy rewanżowej od 
straty. Bramkę w 34. minucie zdobył piłkarz Iskry Małomice Jakub Reguła. Gospodarze odpo-
wiedzieli celnym strzałem  Adriana Metela już 6 minut później. Po kolejnych 15. minutach Ma-
riusz Sokołowski zdobywa prowadzenie dla Delty. I tak w zasadzie ten mecz mógłby się zakoń-
czyć, gdyby nie wyrównująca bramka dla Iskry, strzelona w doliczonym czasie przez Jakuba 
Regułę. Rywale podzielili się po jednym punkcie fot. Andrzej Buczyński
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Łatwy start
PIŁKA NOŻNA Faworyt tego meczu, 
Promień Żary, spotkał się z ostatnią 
obecnie drużyną w tabeli klasy 
okręgowej. Bukmacherzy niewiele 
pewnie zarobili, choć mogło być 
różnie, bo czasem z wiatrem, a czasem 
pod wiatr. Raz też pod górkę,  
a w drugiej połowie z górki, tak dla 
odmiany.

Mecz był teatrem jednego aktora, naturalnie mocno wspoma-
ganego przez całą żarską reprezentację. Wszystkie trzy bramki 
tego spotkania zapisano na konto Marka Wolaka.

Niby wszystko wydawało się proste, ale Promień wy-
szedł na prowadzenie „dopiero” w 40. minucie. Niewiele 
później, pomijając przerwę, bo w 49. minucie meczu, pro-
wadzenie gości było już dwubramkowe. Schnug Chociule 
próbował się zrewanżować, ale bezskutecznie. Za to Marek 
Wolak na 7 minut przed końcem regulaminowego czasu gry 
strzelił trzecią bramkę w tym meczu.

Trzeba odnotować, że w Chociulach pojawiła się licz-
na grupa żarskich kibiców. Oddzielono ich taśmą od miej-
scowych. Policja nie doczekała się zadymy, znowu. ATB

Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PIAST IŁOWA 16 14 0 2 47 : 18 42

2. PROMIEŃ ŻARY 16 12 2 2 41 : 10 38

3. UKS CZARNI ŻAGAŃ 16 12 2 2 36 : 14 38

4. ODRA NIETKÓW 16 12 0 4 41 : 20 36

5. PIAST CZERWIEŃSK 16 9 2 5 30 : 18 29

6. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 16 8 1 7 34 : 34 25

7. POGOŃ PRZYBORÓW 16 7 2 7 33 : 27 23

8. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 16 7 2 7 38 : 34 23

9. BUDOWLANI LUBSKO 16 5 6 5 23 : 23 21

10. ZRYW RZECZYCA 16 5 3 8 37 : 37 18

11. MIESZKO KONOTOP 16 5 2 9 36 : 45 17

12. UNIA KUNICE ŻARY 16 4 2 10 22 : 35 14

13. LECH SULECHÓW 16 3 2 11 19 : 39 11

14. BŁĘKITNI OŁOBOK 16 2 5 9 22 : 47 11

15. ISKRA MAŁOMICE 16 1 6 9 28 : 57 9

16. SCHNUG CHOCIULE 16 2 3 11 10 : 39 9

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

1. SPARTA GRABIK 13 11 2 0 39 : 11 35

2. ŁKS ŁĘKNICA 13 10 1 2 74 : 15 31

3. GRANICA ŻARKI WIELKIE 13 10 1 2 54 : 13 31

4. SPARTA MIODNICA 13 9 1 3 36 : 22 28

5. CZARNI JELENIN 13 8 2 3 32 : 17 26

6. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 13 6 2 5 34 : 30 20

7. LZS KS TOMASZOWO 13 5 1 7 23 : 42 16

8. PŁOMIEŃ CZERNA 13 4 4 5 30 : 36 16

9. CZARNI PRZYBYMIERZ 13 5 1 7 23 : 36 16

10. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 13 4 1 8 29 : 37 13

11. KWISA TRZEBÓW 13 4 0 9 17 : 50 12

12. BUDOWLANI GOZDNICA 13 2 2 9 15 : 37 8

13. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 13 2 0 11 21 : 54 6

14. PIAST LUBANICE 13 2 0 11 19 : 46 6

KLASA A - GRUPA IV
2019-03-23 15:00

CZARNI JELENIN - SPARTA GRABIK
CZARNI PRZYBYMIERZ - PŁOMIEŃ CZERNA

KWISA TRZEBÓW - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI
LZS KS TOMASZOWO - ŁKS ŁĘKNICA

MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - ŁUŻYCZANKA LIPINKI
2019-03-24 15:00

GRANICA ŻARKI WIELKIE - PIAST LUBANICE

KLASA A - GRUPA II
2019-03-23 15:00

BŁĘKITNI ZABŁOCIE - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI
FADOM NOWOGRÓD - POGOŃ WĘŻYSKA

KP ŚWIDNICA - SPARTAK BUDACHÓW
START ZIEL- BRUK PŁOTY - TRAMP-KARP OSIECZNICA

2019-03-24 14:00
RELAX GRABICE - STAL JASIEŃ

2019-03-24 15:00
CZARNI CZARNOWO - BÓBR BOBROWICE
LZS KADO GÓRZYN - SPARTA MIERKÓW

KLASA OKRĘGOWA
2019-03-23 15:00

ISKRA MAŁOMICE - PIAST IŁOWA
LECH SULECHÓW - ZRYW RZECZYCA

PIAST CZERWIEŃSK - SCHNUG CHOCIULE
POGOŃ PRZYBORÓW - UNIA KUNICE ŻARY
PROMIEŃ ŻARY - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

2019-03-23 16:00 
ODRA NIETKÓW - BŁĘKITNI OŁOBOK

UKS CZARNI ŻAGAŃ - BUDOWLANI LUBSKO
2019-03-24 15:00

DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - MIESZKO KONOTOP

KLASA OKRĘGOWA
BŁĘKITNI OŁOBOK - ZRYW RZECZYCA

3 : 3
BUDOWLANI LUBSKO - LECH SULECHÓW

2 : 0
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - ISKRA MAŁOMICE

2 : 2
PIAST IŁOWA - UKS CZARNI ŻAGAŃ

0 : 2
UNIA KUNICE ŻARY - PIAST CZERWIEŃSK

0 : 1
ODRA NIETKÓW - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

6 : 0
SCHNUG CHOCIULE - PROMIEŃ ŻARY

0 : 3
MIESZKO KONOTOP - POGOŃ PRZYBORÓW

1 : 4

KOLEJNE MECZE

OSTATNIE MECZE

W Chociulach niespodzianki nie było fot. Andrzej Buczyński

Waleczny i skuteczny Marek Wolak fot. Andrzej Buczyński
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Turniej i odznaczenia
PIŁKA NOŻNA Przy 
okazji turnieju orlików 
o puchar starosty 
żarskiego wręczono 
Odznaki Honorowe 
PZPN.
Srebrną odznaką wręczoną przez pre-
zesa LZPN Roberta Skowrona uhono-
rowany został Michał Senyk. Odznaki 
brązowe przyznano Andrzejowi Dud-
kowi, Sebastianowi Dudkowi oraz An-
drzejowi Świerczyńskiemu.

Klasyfikacja końcowa turnie-
ju, zorganizowanego przez żarski Po-
dokręg Lubuskiego Związku Piki Noż-
nej, wygląda następująco: 1. UKS Pro-
mień Żary, 2. ŁKS Łęknica, 3. Akade-
mia Młody Talent Żary,  4. Zjednocze-
ni Brody, 5. MUKS Hat-Trick II Lub-
sko, 6. UKS Victoria Jasień, 7. Sparta 
Grabik, 8. ISF Mundial Żary, 9. Błękit-
ni Olbrachtów, 10. MUKS Hat-Trick I 
Lubsko.

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Misza Iwanov (UKS Promień 
Żary), najlepszym bramkarzem – Bo-
rys Zankiewicz (UKS Promień), naj-
lepszym zawodnikiem – Dawid Sala-
mon (ŁKS Łęknica). ATB

Cotygodniowe bieganie

Michał Senyk jest postacią szczególnie zasłużo-
ną w Bieniowie i okolicy gminy Żary. Znany z uczci-
wości, prawości oraz świetnego kontaktu z całą spo-
łecznością. Swoją postawą na boisku i poza nim daje 
przykład , jak można być człowiekiem nie odmawia-
jącym pracy na rzecz wspólnoty. Jako harcerz pro-
pagował gry zespołowe na różnych zgrupowaniach 
młodzieży. 

Swoją przygodę jako zawodnik miejscowej 
drużyny rozpoczął już w 1952 roku jako wyróżnia-
jący się 14-latek . Grywał najczęściej na pozycji po-
mocnika do momentu odniesienia poważnej kontu-
zji nogi tj. do 1958r. 

Sędzia piłkarski w latach 1978-1998 , który sę-
dziował około 1000 meczy. Był również trenerem 
drużyny LZS Bieniów, a jako nauczyciel wychowania 
fizycznego szkolił miejscową i okoliczną młodzież.

fot. ARMG

UKS Promień Żary najlepszą drużyną turnieju orlików fot. Andrzej Buczyński

Zawody rozegrano w hali Powiatowego Centrum Sportu w Żarach fot. Andrzej Buczyński

BIEGI Blisko 
siedemdziesięciu 
biegaczy ukończyło 
285. edycję żarskiego 
parkrunu.
Tym razem najszybciej na me-
cie stawił się Marcin Piotrowski, 
który uzyskał rezultat 19:45. Ko-
lejno bieg kończyli: Daniel Sen-
dziak (19:59), Yevhen Bohati-
kov (20:49), Paweł Motyl (21:48), 
Daniel Piotrowicz (21:50), Artur 
Miemczyk (22:16), Krzysztof Ska-
łacki (22:29), Dominik Przybyłła 
(22:33), Łukasz Zaremba (22:36), 
Jerzy Warszawski (23:02).

Stale rośnie grupa biegaczy, 

którzy mają na swoim koncie po-
nad dwieście zaliczonych parkru-
nów. Żarskim rekordzistą jest Pa-
weł Motyl (256 biegów). W tej 
grupie są także: Anna Chomont-
-Sendziak (244 biegi), Daniel Sen-
dziak (238 biegów), Piotr Jasiński 
(203 biegi), Józefa Ruda (215 bie-
gów), Marzena Kozłowska (210 
biegów), Olaf Napiórkowski (206 
biegów).

Biegnący po raz drugi w żar-
skim parkrunie Piotr Mazur pobił 
swój poprzedni rezultat uzyskując 
czas 25:14. 

Najszybsza wśród pań była 
ostatnio Kamila Krzemińska-Bie-
lak. Jej czas to 23:53..ATB Wraz z poprawą pogody pojawia się więcej biegaczy fot. Andrzej Buczyński
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05:10  Klan - telenowela odc. 3450
05:35  Klan - telenowela odc. 3451
05:55 Klan - telenowela odc. 3452
06:25  Sprawa dla reportera  

- magazyn interwencyjny
07:15  Rok w ogrodzie  

- magazyn
07:45  Rok w ogrodzie extra  

- magazyn
08:00  Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:30  wojsko-polskie.pl  

- cykl reportaży
08:55  Studio Raban - magazyn 

dla młodzieży
09:20  Rodzinny ekspres  

- magazyn religijny
09:50  Skoki narciarskie: Zawody 

Pucharu Świata w Planicy 
- studio 

10:00  Skoki narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata w Planicy - 
konkurs drużynowy 

12:15  Korona królów - taka histo-
ria... - serial dokumentalny 
odc. 27

12:45  Niewidzialne miasta 
starożytności - film 
dokumentalny

13:40  Z pamięci - cykl felietonów
13:50  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
14:25  Mistrzowie  

- serial dokumentalny
14:55  Wiktoria - serial kostiumo-

wy odc. 1, sezon 2
16:00  Sanatorium miłości - reality 

show
17:00  Teleexpress 
17:20  Pogoda 
17:30 Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:30  Stulecie Winnych - serial 

obyczajowy odc. 3/13
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
20:30  Bezpieczna przystań 

- melodramat
22:35  Boks: Gala Knockout Boxing 

Night w Łomży - waga 
junior ciężka: Krzysztof 
Włodarczyk - Alexandru Jur 

00:40  Pluton  
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat wojenny

02:40  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

03:30  Eks mojego życia  
- komedia

04:50  Z pamięci  
- cykl felietonów

05:15  Koło fortuny  
- teleturniej

05:50  Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy odc. 2024

06:25  Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy odc. 2025

07:00  M jak miłość - serial 
obyczajowy odc. 1429

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

11:20  Pytanie na śniadanie  
- magazyn, extra

11:50  To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem  
- magazyn kulinarny

12:30  Bake off - Ale ciacho! 5  
- widowisko

13:25  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 224

14:00  Familiada  
- teleturniej

14:35  Koło fortuny  
- teleturniej

15:20  O mnie się nie martw  
- serial komediowy  
odc. 4/13, sezon 10

16:15  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 255, sezon 14

16:40  Słowo na niedzielę  
- program religijny

16:55  Zmiennicy  
- serial komediowy  
odc. 4/15

18:00  Panorama  
- program informacyjny

18:20  Pogoda 
18:25  Sport telegram  

- program sportowy
18:35  Postaw na milion  

- teleturniej
19:25  Kulisy „Postaw na milion”  

- felieton
19:35  Lajk!  

- magazyn kulturalny
20:05  Dance Dance Dance 

- program rozrywkowy
21:10  Dance Dance Dance 

- program rozrywkowy
22:15  Sierocki na sobotę  

- program rozrywkowy
23:15  Nowe życie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

01:00  Zabójczy układ  
- thriller

02:40  11 minut  
- thriller

04:05  The Good Doctor  
- serial obyczajowy odc. 31, 
sezon 2

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

08:45  Tarzan & Jane  
- film animowany

10:15  Ewa gotuje  
- magazyn kulinarny

10:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 7

11:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 8

12:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 9

13:45  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 188

14:25  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 189

15:05  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 190

15:45  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

17:45  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

18:15  Chłopaki do wzięcia  
- serial dokumentalny  
odc. 152, sezon 3

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda 
19:30  Świat według Kiepskich  

- serial komediowy  
odc. 413, sezon 14

20:05  Smerfy 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film familijny

22:20  Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11  
- program rozrywkowy

00:35  Obsesja zazdrości  
- thriller

02:25  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2842, sezon 17

11:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2843, sezon 17

11:50  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2844, sezon 17

12:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2845, sezon 17

12:50  MasterChef Junior  
- program rozrywkowy

14:25  Agent - Gwiazdy  
- reality show

15:25  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 3, sezon 6

16:00  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

17:00  Dorota inspiruje  
- reality show

18:00  36,6°C  
- program medyczny

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:25  Sport  
- program sportowy

19:35  Pogoda  
- program informacyjny

19:44  Raport smogowy - poznaj 
kolory powietrza  
- program informacyjny

19:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Kac Vegas III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

22:05  Sąsiedzi  
- komedia

00:10  Szybcy i wściekli 5  
- film sensacyjny

02:55  Uwaga!  
- magazyn reporterów

03:15  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:20  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 515, sezon 5

06:30  Mango  
- telezakupy

08:35  BrzydUla  
- serial komediowy  
odc. 235-ost.

09:10  Big Brother  
- reality show

10:05  Big Brother  
- reality show

11:05  Big Brother  
- reality show

12:05  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 297, sezon 4

13:05  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 298, sezon 4

14:05  Aleksander - okropny, 
straszny, niezbyt dobry, 
bardzo zły dzień  
- komedia

15:45  Naga broń: Z akt Wydziału 
Specjalnego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia kryminalna

17:35  Książę w Nowym Jorku  
- komedia

20:00  Big Brother Raport  
- reality show

20:35  Batman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film przygodowy

23:10  Big Brother Nocą +  
- reality show

23:45  Les Misérables: Nędznicy  
- musical

03:00  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Pan wzywał, Milordzie?  
- serial komediowy  
odc. 1, sezon 4

07:00  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

07:50  Tajemnice medyczne  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 12

08:50  Co ludzie powiedzą? 
- serial komediowy odc. 10, 
sezon 5

09:25  13 Posterunek  
- serial komediowy  
odc. 8, sezon 2

10:05  13 Posterunek  
- serial komediowy  
odc. 9, sezon 2

10:30  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 162, sezon 4

11:25  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 163, sezon 4

12:20  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 164, sezon 4

13:15  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 165, sezon 4

14:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 166, sezon 4

15:05  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 11

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 12

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 13

18:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 14

19:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 15

20:00  Skarb narodów: Księga 
tajemnic  
- film przygodowy

22:20  Kroniki Riddicka  
- film SF

00:50  To już jest koniec  
- komedia

02:35  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

03:15  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 5

03:55  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 6

04:20  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 24, sezon 2

04:45  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 7

05:10  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 26, sezon 2

PIĄTEK  22.03.

PROGRAM

TV
od piątku
do piątku

SOBOTA  23.03.
TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN TVN 7 TV PULS

Szybcy i wściekli 5
TVN, piątek, godz. 20:00

Asterix na olimpiadzie
POLSAT, niedziela, godz. 8:45

Iron Man 3
TVN, niedziela, godz. 21:35

05:15  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość  
- telenowela odc. 139, 
sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 450

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka  

- serial obyczajowy odc. 42, 
sezon 4

09:35  Komisarz Alex  
- serial kryminalny odc. 94, 
sezon 8

10:35  Ojciec Mateusz  
- serial kryminalny odc. 58, 
sezon 5

11:30  Korona królów - telenowela 
historyczna odc. 193

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes 
12:35  Agropogoda 
12:40  Wójt roku 2018 - sylwetki  

- cykl felietonów
12:45  Magazyn rolniczy 
13:10  Dziki Istambuł  

- film dokumentalny
14:10  Skoki narciarskie: Zawody 

Pucharu Świata w Planicy 
- studio 

14:30  Skoki narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata w Planicy 

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

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan  

- telenowela odc. 3454
18:30 Korona królów - taka 

historia...  
- serial dokumentalny 
odc. 27

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
20:35  To był rok!  

- program rozrywkowy
21:40  The Wall. Wygraj marzenia  

- teleturniej
22:40  The Walk. Sięgając chmur  

- dramat biograficzny
00:50  El Príncipe - dzielnica zła  

- serial sensacyjny odc. 
22/49, sezon 1

01:45  El Príncipe - dzielnica zła  
- serial sensacyjny  
odc. 23/49, sezon 1

02:40  Magazyn kryminalny 997 
03:35  Ocaleni  

- reality show
04:35  Notacje  

- cykl dokumentalny

05:15  Koło fortuny - teleturniej
05:50  Egzamin z życia - serial 

obyczajowy odc. 30
06:45  Podróże z historią - serial 

dokumentalny odc. 44
07:20  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 25
07:45  Przepis dnia  

- magazyn kulinarny
07:55  Pytanie na śniadanie 
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 138, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2027
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 49
14:00  Coś dla ciebie - magazyn
14:30  Operacja zdrowie!  

- magazyn medyczny
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 58

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:15  Więzień miłości  

- telenowela odc. 24
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 32, sezon 2
19:05  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki  

- program rozrywkowy
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki 
19:35  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2027
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2028
20:45  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 4/13, sezon 10

21:45  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 255, sezon 14

22:20  La La Poland 2  
- program rozrywkowy

22:50  11 minut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

00:25  Wszystko o Stevenie 
- komedia

02:15  Nowe życie - thriller

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 680, 
sezon 13

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 101, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 864, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 145, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 846, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2848

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 892, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 315, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 305

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2849

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport 
19:25  Pogoda 
19:30  Świat według Kiepskich  

- serial komediowy  
odc. 412, sezon 14

20:05  Dancing with the Stars. 
Taniec z gwiazdami 9  
- program rozrywkowy

22:05  Vabank II, czyli riposta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia sensacyjna

00:20  Straż sąsiedzka  
- komedia SF

02:40  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  - telezakupy
06:50  Kuchenne rewolucje 

- program rozrywkowy
07:50  Doradca smaku  

- magazyn kulinarny
08:00  Dzień Dobry TVN  

- magazyn
11:00  Ukryta prawda  

- serial paradokumentalny 
odc. 1009, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 898, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 661, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 362, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 662, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 363, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 899, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1010, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:49  Raport smogowy - poznaj 
kolory powietrza  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Szybcy i wściekli 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

22:45  Jupiter: Intronizacja  
- film SF

01:20  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

02:25  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:45  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

04:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 5/17, sezon 4

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 514, sezon 5

06:45  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 38/52

07:45  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 236, sezon 3

08:45  Big Brother  
- reality show

09:40  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 40/120

10:30  Mango  
- telezakupy

12:05  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 45/165, sezon 1

12:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 300, sezon 4

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:40  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 39/52

14:40  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 76

15:40  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 237, sezon 3

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 6/17, sezon 4

17:40  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 22/24, sezon 5

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 8/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 9/57

19:20  Numerek z Dorotą  
- magazyn

19:30  Kulisy sławy extra 2  
- magazyn

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Podróż na sto stóp  
- komediodramat

23:40  Battleship: Bitwa o Ziemię  
- film SF

02:30  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Słodka miłość  
- telenowela odc. 5

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 183

08:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 165, sezon 4

09:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 14

10:00  Zaklinacz dusz  
- serial fantasy odc. 29, 
sezon 2

11:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 4, 
sezon 44

12:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 5, 
sezon 44

13:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 4, 
sezon 5

14:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 41, 
sezon 2

15:00  Zaklinacz dusz  
- serial fantasy odc. 30, 
sezon 2

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 14

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 15

18:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 165, sezon 4

19:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 166, sezon 4

20:00  Kroniki Riddicka  
- film SF

22:20  Odwet  
- film sensacyjny

00:15  Bez litości  
- serial sensacyjny odc. 3, 
sezon 1

02:05  JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze  
- serial sensacyjny odc. 9, 
sezon 2

03:05  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 7/10

03:45  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 8/10

04:05  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:40  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 8

05:00  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 28, sezon 2

05:25  Niesamowite!  
- serial dokumentalny 
odc. 4
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06:20  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

06:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

07:20  Planeta lasów - serial 
przyrodniczy

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 43, sezon 4
09:40  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 95, sezon 8
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 59, sezon 5
11:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 27

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes 
12:25  Agropogoda 
12:30  Wójt roku 2018 - sylwetki  

- cykl felietonów
12:50  Niedźwiedzie w krainie 

śniegu - film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 451
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 140, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3455
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 194
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

- teleturniej
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
20:30  Leśniczówka - telenowela 

odc. 104
21:00  Doktor Halina - sztuka na 

podstawie „Wspomnień 
z pracy w wywiadzie 
antyhitlerowskim ZWZ - AK” 
Haliny Szwarc

22:15  Ekstradycja - serial sensa-
cyjny odc. 1/6, sezon 1

23:25  Diabelne szczęście  
- film dokumentalny

00:25  Przyjaciel do końca świata  
- komedia romantyczna

02:15  Kulisy życia sprzątaczek  
- film dokumentalny

03:30  Kennedy’s Suicide Bomber  
- film dokumentalny

05:20  Koło fortuny - teleturniej
05:55  O mnie się nie martw - se-

rial komediowy odc. 4/13
06:45  Coś dla ciebie - magazyn
07:20  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 26
07:45  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
07:55  Pytanie na śniadanie  

- magazyn
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 139, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2028
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki  

- serial obyczajowy odc. 50
14:10  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 4/13, sezon 10

15:05  Doktor z alpejskiej wioski 
- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 59

15:50  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 4

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości - telenowe-

la odc. 25
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:35  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 33, sezon 2
19:05  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki  

- program rozrywkowy
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki 
19:35  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2028
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2029
20:40  Kulisy serialu „Barwy szczę-

ścia” - cykl felietonów
20:55  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1431
21:45  Kulisy serialu „M jak miłość”  

- cykl felietonów
21:55  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 4/13, sezon 2
22:50  Zainwestuj w marzenia  

- serial obyczajowy odc. 4
23:00  Zakładnicy z metra - serial 

sensacyjny odc. 3/8
23:55  Sfora - serial sensacyjny 

odc. 9-ost.
01:05  Dzikie historie  

- komediodramat

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 681, 
sezon 13

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 682, 
sezon 13

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 102, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 865, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 146, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 847, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2849

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 893, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 316, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 306

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2850

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 414, sezon 14

20:10  Avatar  
- film SF

23:35  Ślad  
- serial kryminalny odc. 45, 
sezon 1

00:45  Uprowadzona 2  
- film sensacyjny

02:45  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

06:20  Mango  
- telezakupy

07:25  Nowa Maja w ogrodzie  
- magazyn ogrodniczy

07:55  Akademia ogrodnika  
- magazyn ogrodniczy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1010, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 899, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 662, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 363, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 663, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 364, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 900, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1011, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:49  Raport smogowy - poznaj 
kolory powietrza  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku 
magazyn kulinarny
20:15  Na Wspólnej  

- serial obyczajowy odc. 
2846, sezon 17

20:55  Milionerzy - teleturniej
21:30  Odwróceni. Ojcowie i córki  

- serial sensacyjny odc. 5/8
22:30  Śmiertelna głębia  

- thriller
00:55  Kuchenne rewolucje 

- program rozrywkowy
01:55  Co za tydzień  

- magazyn informacyjny
02:30  Uwaga!  

- magazyn reporterów
02:50  Moc magii  

- interaktywny program 
rozrywkowy

04:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 6/17, sezon 4

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 517, sezon 5

06:45  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 39/52

07:45  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 237, sezon 3

08:45  Big Brother Tydzień  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Program rozrywkowy
10:30  Mango  

- telezakupy
12:05  19+  

- serial paradokumentalny 
odc. 46/165, sezon 1

12:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 301, sezon 4

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:40  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 40/52

14:40  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 77

15:40  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 238, sezon 3

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 7/17, sezon 4

17:40  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 23/24, sezon 5

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 11/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 12/57

19:20  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 41/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Psy  
- dramat sensacyjny

23:20  Big Brother Nocą  
- reality show

23:55  Mgła  
- horror

01:50  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:00  Druga strona medalu  
- talk-show

05:15  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 140, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 451

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 44, sezon 4
09:35  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 96, sezon 8
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 60, sezon 5
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 194
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes 
12:35  Agropogoda 
12:40  Magazyn rolniczy 
12:55  Struś - życie w biegu 

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 452
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Leśniczówka - telenowela 

odc. 104
16:05  Wieczna miłość  

- telenowela odc. 141
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3456
18:30  Korona królów - teleno-

wela historyczna odc. 195, 
sezon 2

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
20:30  Leśniczówka  

- telenowela odc. 105
21:00  Głębia ostrości  

- cykl reportaży
21:40  Echo serca - serial obyczajo-

wy odc. 11
22:35  Kompania X - serial wojen-

ny odc. 7/10, sezon 3
23:30  Miasto gniewu - serial 

dokumentalny odc. 4
00:15  Tylko dla twoich oczu  

- film sensacyjny
02:30  Stracona noc  

- film obyczajowy
03:25  Izrael na rozdrożu  

- film dokumentalny

05:20  Koło fortuny - teleturniej
05:55  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1431
06:50  Powrócić w góry - reportaż
07:15  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 27
07:45  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
07:55  Pytanie na śniadanie 
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 140, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2029
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 51
14:10  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1431
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 60

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości  

- telenowela odc. 26
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 34, sezon 2
19:10  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

- program rozrywkowy
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki 
19:40  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2029
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2030
20:40  Kulisy serialu „Barwy szczę-

ścia” - cykl felietonów
20:55  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1432
21:45  Kulisy serialu „M jak miłość”  

- cykl felietonów
21:55  Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00  Nestorzy narzucają tempo  

- film dokumentalny
00:10  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 4/13, sezon 2
01:00  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 255, sezon 14
01:35  Zakładnicy z metra - serial 

sensacyjny odc. 3/8
02:30  Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
03:35  Ostatnia tajemnica Goerin-

ga - film dokumentalny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 683, 
sezon 13

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 684, 
sezon 13

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie - serial paradokumen-
talny odc. 103, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 866, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 147, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 848, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2850

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 894, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 317, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 307

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2851

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 415, sezon 14

20:05  Uprowadzona 2  
- film sensacyjny

22:00  Ślad  
- serial kryminalny odc. 46, 
sezon 1

23:00  Sprawiedliwość ulicy  
- film sensacyjny

01:20  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1011, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 900, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 663, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 364, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 664, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 365, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 901, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1012, sezon 15

19:00  Fakty 
19:35  Sport 
19:45  Pogoda 
19:49  Raport smogowy - poznaj 

kolory powietrza  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2847, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Diagnoza  
- serial obyczajowy  
odc. 5/13, sezon 4

22:30  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

23:30  Superwizjer  
- magazyn reporterów

00:05  36,6°C  
- program medyczny

01:05  Strzelec  
- serial sensacyjny odc. 1/8 

02:05  Uwaga! - magazyn 
reporterów

02:25  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

04:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 7/17, sezon 4

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 518, sezon 5

06:45  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 40/52

07:45  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 238, sezon 3

08:45  Big Brother  
- reality show

09:40  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 41/120

10:30  Mango  
- telezakupy

12:05  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 47/165, sezon 1

12:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 302, sezon 4

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:40  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 41/52

14:40  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 78

15:40  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 239, sezon 3

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 8/17, sezon 4

17:40  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 24-ost., sezon 5

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 13/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 14/57

19:20  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 42/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Mr. Brooks  
- thriller

23:30  Big Brother Nocą  
- reality show

00:05  Imperium wilków  
- film sensacyjny

02:45  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

PONIEDZIAŁEK   25.03.

WTOREK   26.03.

05:15  Klan  - telenowela odc. 3453
05:35  Klan - telenowela odc. 3454
06:05  Słownik polsko@polski  

- talk-show prof. Jana 
Miodka

06:35  wojsko-polskie.pl  
- cykl reportaży

07:00  Transmisja mszy świętej 
z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-
-Łagiewn ikach  
- program religijny

08:00  Tydzień  
- magazyn rolniczy

08:30  Zakochaj się w Polsce  
- magazyn

09:05  Ziarno  
- program dla dzieci

09:35  Skoki narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata w Planicy 
- studio 

10:00  Skoki narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata w Planicy  
- skoki narciarskie

12:05  Między ziemią a niebem  
- magazyn

12:10  Anioł Pański  
- program religijny

12:25  Między ziemią a niebem  
- magazyn

12:45  Analfabetyzm  
- reportaż

13:05  Z pamięci  
- cykl felietonów

13:15  Niedźwiedzie w krainie 
śniegu  
- film dokumentalny

14:10  Wokół mórz  
- serial dokumentalny

14:45  To był rok!  
- program rozrywkowy

16:00  The Wall. Wygraj marzenia  
- teleturniej

17:00  Teleexpress  
- program informacyjny

17:20  Pogoda  
- program informacyjny

17:30  Ojciec Mateusz  
- serial kryminalny  
odc. 267, sezon 21

18:30  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
19:50  Stulecie Winnych  

- serial obyczajowy  
odc. 4/13

20:35  Piłka nożna: Eliminacje 
Mistrzostw Europy - mecz: 
Polska - Łotwa  
- piłka nożna/futsal

23:00  Paszporty Paragwaju  
- film dokumentalny

00:05  Bezpieczna przystań 
- melodramat

02:05  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

02:55  Pluton  
- dramat wojenny

04:50  Z pamięci  
- cykl felietonów

05:15  Słowo na niedzielę  
- program religijny

05:20  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2026

05:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2027

06:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2028

07:00  M jak miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 1430

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

10:45  Wielkie koty w domu  
- film dokumentalny

11:50  Zawodowcy  
- western

14:00  Familiada  
- teleturniej

14:35  Koło fortuny  
- teleturniej

15:10  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 254, sezon 14

15:45  Dance Dance Dance 
- program rozrywkowy

16:55  Dance Dance Dance 
- program rozrywkowy

17:55  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 3

18:00  Panorama  
- program informacyjny

18:20  Pogoda  
- program informacyjny

18:25  Sport telegram  
- program sportowy

18:35  Paszporty Paragwaju  
- film dokumentalny

19:35  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 255, sezon 14

20:05  Pan i Pani Kiler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia sensacyjna

21:55  Dzikie historie  
- komediodramat

00:05  Głośniej od bomb  
- dramat obyczajowy

02:05  Pan i Pani Kiler  
- komedia sensacyjna

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

08:45  Asterix na olimpiadzie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia przygodowa

11:15  Piorun  
- film animowany

13:30  Smerfy 2  
- film familijny

15:45  Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11  
- program rozrywkowy

17:45  Nasz nowy dom  
- reality show

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Państwo w państwie 
- program publicystyczny

20:00  W rytmie serca  
- serial obyczajowy odc. 44, 
sezon 4

21:05  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

23:05  A więc wojna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia romantyczna

01:05  Avatar  
- film SF

05:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 4, sezon 6

11:30  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

12:00  Diagnoza  
- serial obyczajowy odc. 4, 
sezon 4

13:00  Miłość od kuchni  
- program rozrywkowy

14:00  Evan Wszechmogący  
- komedia

16:00  Dobry dinozaur  
- film animowany

18:00  Big Brother Tydzień  
- reality show

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:25  Sport  
- program sportowy

19:35  Pogoda  
- program informacyjny

19:44  Raport smogowy - poznaj  
kolory powietrza  
- program informacyjny

19:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  MasterChef Junior  
- program rozrywkowy

21:35  Iron Man 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

00:10  Big Brother Tydzień  
- reality show

01:10  Ziarno prawdy  
- thriller

03:25  Uwaga!  
- magazyn reporterów

03:45  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:25  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 516, sezon 5

06:35  Mango  
- telezakupy

08:40  Big Brother  
- reality show

09:35  Big Brother  
- reality show

10:35  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 37/120

11:05  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 38/120

11:35  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 39/120

12:05  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 40/120

12:40  Podróż na sto stóp  
- komediodramat

15:15  Batman  
- film przygodowy

17:50  Zaplątani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

20:00  Big Brother Arena  
- reality show

21:30  Niezgodna  
- film SF

00:25  Człowiek Tai Chi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat sensacyjny

02:40  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:35  Flash  
- serial akcji odc. 11, sezon 1

06:15  Flash  
- serial akcji odc. 12, sezon 1

07:10  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 13, 
sezon 3

08:10  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 1, 
sezon 4

09:05  Bibliotekarze  
- serial przygodowy  
odc. 5, sezon 2

09:55  Bibliotekarze  
- serial przygodowy  
odc. 6, sezon 2

10:50  Żandarm się żeni  
- komedia

12:25  Dzieciak - komediodramat
14:35  Grające drzewko  

- baśń filmowa
15:45  Góra czarownic  

- film przygodowy
17:40  Skarb narodów: Księga  

tajemnic  
- film przygodowy

20:00  W obronie własnej  
- dramat sensacyjny

21:50  Litewski przekręt  
- komedia sensacyjna

23:50  Skorpion  
- serial sensacyjny odc. 16, 
sezon 3

00:50  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 6, sezon 1

01:15  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 1/10

01:35  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 12, sezon 1

02:00  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 5

02:25  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 27, sezon 2

02:50  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 6/10

03:15  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

04:00  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:20  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 28, sezon 2

04:45  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 8

05:10  Dyżur - serial dokumental-
ny,  odc. 29, sezon 2

05:35  Niesamowite! - serial 
dokumentalny odc. 8/25

NIEDZIELA  24.03.
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05:15  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość  
- telenowela odc. 141

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 452

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 45, sezon 4
09:40  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 97, sezon 8
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 61, sezon 5
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 195
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn
12:35  Agropogoda 
12:40  Rok w ogrodzie extra  

- magazyn
12:55  Australia. Inwazja obcych  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 453
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Leśniczówka - telenowela 

odc. 105
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 142, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3457
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 196
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

- teleturniej
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
20:30  Leśniczówka - telenowela 

odc. 106
21:00  Starsky i Hutch  

- komedia sensacyjna
22:50  Miasto duchów  

- film dokumentalny
00:30  Bez tożsamości 2 - serial 

kryminalny odc. 18, sezon 2
01:20  Warto rozmawiać  

- talk-show
02:15  Głębia ostrości  

- cykl reportaży
02:45  Tylko dla twoich oczu  

- film sensacyjny
04:50  Notacje  

- cykl dokumentalny

05:15  Koło fortuny - teleturniej
05:50  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1432
06:45  Pożyteczni.pl - magazyn
07:20  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 28
07:45  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
07:55  Pytanie na śniadanie  

- magazyn
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 141, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2030
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 52
14:10  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1432
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 61

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości - telenowe-

la odc. 27
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 35, sezon 2
19:10  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

- program rozrywkowy
19:25  Muzeum Polskiej Piosenki 
19:35  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2030
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2031
20:40  Kulisy seriali „Na dobre i na 

złe” i „Na sygnale”  
- cykl felietonów

20:55  Na dobre i na złe - serial 
obyczajowy odc. 737

21:55  Na sygnale - serial 
fabularno-dokumentalny 
odc. 225

22:35  Zakochani w Rzymie 
- komedia romantyczna

00:35  O mnie się nie martw  
- serial komediowy  
odc. 4/13, sezon 10

01:35  Nasz świat w 2050 r. 
- serial dokumentalny

02:30  Codzienna 2 m. 3 - serial 
komediowy odc. 56/71

03:05  Codzienna 2 m. 3 - serial 
komediowy odc. 57/71

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 685, 
sezon 13

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 686, 
sezon 13

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie - serial paradokumen-
talny odc. 104, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 867, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 148, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 849, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2851

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 895, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 318, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 308

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2852

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

- serial komediowy odc. 38
20:00  Świat według Kiepskich  

- serial komediowy odc. 544
20:30  Śpiewajmy razem. All 

Together Now  
- program muzyczny

22:05  Ślad  
- serial kryminalny odc. 47, 
sezon 1

23:05  12 rund 2  
- film sensacyjny

01:05  28 dni  
- komediodramat

03:30  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1012, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 901, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 664, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 365, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 665, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 366, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 902, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1013, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:49  Raport smogowy - poznaj 
kolory powietrza  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy odc. 
2848, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Agent - Gwiazdy  
- reality show

22:30  Amok  
- film kryminalny

00:45  American Horror Story  
- serial grozy odc. 8, sezon 1

01:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:05  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 8/17, sezon 4

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 519, sezon 5

06:45  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 41/52

07:45  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 239, sezon 3

08:45  Big Brother  
- reality show

09:40  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 42/120

10:30  Mango - telezakupy
12:05  19+  

- serial paradokumentalny 
odc. 48/165, sezon 1

12:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 303, sezon 4

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:40  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 42/52

14:40  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 79

15:40  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 240, sezon 3

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 9/17, sezon 4

17:40  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 1/25, sezon 6

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 15/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 16/57

19:20  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 43/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Teoria wszystkiego  
- dramat biograficzny

23:35  Big Brother Nocą  
- reality show

00:10  Jonestown: Raj utracony  
- dokument fabulary-
zowany

02:25  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

05:20  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 142, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 453

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 46, sezon 4
09:40  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 98, sezon 8
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 62, sezon 5
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 196
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn
12:35  Agropogoda 
12:40  To się opłaca - magazyn
13:00  Namorzyny świata Majów  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 454
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Leśniczówka - telenowela 

odc. 106
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 143, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3458
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 197
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

- teleturniej
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm! - magazyn
20:35  Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny odc. 268
21:30  Sprawa dla reportera  

- magazyn interwencyjny
22:20  Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
22:55  Magazyn kryminalny 997  

- magazyn kryminalny
23:45  Ocaleni - reality show
00:50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują 
świat - talk-show

01:35  Bez tożsamości 2 - serial 
kryminalny odc. 18, sezon 2

02:30  Kompania X - serial wojen-
ny odc. 7/10, sezon 3

03:25  Sprawa dla reportera  
- magazyn interwencyjny

05:10  Koło fortuny - teleturniej
05:45  Na dobre i na złe - serial 

obyczajowy odc. 737
06:45  Operacja zdrowie!  

- magazyn medyczny
07:20  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 29
07:45  Przepis dnia  

- magazyn kulinarny
07:55  Pytanie na śniadanie  

- magazyn
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 142, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2031
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 53
14:10  Na dobre i na złe - serial 

obyczajowy odc. 737
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 62

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości - telenowe-

la odc. 28
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 36, sezon 2
19:05  Przepis dnia  

- magazyn kulinarny
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

- program rozrywkowy
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki 
19:35  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2031
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2032
20:45  The Good Doctor - serial 

obyczajowy odc. 32, sezon 2
21:40  Teoria chaosu  

- komedia
23:15  Na sygnale - serial 

fabularno-dokumentalny 
odc. 225

23:45  Zakochani w Rzymie 
- komedia romantyczna

01:40  La La Poland 2 - program 
rozrywkowy

02:20  Riviera - serial kryminalny 
odc. 2/10

03:15  Enej akustyczno-elekt 
rycznie - koncert z okazji 
55-lecia Domu Muzyki  
i Tańca w Zabrzu

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 687, 
sezon 13

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 688, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie - serial paradokumen-
talny odc. 105, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 868, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 149, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 850, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2852

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 896, sezon 20

15:50  Wydarzenia 
16:10  Pogoda 
16:15  Interwencja  

- magazyn reporterów
16:30  Na ratunek 112  

- serial paradokumentalny 
odc. 319, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 309

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2853

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

- serial komediowy  
odc. 416, sezon 14

20:05  Nasz nowy dom  
- reality show

21:10  Przyjaciółki  
- serial obyczajowy  
odc. 151, sezon 13

22:15  Ślad - serial kryminalny 
odc. 48, sezon 1

23:15  28 dni  
- komediodramat

01:30  Chirurdzy - serial obyczajo-
wy odc. 147, sezon 7

02:30  Chirurdzy - serial obyczajo-
wy odc. 148, sezon 7

03:30  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1013, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 902, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 665, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 366, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 666, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 367, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 903, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1014, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:30  „Szóstka” - premiera serialu  
- felieton

19:35  Sport 
19:45  Pogoda 
19:49  Raport smogowy - poznaj 

kolory powietrza  
- program informacyjny

19:50  „Szóstka” - premiera serialu  
- felieton

19:55  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy odc. 
2849, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

22:30  Disco Polo  
- komedia muzyczna

00:45  Odwróceni. Ojcowie i córki  
- serial sensacyjny odc. 5/8

01:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:10  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

04:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 9/17, sezon 4

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 520, sezon 5

06:45  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 42/52

07:45  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 240, sezon 3

08:45  Big Brother  
- reality show

09:40  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 43/120

10:30  Mango  
- telezakupy

12:05  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 49/165, sezon 1

12:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 304, sezon 5

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:40  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 43/52

14:40  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 80

15:40  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 241, sezon 3

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 10/17, sezon 4

17:40  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 2/25, sezon 6

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 17/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 18/57

19:20  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 44/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Wpadka  
- komedia romantyczna

23:35  Big Brother Nocą  
- reality show

00:10  Imperium wilków  
- film sensacyjny

02:45  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

ŚRODA   27.03.

CZWARTEK   28.03.

05:15  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 143, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 454

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda  

08:15  Kwadrans polityczny 
- program publicystyczny

08:40  Blondynka - serial obyczajo-
wy odc. 47, sezon 4

09:40  Komisarz Alex - serial kry-
minalny odc. 99, sezon 8

10:35  Ojciec Mateusz  
- serial kryminalny odc. 63, 
sezon 5

11:30  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 197, sezon 2

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn 

rolniczy
12:30  Agropogoda 
12:35  Bo ja wybieram zdrowie  

- magazyn
12:50  Nurkowanie wśród rekinów  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 455
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 144, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3459
18:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 28

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
20:35  To był rok!  

- program rozrywkowy
21:40  The Wall. Wygraj marzenia  

- teleturniej
22:40  Wstrząs  

- dramat obyczajowy
00:50  El Príncipe - dzielnica zła  

- serial sensacyjny  
odc. 24/49, sezon 1

01:45  El Príncipe - dzielnica zła  
- serial sensacyjny  
odc. 25/49, sezon 1

02:40  Magazyn kryminalny 997 
03:35  Ocaleni  

- reality show
04:30  Notacje  

- cykl dokumentalny

05:25  Koło fortuny - teleturniej
06:00  Egzamin z życia - serial 

obyczajowy odc. 31
06:55  Nabożeństwo Kościoła 

Chrześcijan Baptystów  
w Chełmie - program 
religijny

07:45  Przepis dnia - magazyn 
kulinarny

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 143, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2032
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 54
14:00  Coś dla ciebie - magazyn
14:35  Operacja zdrowie!  

- magazyn medyczny
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 63

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości - telenowe-

la odc. 29
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 37, sezon 2
19:05  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

- program rozrywkowy
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki 
19:35  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2032
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2033
20:45  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 5/13, sezon 10

21:45  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 256, sezon 14

22:15  La La Poland 2 - program 
rozrywkowy

22:50  Żyć nie umierać  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komediodramat

00:25  Teoria chaosu  
- komedia

02:05  Legend  
- dramat biograficzny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 689, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie - serial paradokumen-
talny odc. 106, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 869, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 150, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 851, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2853

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 897, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 320, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 310

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2854

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport 
19:25  Pogoda 
19:30  Świat według Kiepskich  

- serial komediowy  
odc. 417, sezon 14

20:05  Dancing with the Stars. 
Taniec z gwiazdami 9  
- program rozrywkowy

22:05  U Pana Boga w ogródku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia obyczajowa

00:45  Cienka czerwona linia  
- film wojenny

04:30  Kabaretowa Ekstraklasa  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1014, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 903, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 666, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 367, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 667, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 368, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 904, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1015, sezon 15

19:00  Fakty 
19:35  Sport 
19:45  Pogoda 
19:49  Raport smogowy - poznaj 

kolory powietrza  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Szybcy i wściekli 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

22:40  Crimson Peak. Wzgórze 
krwi  
- horror

01:05  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

02:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:30  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

04:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 10/17, sezon 4

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 521, sezon 5

06:45  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 43/52

07:45  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 241, sezon 3

08:45  Big Brother  
- reality show

09:40  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 44/120

10:30  Mango - telezakupy
12:05  19+  

- serial paradokumentalny 
odc. 50/165, sezon 1

12:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 305, sezon 4

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:40  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 44/52

14:40  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska - serial 
fabularno-dokumentalny 
odc. 81

15:40  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 242, sezon 3

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 11/17, sezon 4

17:40  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 3/25, sezon 6

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 19/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 20/57

19:20  Numerek z Dorotą  
- magazyn

19:30  Program rozrywkowy
20:00  Big Brother  

- reality show
21:00  Naga broń: Z akt Wydziału  

Specjalnego  
- komedia kryminalna

22:45  Niezgodna  
- film SF

01:35  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

03:45  Druga strona medalu  
- talk-show

06:00  Słodka miłość  
- telenowela odc. 10

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 188

08:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 170, sezon 4

09:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 19

10:00  Zaklinacz dusz  
- serial fantasy odc. 34, 
sezon 2

11:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 9, 
sezon 44

12:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 10, 
sezon 44

13:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 9, 
sezon 5

14:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 46, 
sezon 2

15:00  Zaklinacz dusz  
- serial fantasy odc. 35, 
sezon 2

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 19

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 20

18:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 170, sezon 4

19:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 171, sezon 4

20:00  Człowiek w ogniu  
- dramat sensacyjny

22:55  Cena powrotu  
- film sensacyjny

00:50  Bez litości  
- serial sensacyjny odc. 4, 
sezon 1

02:15  JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze  
- serial sensacyjny odc. 14, 
sezon 2

03:05  Biesiada na cztery pory  
roku  
- serial dokumentalny  
odc. 10-ost.

03:30  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 1/10

03:55  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:15  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny  
odc. 13-ost.

04:40  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 21, sezon 2

05:10  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 22, sezon 2

PIĄTEK  29.03.
TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN TVN 7 TV PULSTVP 1TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN 7

TVP 1TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN 7
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KUPIĘ

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

 u Kupię na części pralkę polską 
automatyczną Diana 65 zamykaną 
z góry tel. 68 363 90 28

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

 u Kupię płyty szelakowe do gra-
mofonu na 78 obrotów tel. 796 
796 951

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 gryzo-
ni 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 umywalkę, torebkę 
Louis Vitton, biurko w idealnym sta-
nie, słuchawki dr Beats drei mon-
ster, ościeżnica biała firmy PORTA  
oryginalnie zapakowana, nowa, 
kserokopiarka tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam telewizor JVC 20 cali, 
cena 120 zł tel. 886 664 102

 u Sprzedam kuchnię polową woj-
skową, oryginalna, kompletna na 
kołach z oświetleniem, cena do ne-
gocjacji tel. 604 698 441

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

 u Sprzedam kuchnię polową  woj-
skową, oryginalna, kompletna na 
kołach, z oświetleniem, cena do 
negocjacji tel. 604 698 441

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

 u Sprzedam materac przeciw-od-
leżynowy z pompą nowy.Dodatko-
wo pompa używana 100% spraw-
na. tel. 663972100

 u Sprzedam segment meblowy z 
szafą „ZEFAM” ZIELONOGÓRSKI. Re-
likt nie istniejącego zakładu w Zie-
lonej Górze. Tel. kont. 663972100.

 u Sprzedam nowy materac 
160x200 kozetka tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam orzechy włoskie, 6 zł 
za kilogram tel. 727 490 772

 u Sprzedam w dobrej cenie po-
spółkę do celów budowlanych. 
Drozdów k/Żar tel: 519 104 202

 u Sprzedam drzwi wewnętrzne, 
pokojowe,  używane 50 zł za sztukę 
tel. 73 026 53 03

PRACA

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

 u Szukam pracy w Żarach, w 
sklepie lub inne propozycje tel. 57 
669 29 71

 u Zlecę malowanie elewacji bu-
dynku mieszkalnego tel. 73 026 
53 03

USŁUGI

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

NIERUCHOMOŚCI

 u Sprzedam lub wynajmę lokal 
na ulicy Śródmiejskiej nr 20 w Ża-
rach tel. 514 383 856

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
SAŁATKA 
Z KASZY 
GRYCZANEJ
Składniki
• Cebula szalotka 1 szt.
•  15 dag sera żółtego
•  świeża papryka czerwona ½ szt.
•  świeża papryka zielona ½ szt.
•  1 puszka kukurydzy konserwowej
•  3 jaja
•  20 dag szynki konserwowej
•  Kasza gryczana ok 10 dag (suchej)
•  Natka pietruszki
•  2 łyżki majonezu
•  Sól i pieprz

Wykonanie
Cebulkę szalotkę i ser kroimy w kostecz-
kę. Paprykę myjemy, usuwamy gniaz-

da.  Pół papryki czerwonej i pół zielonej 
kroimy w kostkę i dodajemy do pozosta-
łych składników. W kosteczkę kroimy tak-
że szynkę. Kukurydzę odsączamy z zale-
wy, a jajka gotujemy na twardo.
Ugotowane jajka studzimy i drobno sie-
kamy. Jaja i kukurydzę również dodajemy 
do pozostałych składników. Na koniec 
wsypujemy do miski z jajami i warzywa-
mi ugotowaną na sypko kaszę gryczaną. 
Całość delikatnie mieszamy. Następnie 
dodajemy majonez, natkę pietruszki i do-
prawiamy do smaku. Sałatkę podajemy 
schłodzoną. Smacznego!

KRUCHY PLACEK 
Z ORZECHAMI
Składniki
Na ciasto
•  3 szklanki mąki tortowej
•  25 dag masła lub margaryny
•  4 żółtka
•  1 jajko
•  pół szklanki cukru pudru
•  1 cukier waniliowy
•  2 łyżeczki proszku do pieczenia
•  2 łyżeczki kakao
Na bezę orzechową:
•  4 białka
•  1 szklanka cukru
•  1 szklanka posiekanych orzechów 

włoskich
Dodatkowo:
•  1 słoik powideł śliwkowych
•  mąka pszenna do posypania stolnicy

Wykonanie
Z podanych składników zagniatamy cia-
sto. Ciasto dzielimy na trzy równe części, 
do jednej dodajemy kakao i dokładnie 
zagniatamy. Jedną część jasnego ciasta 
wałkujemy na stolnicy lekko posypanej 
mąką pszenną i wykładamy do blasz-
ki wyłożonej papierem do pieczenia  
o wymiarach około 24 cm x 35 cm. Ciasto 
smarujemy powidłami śliwkowymi, a na 
powidła skubiemy ciemne ciasto. Biał-
ka ubijamy na sztywną pianę, następnie 
stopniowo wsypujemy cukier i ubijamy do 
rozpuszczenia się cukru. Na koniec wsy-
pujemy orzechy i dokładnie mieszamy. 
Bezę wykładamy równomiernie na ciem-
ne skubane ciasto. Następnie na bezę 
skubiemy pozostałe jasne ciasto. ciasto 
pieczemy w temperaturze 180 stopni 
przez około 45 min. do zrumienienia. 
Smacznego.

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

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

 u Wynajmę kawalerkę, Żary, nie-
umeblowana, tylko meble kuchen-
ne i łazienka tel. 607 575 734

 u Żary Kunice sprzedam pięknie 
położoną działkę z warunkami za-
budowy, przyłączami, przy drodze 
asfaltowej, 14 a i 30 a, blisko las 
i stawy. Cena 45 zł za m.kw. tel. 
604 698 441

 u Złotnik, sprzedam 4 ha grun-
tów rolnych, cena do negocjacji tel. 
604 698 441

 u Sprzedam grunty rolne w Mar-
szowie, 2,5 ha, cena do negocjacji 
tel. 604 698 441

 u Wynajmę kawalerkę, Żary, nie-
umeblowana tylko meble kuchen-
ne i łazienka tel. 607 575 734

 u Sprzedam budynek kamienicę, 
3 kondygnacje, 400 m kw., działka 
13 a. W trakcie remontu, pełna 
dokumentacja z projektami. Do-
skonały na dom weselny, miesz-
kania, magazyn, itd. 195 tys.  tel. 
604 698 441

 u Złotnik, sprzedam 4 ha grun-
tów rolnych, cena do negocjacji tel. 
604 698 441

 u Żary Kunice sprzedam działkę 
pięknie położoną z warunkami za-
budowy, przyłączami, przy drodze 
asfalt. 14 a i 30 a, blisko las stawy, 
45 zł za m kw. tel. 604 698 441

 u Sprzedam grunty rolne w Mar-
szowie 2,5 ha, cena do negocjacji 
tel. 604 698 441

 u Olbrachtów, działka 3000 m 
kw. z rozpoczętą budową w cenie 
155 tys.  tel. 512 209 363

 u Kunice – bardzo ładna działka 
na sprzedaż, 17 ar w cenie 149 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 – 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 w okolicy Żar, na 
sprzedaż, dla 2 rodzin, Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Olbrachtów - działki na sprzedaż 
z warunkami zabudowy, media przy 
nieruchomości, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

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

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

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

 u Okolice Żar - ładny dom na sprze-
daż, do wprowadzenia, usytuowany 
na dużej działce, Partner Nieruchomo-
ści, 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, 100 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 185tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 606 705 480

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

 u Żary ul.Poznańska – mieszkanie 2 
pokojowe, do wynajęcia cana 1500 (z 
garażem) Partner Nieruchomości, tel 
501-509-731

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

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

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

 u Kadłubia - Na sprzedaż działka 
budowlana o powierzchni 800 m2. 
Idealna pod zabudowę jednorodzin-
ną. 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

 u Żagań – mieszkanie na sprzedaż, 
2 pokoje 130 tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 606 705 480

 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

MOTORYZACJA

 u Sprzedam Opel Zafira A 2003r 
diesel 2.0 granatowa perła. Nie wy-
maga wkładu finansowego, bogate 
wyposażenie. Zarejestrowane i ubez-
pieczone,w kraju od 2011r. jeden wła-
ściciel. Tel. kont.663972100

ROLNICTWO

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

 u Sprzedam części przyczepy au-
tosan D 47 różne oraz D 45 i D 35 tel. 
883 556 084

 u Sprzedam kombajn zbożowy 
Claas Matador Standard heder 3 m 
silnik 4 cylindrowy perkins, niedro-
go. tel. 883 556 084

 u Sprzedam grykę, zbiór 2018, 
bardzo dobrej jakości, niepryskana, 
niedrogo. tel. 883 556 084

RÓŻNE

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

 u Sprzedam kuchnię polową  woj-
skową, oryginalna, kompletna na 
kołach, z oświetleniem, cena do 
negocjacji tel. 604 698 441

 u Zgubiono klucze od samochodu 
i garażu, 8 marca w Żarach na ul. 
Spokojnej tel. 602 524 569

u Zgubiono klucze od samochodu 
i garażu, 8 marca w Żarach na ul. 
Spokojnej tel. 602 524 569

• Nauczyciel języka angielskiego Żary 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Dą-

browiec 1
• Wartownik oddziału wart cywilnych/ 

Wartownik – przewodnik psa Skład 
Potok 5

• Zastępca Komendanta Oddziału Wart 
Cywilnych Skład Potok 1

• Specjalista zaplecza technicznego/ 
dział zaplecza technicznego Żary 1

• Pracownik socjalny Żary 1
• Pielęgniarka – Koordynator sekcji 

medycznej Miłowice 1
• Opiekunka Miłowice 1
• Technolog żywności Lubsko 1
• Nauczyciel języka niemieckiego Żary 

(2 godziny w tygodniu) 1
• Nauczyciel oligofrenopedagog Żary 

(18 godzin w tygodniu) 1
• Asystent projektanta Żary 3
• Główny księgowy Żary 1
• Księgowa/ Księgowy Żary 1
• Nauczyciel oligofrenopedagog Ol-

brachtów 1
• Pracownik gospodarczy Żary 5
• Szwaczka Żary 5

• Pracownik produkcji Żary 6
• Szwaczka/ Szwacz Żary 2
• Sprzedawca Lubsko 1
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 1
• Sprzedawca-Kasjer Lubsko 1
• Pracownik obsługi sklepu Brody 3
• Pomocnik stolarza Brody 2
• Policjant Żary/Lubsko 15
• Pracownik sprzątający Kunice (1/2 

etatu) 1
• Sprzątaczka Żary- Kunice 10
• Operator maszyn myjących/ Pracow-

nik gospodarczy Żary- Kunice 10
• Operator wózka widłowego Żary- Ku-

nice 3
• Traktorzysta Żary-Kunice 2
• Pracownik ochrony Żary 5
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Monter konstrukcji Żary/ Łaz 2
• Ślusarz Żary/ Łaz 2
• Spawacz Żary/ Łaz 2
• Ustawiacz maszyn Żary 5
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Pomoc kuchenna Żary (1/2 etatu) 1
• Kucharz Żary 1

• Brukarz (obszar woj. lubuskiego) 9
• Brygadzista działu (Wiechlice) 2
• Wychowawca (Szprotawa) 2
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Kasjer (Żagań) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Iłowa) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Niegosławice) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 2
• Kierowca - magazynier (woj. lubuskie i 

dolnośląskie) 1
• Krojczy (Leszno Górne) 3
• Laborant na wydziale farbiarni (Ża-

gań) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Magazynier (Nowy Kisielin-Zielona 

Góra) 20
• Magazynier (Wiechlice) 1
• Menedżer klienta biznesowego (Ża-

gań) 1
• Monter instalacji budowlanych/hy-

draulik (woj. lubuskie i dolnośląskie) 2
• Monter urządzeń chłodniczych (Ża-

gań) 3
• Nauczyciel / instruktor praktycznej 

nauki zawodu (Żagań) 1
• Nauczyciel przedszkola (Żagań) 2
• Nauczyciel (Szprotawa) 3
• Operator koparki (teren woj. lubuskie-

go) 1
• operator maszyny do naciągania obra-

zów (Wiechlice) 2
• Operator przewijarek i skręcarek nitek 

(Żagań) 2
• Operator traka (Rudziny) 1
• Operator wózka widłowego (Borowi-

na) 1

• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 3
• Piekarz (Żagań) 1
• Pilarz (teren zachodniej części Nie-

miec) 4
• Policjant służby prewencji (Żagań, 

Iłowa, Szprotawa) 11
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Pracownik gospodarczy/Konserwator 

(Szprotawa) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (powiat 

żagański) 2
• Pracownik produkcji drzewnej (Prze-

cław) 1
• Pracownik socjalny (Małomice) 1
• Projektant (Szprotawa) 1
• Przedstawiciel handlowy (Żagań i 

okolice) 1
• Przędzarz - operator maszyn przędzal-

niczych (Żagań) 2
• Referent (Świętoszów) 1
• Robotnik leśny (teren woj. lubuskiego 

i dolnośląskiego) 5
• Robotnik leśny (teren woj. lubuskiego 

i dolnośląskiego) 4
• Spawacz (Borowina) 4
• sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Sprzątaczka (Żagań) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 3
• Sprzedawca w stacji paliw (Szprota-

wa) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Stolarz/monter/pakowacz (Przeję-

sław) 10
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1
• Tkaczka (Żagań) 3

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
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ŻAGAŃ W Holu Biblio-
tecznym Pałacu Książęce-
go otwarto wernisaż wysta-
wy „Samo Południe”. Na 
wystawie zaprezentowano 
obrazy i fotografie żagań-

skich artystów- małżeństwa 
Anny i Jarosława Szczepa-
niaków. Wystawa jest po-
kłosiem licznych podró-
ży artystów po Chorwacji. 
Wernisaż uświetnił występ 

grającej na organach An-
ny Pinkowskiej. Prezento-
wane w holu obrazy i fo-
tografie artystów możemy 
podziwiać do końca kwiet-
nia. JM

Rodzinne przenikanie sztuk

ŻARY W sali „Luna” Żarskiego Domu 
Kultury przeprowadzone zostały elimina-
cje powiatowe Lubuskiego Dziecięcego 
Festiwalu Piosenki.

Jury w składzie: Urszula Stochel-Ma-
tuszak, Jarosław Adryańczyk i Wiesław 
Skarbek, po wysłuchaniu 40 prezentacji, 
postanowiło przyznać nagrody i zakwalifi-
kować do eliminacji wojewódzkich nastę-
pujących solistów i zespoły: 
Maja Gontarczyk – SP nr 5 w Żarach
Zuzanna Gontko – Placówka Wsparcia 
Dziennego „Tęcza” w Jasieniu
Hanna Sułkowska – Społeczne Ognisko 
Artystyczne w Żarach
Mała Tęcza – Stowarzyszenie „Mała Wiel-
ka Tęcza” w Olbrachtowie

Ponadto jury postanowiło przyznać nastę-
pujące wyróżnienia: 
Charlotta Myszkiewicz – MGOK Jasień
Sebastian Żuk – MGOK Jasień
Hanna Sojka – KSP w Żarach
Luiza Sługocka – SP nr 2 w Żarach
Roksana Wąchała – MGOK Jasień
Inga Wujciów – MGOK Jasień
Maja Terlecka – SP Olbrachtów
Brygada Wolnych Dźwięków – NSP Mier-
ków
Zespół wokalny – KSP w Żarach
Jedyneczki – SP nr 1 w Żarach

Wszyscy wykonawcy eliminacji po-
wiatowych otrzymali pamiątkowe dyplo-
my uczestnictwa, a laureaci nagrody książ-
kowe. PAS

Lubuski Dziecięcy 
Festiwal Piosenki
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3 (animowany)
OD 22.03 DO 25.03 ORAZ 27.03 I 28.03 – GODZ. 16:00; 26.03 – GODZ. 
15:00
CIEMNO, PRAWIE NOC
od 22.03 do 25.03 oraz 27.03 i 28.03 – godz. 18:00; 26.03 – godz. 17:00
KURIER
od 22.03 do 25.03 oraz 27.03 i 28.03 – godz. 20:00; 26.03 – godz. 20:45
DKF - CLIMAX
26.03 – godz. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w.63,51,35)
ZWIĄZEK OTWARTY
22.03, 23.03 i 24.03 – godz. 16:00 
PIAF
23.03 i 24.03 – godz. 19:00
KLUB DYSKUSYJNY (o spektaklu Związek Otwarty)
26.03 – godz. 17:00
OŚWIADCZYNY/NIEDŹWIEDŹ
27.03 i 29.03 – 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

22.03

23.03

24.03

25.03

26.03

27.03

28.03

Lei, Bogusława, Katarzyny
Światowy Dzień Wody

Turybiusza, Oktawiana, Pelagii
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Bertrady, Szymona
Narodowy Dzień Życia

Ireneusza, Marii, Marioli
Dzień Świętości Życia

Teodora, Larysy
Dzień Dobrego Łotra
(Dzień Janosika)

Ernesta, Ruperta, Lidii
Międzynarodowy Dzień Teatru

Anieli, Jana
Dzień Chwastów

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

ROZRYWKA

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