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Niejednokrotnie 
sama wisiałam 

na rusztowaniu, 
szlifowałam ściany, 
malowałam..

6° 6°
2°

12°
1°

12°
0°

14°
3°

17°
4°

19°
7°

PIĄTEK                         SO ND PN WT ŚR CZ

sołtys Mieszkowa Aneta Paluch

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

REKLAMA

2 AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

Nauczyciele strajkują. Doma-
gają się podwyżek pensji. Czy 
ewentualna podwyżka cokol-
wiek zmieni? Oczywiście, że tak. 
Nauczyciele, jeżeli dostaną wię-
cej pieniędzy, to automatycznie 
polepszą jakość życia swoich ro-
dzin. Będą mieli pieniądze na 
zapłacenie rachunków i banko-
wych rat. Będą mieli więcej na 
ogólnie rozumianą konsump-
cję. Niestety, ale na tym wła-
ściwie koniec. Bardzo wątpliwe 
jest, że nauczyciele po otrzyma-
niu podwyżek zaczną lepiej pra-
cować, a ci słabsi zaczną lepiej 
uczyć i będą się starać dorów-
nać swoim lepszym kolegom. 
Bardzo wątpliwe jest, że podnie-

sie się poziom nauczania. I nie 
ma w tym żadnej winy nauczy-
cieli. Taki jest po prostu system 
- system tzw. urawniłowki, który 
wszystkich traktuje wg. jednego 
rozdzielnika w oparciu o różne 
przeliczniki i Kartę Nauczyciela. 
System, w którym pensje ustala-
ne są w ministerstwie.

Prawdziwa reforma oświa-
ty musi się dopiero dokonać. Wy-
magać to będzie jednak zmia-
ny myślenia i odważnych decy-
zji politycznych. Myśl o tym, że 
oświata może być np. całkowicie 
sprywatyzowana dla wielu jest 
nie do przyjęcia. Nie wyobrażają 
sobie takiej zmiany. Tkwią men-
talnościowo głęboko w obec-

nym systemie, podobnie jak ci, 
którzy są przekonani, że karp 
na stole wigilijnym, to stara pol-
ska tradycja. Pytanie o to, dla-
czego nie funkcjonuje np. sys-
tem bonów oświatowych, można 
zadawać w nieskończoność. Je-
żeli byłby system bonów oświa-
towych, to wówczas rodzice de-
cydowaliby, gdzie posłać dziec-
ko i która szkoła dostanie bon, 
za którym pójdą pieniądze. Lep-
sze szkoły i lepsi nauczyciele 
wówczas zarobią, gorsze szkoły 
i gorsi stracą. Skończy się uraw-
niłowka. Można też zapytać po 
co są utrzymywane kuratoria? 
Po co są wydziały oświaty? Biu-
rokracja nie przyczynia się w ża-

den sposób do wyższego pozio-
mu edukacji. Mit o jakimś nad-
zorze i jednolitym programie, to 
tylko urzędnicze przyzwyczaje-
nie. Takie samo, jak przytoczony 
wcześniej wigilijny karp. 

Dyrektorzy szkół wespół 
z nauczycielami sami sobie zna-
komicie poradzą z ustalaniem 
programu nauczania. Ich wery-
fikacją będą sukcesy uczniów 
w różnych konkursach i olimpia-
dach.

Na taką zmianę przyjdzie 
poczekać. Za jakiś czas okaże 
się, że pensje znów są nieade-
kwatne i za niskie. Znów ruszy 
fala negocjacji i pojawi się groź-
ba strajku. To jest po prostu opo-

wieść, która nie ma końca, cał-
kiem podobna do tej, która nazy-
wa się „służba zdrowia”. 

Paweł Skrzypczyński

Ten system oświaty wymaga 
dużej zmiany
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GMINA ŻARY Radosław 
Pogorzelec nie jest już 
sekretarzem Gminy 
Żary. Przestał pełnić 
funkcję z dniem  
1 kwietnia. Jest na 
trzymiesięcznym 
okresie 
wypowiedzenia bez 
świadczenia pracy.

Były już sekretarz nie chce komento-
wać całej sprawy.

- Coś się kończy, coś się zaczy-
na. Życzę panu wójtowi wszystkiego 
najlepszego - ucina temat. Nie chce też 
mówić o swoich planach na przyszłość. 
Jest już osobą prywatną i nie musi opo-
wiadać o swoich zamierzeniach. Sekre-
tarzem z rządów wójta Leszka Mroż-
ka był 5 lat. Wcześniej pełnił tę samą 
funkcję za rządów wójta Wiesława Po-

lita. Rozstanie z wójtem Mrożkiem 
miało się odbyć po dżentelmeńsku. Pa-
nowie znają się od dwudziestu lat, wie-
dzą o sobie „wszystko”, znają dobrze 
swoje mocne i słabe strony. 

- Porozmawialiśmy po męsku, 
sekretarz dostał trzy miesiące czasu na 
znalezienie pracy - kwituje wójt Leszek 
Mrożek.

Wypowiedzenie z pracy, to nie 
pierwsze poważne problemy Radosława 
Pogorzelca. Razem z wójtem Wiesła-
wem Politem zasiedli na ławie oskarżo-
nych w procesie o niedopełnienie obo-
wiązków w sprawie naliczenia i ścią-
gnięcia podatku od byłego burmistrza 
Żar Wacława Maciuszonka i jego żony. 
Prokurator w akcie oskarżenia zrzucał, 
że w ten sposób wójt i sekretarz mieli 
działać na szkodę interesu publicznego. 
W połowie 2017 roku, po blisko dwóch 
latach procesu, sąd uznał, że Radosław 
Pogorzelec jest niewinny. Sekretarz zo-
stał oczyszczony z zarzutów. Czy Rado-
sław Pogorzelec będzie jeszcze myślał 
o karierze samorządowej lub politycz-
nej? W ostatnich wyborach samorządo-
wych startował na radnego powiatu żar-
skiego z ramienia SLD. Bez powodze-
nia. Kolejne wybory samorządowe za 
pięć lat. 

Paweł Skrzypczyński

Sekretarz 
na wypowiedzeniu

ŻAGAŃ I Żagański 
Kiermasz 
Wielkanocny 
już za nami. 
Impreza się 
udała i wszystko 
na to wskazuje, 
że będzie 
kontynuowana 
w kolejnych 
latach.
Na podzamczu było gwar-
no i kolorowo. Przedświą-

teczny Kiermasz był okazją 
do pokazania bogatej trady-
cji i obyczajów ludowych 
związanych z okresem świąt 
wielkanocnych. Podczas wy-
darzenia można było zaku-
pić wielkanocne rękodzieła 
m.in. pisanki, palmy, stroiki, 
wyroby hafciarskie oraz inne 
ozdoby i dekoracje świątecz-
ne. Wielką popularnością 
cieszyły się warsztaty palm 
wielkanocnych przygotowa-
ne przez ekipę Centrum Kul-
tury w Żaganiu. JM

Kolorowy kiermasz ożywił podzamcze

KRAJ Konwent Marszałków 
Województw RP, z inicjatywy 
marszałek województwa 
lubuskiego Elżbiety Anny Polak, 
podjął stanowisko w sprawie 
wsparcia finansowego osób 
z niepełnosprawnościami
Stanowisko Konwentu dotyczy osób, które ukończyły 18 rok ży-
cia i są niezdolne do pracy. Marszałkowie uznali, że dotychcza-
sowe starania i rozwiązania systemowe skierowane do tej grupy 
osób są niewystarczające.

Konwent Marszałków Województw RP zwrócił uwagę na 
trudną sytuację dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które 
nie są w stanie podjąć samodzielnej pracy i uznał dotychczasowe 
starania i rozwiązania systemowe skierowane do tej grupy osób 
za niewystarczające. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami to 
dziś grupa społeczna, która jest najbardziej potrzebująca, nato-
miast świadczenia kierowane dla nich uniemożliwiają im osią-
gnięcie niezależności życiowej oraz nie zapewniają opieki i re-
habilitacji na europejskim poziomie a brak ciągłości wsparcia 
wprowadza w życie osoby z niepełnosprawnością brak poczucia 
bezpieczeństwa oraz może skutkować regresem w osiągniętym 
wcześniej stanie rehabilitacji i samodzielności.

Konwent Marszałków Województw RP zaapelował o roz-
ważenie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia oso-
bom z niepełnosprawnościami godnego życia i dostępu do reha-
bilitacji poprzez zwiększenie przekazywanych środków finanso-
wych w tym wyliczanych przez Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu wg. algorytmu, któ-
rego wysokość jest niewystarczająca w porównaniu do potrzeb 
i uniemożliwia większą aktywizację dorosłych osób z niepełno-
sprawnościami. PAS

Wsparcie dla 
niepełnosprawnych

fo
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Radosław Pogorzelec nie chce zdra-
dzać swoich planów na przyszłość 
fot. Andrzej Buczyński
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Miejskie rowery na żarskich 
ulicach już w maju
ŻARY Przygotowania 
do wprowadzenia 
pilotażowego 
projektu żarskiego 
roweru miejskiego 
trwają od ubiegłego 
roku. Wkrótce pojawi 
się trzydzieści 
pierwszych 
jednośladów. Jeśli ten 
pomysł przypadnie 
mieszkańcom do 
gustu, to w kolejnych 
latach rowerów 
będzie przybywać.

Na początek wytypowano pięć lo-
kalizacji, w których będzie moż-
na znaleźć miejski rower - przede 
wszystkim obok ratusza, następnie 
przy centrum przesiadkowym na 
ulicy Ułańskiej, a także przy dwóch 
żarskich basenach. Rowery zoba-
czymy również obok tężni solanko-
wej przy ul. Częstochowskiej. Pó-

ki co, ze względu na ograniczoną 
ilość rowerów, liczba punktów po-
stojowych nie może być większa. 

Rowery czwartej generacji 
nie wymagają dużych nakładów 
na infrastrukturę, nie potrzebu-
ją bowiem specjalnych stojaków, 

które blokują rower, będą zwy-
kłe. Wystarczy, że poprzez GPS 
system stwierdzi, że rower stoi  
w jednym z wyznaczonych miejsc. 
Takie jednoślady wyposażone są  
w blokadę uniemożliwiającą jaz-
dę. Będzie ją można wyłączyć 

dzięki specjalnej aplikacji zainsta-
lowanej na smartfonie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby rower zostawić w dowolnym 
miejscu, poza wyznaczonymi. 
Wtedy jednak naliczona zostanie 
dodatkowa, kilkuzłotowa opła-
ta. Z drugiej strony, kto taki rower 
odprowadzi na miejsce postojowe, 
zasili w ten sposób swoje konto.

Jeszcze nie wiadomo do-
kładnie, jakie będą opłaty za ko-
rzystanie z takiego roweru, ale 
można się spodziewać kwot raczej 
symbolicznych.

- W kolejnym etapie chce-
my zakupić następnych kilkadzie-
siąt rowerów i wyznaczyć dodat-
kowe miejsca, w których będą 
stały - mówi wiceburmistrz Olaf  
Napiórkowski. - Docelowo była-
by to alternatywa dla samochodo-
wego transportu indywidualnego,  
jak i uzupełnienie transportu pu-
blicznego.

Możliwe, że za trzy lata na 
żarskich ulicach takich rowerów 

będzie nawet około 100-150, rów-
nież w wersjach z fotelikami dla 
dzieci..

- Miasta wielkości Żar de-
cydują się zazwyczaj na pięćdzie-
siąt rowerów, ale jeśli mają służyć 
nie tylko okazyjnym przejażdż-
kom, ale i dojazdom do pracy, ich 
liczba musi być znacznie większa, 
podobnie jak ilość stacji bazo-
wych, na przykład na strefie prze-
mysłowej, przy Swiss Krono, czy 
w Kunicach - mówi Olaf Napiór-
kowski. - Biorąc pod uwagę taką 
funkcję roweru miejskiego, czas 
darmowego przejazdu po opłacie 
startowej mógłby wynosić nawet 
do pół godziny.

Jazda rowerem po mieście 
daje dwie niewątpliwe korzy-
ści. Przy rezygnacji z auta mamy 
ograniczenie ilości spalin w po-
wietrzu. Poza tym, jak każda ak-
tywność fizyczna, ma pozytywny 
wpływ na nasze zdrowie.

Andrzej Buczyński

REKLAMA

Tego typu rowery zobaczymy niedługo w Żarach. Dzięki aplikacji w telefo-
nie oraz  niewielkiej opłacie, będzie z nich można korzystać na terenie mia-
sta.  fot. nadesłane
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Było tylko ściernisko 
na końcu świata
GMINA TRZEBIEL O tym, 
jak z niczego można zrobić 
coś, jak zintegrować 
mieszkańców stuosobowej 
wioski i „zmusić” ich, by 
zrobili coś dla wspólnego 
dobra, w rozmowie  
z Andrzejem Buczyńskim 
opowiada sołtys 
Mieszkowa Aneta Paluch.

W centrum wsi stoi elegancka 
świetlica, wokół zadbany teren, plac 
zabaw, boisko...
- Świetlica, to dawna stodoła. Zrobiliśmy 
ją własnymi rękami. Były tu wielkie wro-
ta, koryto dla konia i nic więcej.

Skąd wziął się pomysł?
- Jestem tutaj od małego i pamiętam, że 
dzieciaki zawsze chciały mieć świetli-
cę. W tamtych czasach, poprzednie wła-
dze nie za bardzo zwracały uwagę na na-
sze potrzeby. Później zostałam sołtysem, 
a było to już siedemnaście temu. Stwier-
dziłam, że jest tu trochę dzieci i warto by-
łoby coś dla nich zrobić. 

I spodobało się to mieszkańcom?
- To wieś popegeerowska, specyficz-
na. Ludzie może i chcieliby mieć świetli-
cę, ale niekoniecznie przy niej robić. Ale 
w końcu pomału prace ruszyły. W ciągu 
8-9 lat przy remoncie świetlicy cały czas 
przybywało mieszkańców. Pojawiały się 
dzieci. Pomagali nam również mieszkań-
cy innych wiosek i w ten sposób świetli-
ca powstała.

A teraz organizujecie nawet 
imprezy sportowe.
- Cały czas coś się dzieje. Niedawno or-

ganizowaliśmy tu gminny Bieg z Kulturą. 
Nawet się nie spodziewaliśmy, że tylu lu-
dzi do nas przyjedzie. W imprezie aktyw-
nie uczestniczyło ponad 170 osób. Nawet 
z pogodą nam się udało, bo 2 godziny po 
zakończeniu padał rzęsisty deszcz. Waż-
ne jest też to, że z naszej niewielkiej miej-
scowości w imprezie uczestniczyło pra-

wie czterdzieści osób, w tym połowa to 
dzieci. Ugotowaliśmy pyszną zupę, razem 
z sąsiadami napiekliśmy ciasta i często-
waliśmy wszystkich, którzy do nas przy-
jechali. 

A na co dzień?
- W lutym powstał klub seniora. Ma-

my tu nawet w świetlicy koszyczki z su-
rowców wtórnych, które wykonały panie  
w ramach wspólnych spotkań. Klub liczy 
już szesnaście osób. W grupie jest nawet 
dwóch panów. Wszystkie te osoby coraz 
bardziej się uaktywniają, czego wcze-
śniej w ogóle nie było widać. 

Może brakowało okazji do 
aktywności?
- Okazje może i były, ale niekoniecznie 
stworzone dla nich. Kiedyś zaprosiłam 
panie do świetlicy na wiosenne warsz-
taty. Tak się rozochociły, że nie mogłam 
ich później rozgonić do domów. Spodoba-
ło się im to, że mogą tu coś razem robić  
i spędzać wspólnie czas. 

Świetlica jest wielofunkcyjna.
- Mamy tu też drużynę piłkarską złożo-
ną z dziewczynek i chłopaków. Jest z na-
mi pan Tadeusz, który pełni rolę takiego 
społecznego trenera i dba o te dziecia-
ki. Przy wsparciu rodziców jeździmy też  
z dziećmi na zajęcia do hali sportowej  
w Lipinkach Łużyckich. Korzystają też  
z projektu „Podwórko Mieszków”. Mamy do-
finansowanie do prowadzenia warsztatów 
artystycznych i kulturalnych. Dzieci uczą 
się wycinać, malować, rzeczy innych, niż  
w szkole. Przygotowują też przedstawie-
nia na takie imprezy, jak na przykład Dzień 
Seniora, czy Dzień Babci i Dziadka. 

Organizujecie tu różne imprezy.
- Z różnych tradycyjnych okazji, oprócz 
typowego Dnia Kobiet. U nas nazywa się 
to Dzień Baby i Chłopa. Mężczyźni stwier-
dzili, że nie może być dyskryminacji  
i wszyscy powinni świętować wspólnie. 

Zdobywacie dofinansowania do 
własnych inicjatyw?

Sołtys Aneta Paluch zintegrowała mieszkańców wsi fot. Andrzej Buczyński

Świetlica cieszy się takim powodzeniem, że trzeba ją rozbudować fot. Andrzej BuczyńskiModsi mieszkańcy aktywnie spędzają czas na boisku i placu zabaw fot. Andrzej Buczyński
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- W tamtym roku mieliśmy bardzo faj-
ny projekt, w którym uczestniczyło spo-
ro mieszkańców. Dzięki temu własnymi 
rękami wykonaliśmy piękne boisko dla 
dzieciaków. To głównie zasługa naszych 
panów. A wraz z paniami wykonywaliśmy 
doniczki i świeczniki, czyli rzeczy, które 
mogą się przydać w domu. Projekt zakoń-
czył się wspólną imprezą, która była for-
mą podziękowania za uczestnictwo. Dzie-
ci miały zajęcia z animatorką, a starsi ba-
wili się w podchody dla dorosłych, kół-
ko graniaste - zabawy, które pamiętamy 
jeszcze z dzieciństwa. Na koniec była za-
bawa do białego rana.

Takie rzeczy nie są zbyt 
powszechne.
- To dzięki mieszkańcom, którzy w tym 
wszystkim uczestniczą. Przy tej oka-
zji chciałabym za wszystko serdecznie 
podziękować. Za to, że są, że chcą coś 
wspólnie robić. W dzisiejszych czasach 
znaleźć takich, to rzadkość. Nawet jak 
pozyskamy jakieś dofinansowanie, to jest 
raczej na materiały, a wszelkie prace wy-
konujemy tu społecznie. 

Teraz wszystko tu działa jakby  
z rozpędu, ale jakie były początki?
- Bardzo opornie to szło. Często dostałam 
wiązankę, że jakieś durnoty wymyślam. 

Zagoniła pani ludzi batem do 
roboty?
- Chodziłam od domu do domu i pytałam, 
dlaczego nie przychodzą. Musieli mi wy-
tłumaczyć, a jak nie potrafili, to szli ze 
mną. Niejednokrotnie sama wisiałam na 
rusztowaniu, szlifowałam ściany, malo-
wałam. W końcu zaczęli sami przycho-
dzić, ale nie było to łatwe. Dzisiaj wystar-
czą dwa słowa i już znajdują się chętni do 
pomocy.

Skoro teraz tak dużo się dzieje 
wokół świetlicy, to kto wie, czy nie 
będziecie jej kiedyś rozbudowywać.

- Właśnie że już mamy takie plany. Otrzy-
maliśmy nawet belki od sponsora i chce-
my zrobić dobudówkę. Po prostu się nie 
mieścimy. Na nasze imprezy przyjeż-
dża też dużo ludzi z innych miejscowo-
ści. Przed Sylwestrem nie dawaliśmy na-
wet żadnego ogłoszenia, a i tak było cia-
sno. Nasz Sylwester kończy się o 6-7 ra-
no. Staramy się, żeby zawsze panowała 
miła atmosfera. Przygotowujemy różne 
konkursy i zabawy. 

Wstaje pani rano i wymyśla różne 
rzeczy?
- Mam dużo zajęć i ludzie dziwią się, czy 
mam jeszcze czas na sen. Zawsze też  
z zaciekawieniem czekają na kolejne ze-
branie, czy wymyśliłam coś nowego.

Tu chyba nie liczycie na to, że ktoś 
coś za was zrobi.
- Kiedy złożyliśmy podanie o przeję-
cie pustostanu na przyszłą świetlicę, to 
nawet niektórzy radni wypowiadali się  
w ten sposób, że po co nam to, że tu i tak 
nic nigdy nie powstanie, a społeczeństwo 
Mieszkowa nie nadaje się do niczego. 
Udowodniliśmy, że jest inaczej.

Czegoś wam tu brakuje?
- Wszystkiego nam brakuje, po pierwsze 
pieniędzy (śmiech). A poważnie, to środ-
ków na rozbudowę świetlicy. Będziemy 
to robić jakoś sami. Będziemy zbierać 
pieniądze na ten cel. Potrzeba nam oko-
ło 50 tysięcy. Trochę to potrwa. Ale mu-
szę wspomnieć o sponsorach, firmach, 
które w różnym stopniu wspierają nasze 
działania. Kiedy poprosiliśmy firmę Swiss 
Krono o panele podłogowe do świetlicy, 
otrzymaliśmy je bez problemu. Dostali-
śmy też pyty OSB, belki na wzmocnienie 
stropu.

Odpoczniecie sobie kiedyś?
- Tak całkiem odpoczywać to u nas nie da 
rady. Przymierzamy się już do organizacji 
Dnia Dziecka i letniej imprezy plenerowej. 

ROZMOWA MOJEJ GAZETY

REKLAMA

Tak mówią sami 
mieszkańcy Mieszkowa

Zapytam w ten sposób. Po co to 
wszystko? Nie lepiej siedzieć  
w domu przed telewizorem?
- A ileż można?
- Poza tym tu często wyłączają światło, 
więc za długo nie można (śmiech).

Mieszków jest małą miejscowością.
- Nie jest nas dużo, ale wszyscy się 
znają, spotykają i kochają, jak jedna 
wielka rodzina.
- Jak jest zabawa, to wszyscy są razem, 
dzieci, dorośli i dziadkowie. Wszyscy 
potrafią się razem bawić.

Co tu było, zanim powstała 
świetlica?
- Nic nie było. Telewizor, plotki i ogród-
ki. Każdy siedział we własnym domu.
- Czasem tylko spotkało się kogoś na 
ławce przed domem i tyle.

- Niby się znaliśmy, ale nie mieliśmy 
miejsca, gdzie mogliśmy się spotkać.
- Dużo zawdzięczamy naszej pani soł-
tys, która po prostu zmobilizowała 
mieszkańców wsi, żeby tak jakoś zjed-
noczyć dzieci, młodzież i starszych. 
Otworzyliśmy się na to.

Podobno na początku nie było 
chętnych do pracy przy świetlicy.
- Było jak było.
- Każdy najpierw pomarudził, ale póź-
niej coś w końcu zrobił i były efekty.
- W końcu każdy przekonał się do tego. 
- I wioska lubi się bawić.

Co się marzy mieszkańcom 
Mieszkowa?
- Chodnik i większa świetlica.
- Autobusy do dojazdów, bo jesteśmy 
odcięci od świata.

Mieszkacie na końcu świata?
- Jeszcze ciut dalej.

fot. Andrzej Buczyński
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Forsowanie Nysy 
Łużyckiej wiosną 
1945 roku miało 
być dla polskich 
żołnierzy z 2 Armii 
WP początkiem 
zwycięskiego 
zwieńczenia 
wojennej epopei, 
rozpoczętej pamiętną 
klęską we wrześniu 
1939 roku. Wielu 
z nich, służących w 10 
Dywizji Piechoty, 
złożyło obfitą daninę 
krwi wskutek 
nieodpowiedniego 
przygotowania, 
desperacko stawiając 
czoła silniejszemu 
wrogowi.

Kiedy w pierwszych dniach 
kwietnia 1945 roku żołnierze  
2 Armii Wojska Polskiego pod 
dowództwem gen. Świerczew-
skiego dotarli nad Nysę Łużyc-
ką po ponad tysiąckilometrowym 
szlaku bojowym, byli pełni zapa-
łu do walki mającej na celu przy-
czynienie się do ostatecznego po-
konania III Rzeszy. W nocy z 10 
na 11 kwietnia zluzowali oddzia-
ły radzieckiej 13 Armii Gwar-
dii gen. Puchowa i przejęli obro-
nę na 32-kilometrowym odcin-
ku na prawym brzegu Nysy - od 
wsi Młotów do folwarku Wyso-
kie. Po sąsiedzku 2 AWP oskrzy-
dlały w ramach 1 Frontu Ukraiń-
skiego sowieckie armie: po prawej  
5 Armia Gwardii gen. płk Żado-
wa, po lewej zaś 52 Armia Gwar-
dii gen. płk Korotiejewa. Zwie-
ranie szyków nad Nysą Trzon  
2 AWP stanowiło pięć dywizji pie-
choty: 5, 7, 8, 9 i 10. Wszystkie 
z nich oprócz 5 DP zostały zgru-
powane w pierwszym rzucie ope-
racyjnym, którego nadrzędnym ce-
lem było przełamanie niemieckiej 
obrony nad Nysą Łużycką, a na-
stępnie prowadzenie przez ześrod-
kowane na lewym skrzydle 8 i 9 
Dywizje Piechoty natarcia na 4-ki-
lometrowym odcinku frontu w kie-
runku Budziszyna i Drezna. Za 
owymi dywizjami, tj. zdecydowa-
nie w głównym pasie uderzenia 
zgrupowano 5 DP, oddziały pan-
cerne, artyleryjskie - artylerii prze-
ciwpancernej i przeciwlotniczej, 
rakietowe, inżynieryjno-saperskie 
jak również inne jednostki tyłowe. 
Natomiast najbardziej wysuniętej 

na północ 10 DP przypadł najdłuż-
szy, bo aż 18-kilometrowy odci-
nek frontu. Sytuacja tejże dywizji 
na tle pozostałych była szczególna, 
gdyż od samego początku operacji 
nie zapewniono jej odpowiedniego 
wsparcia czołgowego. W począt-
kowej fazie działań miała ona tyl-
ko wiązać siły nieprzyjaciela nad 
Nysą. A razem z sąsiadującą z nią 
od południa 7 DP stanowiły (przy 
wsparciu 78 Pułku Artylerii Prze-
ciwpancernej) w pasie od Młotów 
do Rothenburga uderzenie pomoc-
nicze, zabezpieczające od południa 
działania sowieckiej 5 armii kieru-
jącej się na Berlin. 

W kolejnych dniach mię-
dzy 11 a 16 kwietnia dywizje pie-
choty 2 AWP z pierwszego rzu-
tu otrzymały rozkaz rozpoznania 
sił przeciwnika walką w całym pa-
sie natarcia, zdobycia przyczółków 
i utrzymania się na nich aż do cza-
su właściwego forsowania Nysy. 
W 10 DP wyznaczono do tego celu 
tylko jedną wzmocnioną kompanię 
piechoty ppor. Kłębka z 25 pp, któ-
ry zginął w czasie tej nieudanej ak-
cji rozpoznawczej. 

Krwawa jatka 
16 kwietnia o godzinie 4.15 pre-
ludium salwy rakietowej „Ka-
tiusz” na pozycje niemieckie, na 
prawym brzegu Nysy, rozpoczęło 
operację łużycką. Nadeszła chwi-
la wyrównania rachunku krzywd 
doznanych ze strony niemieckie-
go okupanta. Zanim po stronie  
1. Frontu dobiegła końca 145-mi-
nutowa nawałnica ognia artyle-
ryjskiego na cele niemieckie, na 
jego 22-kilometrowym odcin-
ku rozpostarto zasłonę dymną, 
pod przykryciem której oddziały 
2 AWP z piechotą na czele rzuci-
ły się w nurt Nysy ku jej zachod-
niemu brzegowi. Podczas, gdy 
już pierwszego dnia ofensywy 
8 i 9 DP z powodzeniem sforso-
wały Nysę, a w kolejnych dwóch 
dniach wdarły się w głąb teryto-
rium nieprzyjaciela przełamując 
jego trzecią linię obrony nad rze-
ką Weisser Schöps, 7 DP i część  
5 DP ledwie „wgryzły się” w obro-
nę niemiecką od 3 do 14   kilome-
trów. Natomiast 10 DP pozostawa-
ła dnia 18 kwietnia nadal na wyj-
ściowej pozycji nad Nysą, z jed-
nym uchwyconym przyczółkiem. 
Przyczyn tego fiaska było kilka. 
W nocy tuż przed rozpoczęciem 
operacji dowódca 10 DP płk Di-
bienko przegrupował składają-
ce się nań pułki (25, 27, 29 pp), 
w wyniku czego część batalionów 

POWIAT ŻARSKI Rzeka spłynęła krwią polskich żołnierzy

Straceńcy znad Nysy

fot.www.wikipedia.org
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późno włączyła się do akcji. Dy-
wizja działała na zbyt szerokim 
odcinku frontu. Dla wielu żołnie-
rzy, nieobytych z wojennym rze-
miosłem, działania nad Nysą były 
chrztem bojowym. Ponadto 10 DP 
otrzymała słabe wsparcie artyle-
ryjskie i żadnego pancernego. Mi-
litarna przewaga hitlerowców, tj. 
615 Dywizji do zadań specjalnych 
oraz Grenadierów Pancernych 
z dywizji „Brandenburg”, była 
druzgocąca. Niemcy dysponowa-
li lepszym arsenałem, bronili się 
i kontratakowali z furią, w efek-
cie czego pułki 10 DP zostały po-
ważnie zdziesiątkowane. Morder-
czy ogień wroga, nieustanne braki 
amunicji, liczni zabici - to spowo-
dowało, że morale żołnierzy moc-
no podupadło. Niektórzy dowód-
cy, jak na przykład dowodzący 2 
batalionem 27 pp kpt. Betlej, usi-
łowali wskrzesić ducha walki swo-
im męstwem, śmiało rzucając się 
z bronią ku niemieckim pozycjom. 
Rannego kapitana Betleja podczas 
jednej z takich akcji wyniósł na 
własnych barkach z nurtów Nysy 
por. Klecha. Aby ratować sytuację 
10 dywizji zmieniono jej dowód-
cę na płk Struca. Desperackie pró-
by uchwycenia przyczółka uda-
ły się tylko 2 batalionowi 29 puł-
ku, którego dowódca i jego zastęp-
ca padli wówczas od kul - por. Po-
letajew ranny, a por. Żydzik zabi-
ty. Dowodzenie przejął por. Kotus, 

ale i jego raniono. Dalszą obronę 
zdobytego skrawka (w zakolu rze-
ki na wysokości Dobrzynia) pro-
wadził por. Darmoliński, okopa-
ny z resztą oddziału w płytkich 
jamach w żwirze wzdłuż brzegu, 
podczas gdy naprzeciwko Niemcy 
ziali ogniem z betonowych bun-
krów. Tenże 29 pp stracił w ciągu 
pierwszych trzech dni operacji 179 
zabitych, 581 rannych i 200 zagi-
nionych, czyli połowę swojego 
stanu osobowego. 

Śmierć kapitana
Przełom na tym odcinku frontu 
nastąpił 20 kwietnia, kiedy jed-
nostki taktyczne wroga, aby unik-
nąć okrążenia, wycofały się po-
przedniego dnia w głąb bronio-
nego terenu. Wówczas to 10 DP 
przeprawiła się na prawy brzeg 
Nysy, a następnie przedzierając 
się przez lasy mużakowskie roz-
poczęła pościg za hitlerowcami 
prowadzącymi działania obronno 
- opóźniające. Następnego dnia 
w okolicy Boxbergu wywiązała 
się krwawa bitwa pomiędzy 27 pp 
z 10 DP a silnie ufortyfikowanym 
niemieckim punktem oporu. Zgi-
nął wówczas przeszyty serią z ka-
rabinu kpt. Betlej, któremu chwi-
lę wcześniej udało się brawurowo 
wrzucić wiązkę granatów do nie-
mieckiego bunkra. 

Marta Słonimska

HISTORIA

Dowódca 2 batalionu 27 pp kapitan Stanisław Betlej (źródło: K. Kaczmarek „Polacy na polach Łużyc”) fot.arch.

Odkryte tajemnice 
radzieckich garnizonów
ŻARY Na spotkaniu 
autorskim  
z dr. Wojciechem 
Konduszą stawili się 
miłośnicy najnowszej 
historii Polski. Temat 
tajemnic garnizonów 
radzieckich 
wzbudził spore 
zainteresowanie.

We wrześniu ubiegłego roku by-
ła obchodzona 25. rocznica wyco-
fania z Polski jednostek Północnej 
Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. 
Ich obecność w latach 1945 – 1993 
była przejawem zależności naszego 
kraju od Moskwy, a także gwaran-
tem zabezpieczenia radzieckich in-
teresów w tej części Europy. Wyj-
ście jednostek PGW stało się wy-
znacznikiem końca zimnowojennej 
epoki. Nastał czas, w którym suwe-
renna Polska mogła samodzielnie 
decydować o swoim rozwoju i za-
wieranych sojuszach.

Okres stacjonowania radzieckich 
wojsk w Polsce jest przedmiotem 
analiz i nadal nie znaleziono odpo-
wiedzi na wiele pytań. Dr Wojciech 
Kondusza po pięcioletnim okresie 
badań i zbierania materiałów wy-
dał książkę pt. „Tajemnice garnizo-
nów radzieckich w Polsce”. Dyrek-
tor Muzeum Pogranicza Śląsko-Łu-
życkiego Jacek Jakubiak zorgani-
zował, w pięknej muzealnej scene-
rii, spotkanie autorskie dla wszyst-
kich zainteresowanych tą tematyką. 
Autor książki w interesujący spo-
sób opowiedział zebranym o co-
dziennym życiu żołnierzy radziec-
kich w garnizonach na terenie Le-
gnicy, Świętoszowa i Bolesław-
ca. Przedstawił obraz garnizonu od 
„środka” szkicując to, co się działo 
za szczelnymi murami jednostek ra-
dzieckich i co przez pół wieku było 
pilnie strzeżoną tajemnicą. Książ-
ka jest zarazem wielowymiarową 
opowieścią o codziennym życiu w 
Związku Radzieckim, które w po-
mniejszonej skali toczyło się w eks-

terytorialnych garnizonach w Pol-
sce. Autor przedstawił mentalność 
mieszkańców w okresie powojen-
nym, a także metody formowania 
nowego typu człowieka – „homo 
sovieticus”. Wśród słuchaczy byli 

obecni członkowie Stowarzyszenia 
42. PZ i 11. BZ z prezesem Krzysz-
tofem Polusikiem. Spotkanie wzbu-
dziło zainteresowanie przybyłych, 
czego wyrazem była duża ilość py-
tań skierowanych do autora. Cie-

szyło również przybycie młodzieży 
szkolnej, dla której przeszłość hi-
storyczna jest w fazie odkrywczo-
-poznawczej.

Andrzej Miernicki

Dr Wojciech Kondusza podpisywał swoją książkę, którą można nadal kupić w żarskim muzeum fot.Andrzej Miernicki
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POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Zespół Górali 
Bukowińskich 
„Watra” 
z Brzeźnicy 
śpiewa i tańczy 
już 50 lat.
Po raz pierwszy zespół wy-
stąpił w Żaganiu na Powia-
towym Przeglądzie Ama-
torskiego Ruchu Artystycz-
nego. Od początku zespo-
łem kieruje Jadwiga Parec-
ka. Przez cały czas godnie 
reprezentuje społeczność 
czadecką na przeglądach 
i festiwalach, zdobywa-
jąc nagrody i wyróżnienia. 
Podsumowaniem długolet-
niej działalności było przy-
znanie nagrody im.Oskara 
Kolberga. Swój dorobek ar-
tystyczny zespół zaprezen-
tuje podczas uroczystego 
Pasionka w Brzeźnicy już 
25 maja. JM

Pięćdziesiąt lat minęło

ŻARY W Żarskim Domu 
Kultury na poetycko-
muzycznym spotkaniu 
wielkanocnym stawili się 
Słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
i zaproszeni goście.

Licznie przybyła publiczność gorą-
co oklaskiwała program przygotowa-
ny przez sekcję literacką RYM pod kie-
runkiem Haliny Borowiec, która przypo-
mniała symbolikę świąt Wielkiej Nocy. 
Swoje wiersze na ten temat przedstawi-
li członkowie sekcji. Zaśpiewała też nie-
zawodna Krystyna Wojciechowska, po-

rażając uczestników spotkania siłą swo-
jego głosu. Wszystkich porwał też śpie-
wem zespół „Charyzma” pod kierun-
kiem Sylwii Sługockiej. Wanda Dobroń 
zadziwiła wierszem o wiośnie, a wtóro-
wała jej pani Sylwia. Nie mogło zabrak-
nąć konkursu pisanek – nagrody wręczał 
radny Zbigniew Żychowski, a zajączki 

od Burmistrz Danuty Madej przekazała 
Irena Marciniak, przewodnicząca Miej-
skiej Rady Seniorów. Słodki poczęstunek 
i oprawę świąteczną przygotowała Rada 
Słuchaczy UTW. To było kolejne popołu-
dnie poetycko - muzyczne, które cieszyło 
się tak dużym zainteresowaniem Słucha-
czy UTW. PAS

Zajączek w bardzo literackim nastroju

Sekcja literacka RYM trzyma się dobrze, a prezentuje jeszcze lepiej fot.ARMG
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POWIAT 
ŻARSKI Żarscy 
kryminalni 
odzyskali 
warty blisko 30 
tysięcy złotych 
łup złodzieja. 
Sprawcy 
kradzieży może 
grozić bardzo 
surowa kara.
Do kradzieży z włama-
niem do domu jednoro-
dzinnego doszło przed 
dwoma tygodniami w jed-
nej z miejscowości w po-
wiecie żarskim. Niezna-

ny sprawca dostał się do 
wnętrza budynku wybija-
jąc szybę w drzwiach wej-
ściowych. Zabrał elektro-
narzędzia, urządzenia bu-
dowlane oraz wyposaże-
nie o łącznej, szacunkowej 
wartości blisko 30 tysię-
cy złotych. Policjanci pra-
cowali na miejscu, zbiera-
li ślady, rozpytywali oso-
by oraz wykonali szereg 
czynności, których celem 
było odzyskanie skradzio-
nych rzeczy oraz ustalenie 
i zatrzymanie osób odpo-
wiedzialnych za przestęp-
stwo. W wyniku policyj-
nych działań mundurowi 

odzyskali większą część 
mienia oraz ustalili podej-
rzewanego o to przestęp-
stwo. 45-letni mieszkaniec 
pow. zielonogórskiego zo-
stał zatrzymany, ponieważ, 
jak się okazało był także 
poszukiwany za niestoso-
wanie się do sądowego za-
kazu. 

- Mężczyzna trafił 
do aresztu. Może mu gro-
zić nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności. Odzyska-
ne rzeczy trafiły już do pra-
wowitych właścicieli - in-
formuje kom. Aneta Bere-
stecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Zatrzymany złodziej, 
odzyskany łup

POWIAT ŻARSKI 
Funkcjonariusze Straży 
Granicznej z Tuplic 
zatrzymali w Lubsku  
5 obywateli Ukrainy, 
którzy przebywali 
i pracowali w Polsce 
niezgodnie z przepisami.

Na terenie budowy oraz w jednej z firm, 
która zajmuje się produkcją żywno-
ści również w Lubsku, funkcjonariusze 
z Placówki Straży Granicznej w Tupli-
cach, zatrzymali pracujących tam oby-
wateli Ukrainy. Jak ustalono w trakcie 
kontroli legalności pobytu cudzoziemcy 
przebywali na terytorium naszego kra-
ju niezgodnie z deklarowanym celem 

wjazdu i pobytu.
Dodatkowo w czasie prowadzo-

nych czynności funkcjonariusze po-
twierdzili, że cudzoziemcy ci nie posia-
dali zezwoleń na pracę ani umów po-
twierdzających ich legalne zatrudnienie. 
Z uwagi na to wszczęta została kontrola 
legalności zatrudnienia cudzoziemców 
w tych podmiotach. Zatrzymani obywa-
tele Ukrainy w wieku 36-57 lat z uwa-
gi na naruszenie polskich przepisów 
otrzymali decyzje o zobowiązaniu do 
powrotu w terminie 30 dni z jednocze-
snym półrocznym zakazem wjazdu do 
naszego kraju oraz innych państw stre-
fy Schengen.

Zatrudniającym cudzoziemców 
nierzetelnym pracodawcom grozi kara 
grzywny do 30 tys. zł. PAS

Nielegalni

POWIAT ŻARSKI 
Trzy tony 
tytoniowego 
suszu wartego 
prawie 1,5 mln 
złotych ujawnili 
i zatrzymali 
funkcjonariusze 
Straży Granicznej 
z Tuplic.

Funkcjonariusze z Pla-
cówki Straży Granicz-
nej w Tuplicach, pełniąc 

służbę w pobliżu miejsco-
wości Królów, zatrzyma-
li do kontroli samochód 
ciężarowy marki IVECO. 
W trakcie sprawdzania do-
kumentów uwagę funkcjo-
nariuszy SG zwróciło nie-
spokojne zachowanie kie-
rowcy pojazdu. W wyni-
ku kontroli w przestrze-
ni ładunkowej zatrzyma-
nej ciężarówki funkcjona-
riusze ujawnili 3 tony su-
szu tytoniowego o szacun-
kowej wartości 1 375 920 

zł. 34-letniego mieszkań-
ca Zielonej Góry zatrzy-
mano za nabywanie, prze-
chowywanie i przewoże-
nie wyrobów akcyzowych 
bez specjalnych oznaczeń. 
Nielegalny ładunek oraz 
pojazd pozostaje w dys-
pozycji tuplickiej Stra-
ży Granicznej. W przed-
miotowej sprawie wszczę-
to postępowanie przygo-
towawcze, które nadzoru-
je Prokuratura Rejonowa 
w Żarach. PAS

Trzy tony 
tytoniu

fot.Nadodrzański Oddział SG

Kosztowne elektronarzędzia wróciły do właściciela fot.Lubuska Policja

Kontrole w pobliżu granicy i przyszłej autostrady A18, to rutynowa praca funkcjonariuszy Stra-
ży Granicznej. Pomimo tego amatorzy szybkiego zarobku ryzykują fot.Nadodrzański Oddział SG
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Powtórzyli sukces
BIEGI PRZEŁAJOWE  
Reprezentacja 
żarskiego Zespołu 
Szkół Ekonomicznych 
zdobyła wicemistrzostwo 
województwa lubuskiego 
w drużynowych biegach 
przełajowych chłopców.

W Babimoście odbyły się finały woje-
wództwa lubuskiego w drużynowych 
biegach przełajowych. Rewelacyjnie po-
biegli uczniowie z Ekonomika - Filip 
Ratman zajął 4. miejsce przegrywając 

walkę o podium zaledwie o 2 sekundy, 
Miłosz Bielak był 8., Piotr Saramaka 15., 
Dawid Ardeli 21., Piotr Wroczyński 23., 
Paweł Pawlikowski 25. Chłopcy tym sa-
mym powtórzyli sukces z zeszłego roku.
Końcowa klasyfikacja:
I miejsce VII LO Zielona Góra
II miejsce ZSE Żary
III miejsce CKZiU Nowa Sól
IV miejsce CKZiU Sulechów
V miejsce ZSTiL Żagań
VI miejsce ZSLiT Gubin
VII miejsce ZSP Sława
VIII miejsce CKZiU Międzyrzecz
IX miejsce ZSLiZ Sulęcin. TG

Srebrna ekipa z Ekonomika fot. nadesłane

Piątka na szczycie

BIEGI PRZEŁAJOWE Uczniowie klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 5 w Żarach zdo-
byli mistrzostwo województwa w drużynowych biegach przełajowych w Babimoście.  
W składzie zwycięskiej drużyny pobiegli: Kamil Biernat, Paweł Hirsch, Hubert Zakrzew-
ski, Maks Rombalski, Dawid Rewaj i Filip Radzimski  fot. Agros Żary

Ćwierćfinały będą 
w Żarach
KOSZYKÓWKA BC Swiss 
Krono Żary gospodarzem 
Ćwierćfinału Mistrzostw 
Polski Młodzików.

Podopieczni Radosława Barcza mają za 
sobą świetnie rozegraną rundę zasadni-
czą. Tym samym, z bilansem 19:1, zajmu-
ją pierwsze miejsce w tabeli. 

Ostatni mecz w Żarach okazał się uda-
nym rewanżem. Żarscy koszykarze pokona-
li KS Sudety Jelenia Góra 72:57. W zwy-

cięskiej drużynie zagrali: Jakub Mysiorek, 
Aleks Hejmanowski, Kacper Reczyński, 
Kacper Mysiorek, Marcel Hościłowicz, Ma-
ciek Adamczewski, Sebastian Jankowski, 
Kacper Korzeniowski, Alan Burcon, Kac-
per Boczarski i Łukasz Kowalczyk.

Ćwierćfinał rozegrany zostanie w Ża-
rach, w dniach 26-28 kwietnia. W wyniku 
losowania, w grupie z BC Swiss Krono Ża-
ry znalazły się drużyny: TKM Włocławek, 
MKK Żak Koszalin i MKS Piotrówka Ra-
dom. ATB

Młodzicy BC Swiss Krono Żary mają za sobą bardzo udany sezon fot. Andrzej Buczyński

Mali piłkarze 
z wielkim pucharem

PIŁKA NOŻNA Drużyna UKS Promień Żary, grająca w kategorii U-8, zajęła drugie miejsce w wo-
jewódzkim finale XIX edycji turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. Na drodze 
do pierwszego miejsca stanęła reprezentacja UKS APF Zielona Góra, która wygrała mecz z wy-
nikiem 2:1. UKS Promień Żary na turnieju w Gorzowie wystąpił w składzie: Dawid Brewiński, 
Antoni Dumański (najlepszy zawodnik turnieju), Karol Firak, Filip Gąsiewski, Michał Kalemba, 
Samuel Kosiński, Xavi Nowicki, Wojciech Nowakowski, Antoni Szymański i Dawid Surwiło - na-
grodzony „Zieloną kartką” - wyróżnieniem fair play fot. Andrzej Buczyński
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻARY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żary dla terenu położonego we wsi Grabik

 Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żary uchwały  
nr XXXV/272/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary, dla terenu położonego we wsi Grabik.
 Obszar opracowania zmiany studium dotyczy działek ewidencyjnych nr 2/47 i 2/29 w obrębie ewiden-
cyjnym Grabik, położonych przy drodze gminnej (w rejonie Zespołu Szkół w Grabiku), zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do uchwały nr XXXV/272/18.
 Zgodnie z art. 11 pkt 1 ww. ustawy zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. 
Wnioski należy składać na piśmie na adres: al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary lub w wersji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gminazary@gminazary.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę 
oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomo-
ści informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żary, dla terenu położonego we 
wsi Grabik. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żary przy al. Jana Pawła II 6 
68-200 Żary, w pokoju nr 211, w godzinach pracy Urzędu.
 Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 r. w formie:
1. pisemnej do Wójta Gminy Żary, na adres: al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, lub:
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Żary przy al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, w pokoju nr 211 

w godzinach od 7.00 do 15.00, lub:
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym pod-

pisem elektronicznym, oznaczone tematem: „zmiana studium Grabik”, na adres e-mail: gminazary@gmi-
nazary.pl.

 Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy oraz przed-
miot uwagi lub wniosku.
 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żary.
 
         Wójt Gminy Żary
            Leszek Mrożek

OGŁOSZENIE

Żary, dnia 12 kwietnia 2019 r.

SPORTY WALKI W dniach 5-7 
kwietnia w Nowym Targu odbyły się 
Mistrzostwa Polski w Kickboxingu  
w formule Low Kick.

Na turniej zgłosiło się 78-klubów z całej Polski i 280 za-
wodników. Żarski klub reprezentował Kamil Dychała  
w kategorii -67 kg senior. Kamil stoczył cztery ciężkie wal-
ki  przez eliminacje szedł jak burza wygrywając pewnie 3:0 
warto dodać że w pierwszej walce przeciwnik Kamila był   
liczony dwa razy. W finale spotkał się z aktualnym wice-
mistrzem Europy Eliaszem Jankowskim z Legnicy. Walka 
o złoto była bardzo zacięta, ale przeciwnik okazał się mi-
nimalnie lepszy, wygrywając na punkty. Trenerem wicemi-
strza jest Dariusz Dychała. nadesłane

Zawodnik UKS Korio  
Żary Wicemistrzem 
Polski w Kickboxingu

Kamil Dychała (z lewej) wywalczył srebro fot. nadesłane

Stolica Dolnych Łużyc 
i lekkiej atletyki
ŻARY Już w niedzielę, 
14 kwietnia, święto 
biegaczy, czyli 
kolejna edycja 
popularnej Dychy po 
Żarach. Natomiast 
za miesiąc szykuje 
się niezła gratka 
dla wszystkich 
miłośników królowej 
sportu.
W ubiegłym roku po raz pierw-
szy, na nowo wybudowanym sta-
dionie lekkoatletycznym przy ul. 
Sportowej zorganizowano ogólno-
polski mityng lekkoatletyczny, któ-
ry cieszył się powodzeniem zarów-
no wśród sportowców, jak i kibi-
ców. Mieszkańcom Żar, ale nie tyl-
ko, dobrze znany jest też organi-
zowany cyklicznie w mieście Me-
moriał im. Tadeusza Ślusarskiego.  
W tym roku obydwie imprezy zo-

staną przeprowadzone jednocześnie 
18 maja na Syrenie.

- Po piętnastu latach dotych-
czasowa formuła Memoriału nie-
co się wyczerpała, a poza tym nie 
moglibyśmy zapewnić najwięk-
szych gwiazd, jest to zbyt kosztow-
ne - mówi wiceburmistrz Żar Olaf 
Napiórkowski. - Ponieważ stawia-
my na sport młodzieżowy, Memo-
riał Tadeusza Ślusarskiego odbędzie 
się w trakcie mityngu z konkursem 
skoków w kategorii open, zarówno 
dla juniorów, jak i seniorów.

Organizatorzy liczą, że pod-
czas tegorocznej edycji mityngu zo-
baczymy w Żarach najlepszych ju-
niorów w kraju. Już w pierwszej 
edycji przyjechało do Żar wielu uta-
lentowanych sportowców, którzy 
bardzo dobrze oceniali zarówno sta-
dion, jak i samą organizację impre-
zy. Co ważne, podczas mityngu za-
wodnicy w poszczególnych dyscy-
plinach z pewnością będą się starali 

osiągać jak najlepsze rezultaty, któ-
re pozwalają później zakwalifiko-
wać się na przykład do startu na mi-
strzostwach Polski.

- Mityng zmienia nazwę na  
Swiss Krono Cup - Żary 2019, po-
nieważ zyskaliśmy strategicznego 
sponsora, którym jest oczywiście 
żarska firma Swiss Krono - mó-
wi wiceburmistrz Napiórkowski.  
- Mam nadzieję, że dzięki temu im-
preza będzie na najwyższym po-
ziomie. 

Rezygnacja z udziału tyczkar-
skiej czołówki, sporo zaoszczędzo-
nych pieniędzy, ponieważ za start 
tych najlepszych trzeba płacić.

- Jako miasto na organizację 
wydamy dwukrotnie mniej, niż po-
przednio, a jednocześnie będziemy 
mogli doposażyć stadion w brakują-
cy sprzęt sportowy - zapewnia Olaf 
Napiórkowski. - W tym roku mamy 
zamiar dokupić cztery belki do biegu 
na trzy tysiące metrów z przeszko-

dami, jak również część skoczni,  
natomiast w przyszłym roku chce-
my skompletować zeskok do skoku 
o tyczce i dać możliwość żarskim 
zawodnikom  trenowania na miej-
scu tej, chyba najtrudniejszej tech-
nicznie dyscypliny LA. Myślę, że 
byłoby to najlepsze upamiętnienie 
naszego najsławniejszego sportow-
ca Tadeusza Ślusarskiego - szuka-
nie jego następców w jego rodzin-

nym mieście..
Tradycyjnie, pod ratuszem, 

odsłonięta zostanie kolejna gwiazda 
wybitnego sportowca. Czyje nazwi-
sko pojawi się teraz? To na razie nie-
spodzianka.

Oprócz samych zawodów, na 
Syrenie będą dodatkowo dmuchań-
ce, wata cukrowa i popcornem. 

Andrzej Buczyński

Ogólnopolski mityng lekkoatletyczny zorganizowany będzie w Żarach po 
raz drugi fot. Andrzej Buczyński
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Spokojnie, ale nie do końca

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

1. LZS KADO GÓRZYN 16 12 1 3 59 : 24 37

2. RELAX GRABICE 16 10 2 4 49 : 15 32

3. POGOŃ WĘŻYSKA 16 9 3 4 48 : 21 30

4. TRAMP-KARP OSIECZNICA 16 9 2 5 34 : 18 29

5. CZARNI CZARNOWO 16 8 3 5 30 : 25 27

6. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 16 8 3 5 24 : 24 27

7. SPARTA MIERKÓW 16 7 3 6 38 : 38 24

8. BÓBR BOBROWICE 16 6 3 7 27 : 41 21

9. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 16 5 5 6 24 : 42 20

10. START ZIEL- BRUK PŁOTY 16 5 3 8 26 : 32 18

11. KP ŚWIDNICA 16 4 3 9 17 : 40 15

12. STAL JASIEŃ 16 3 4 9 24 : 32 13

13. FADOM NOWOGRÓD 16 3 3 10 28 : 39 12

14. SPARTAK BUDACHÓW 16 3 2 11 21 : 58 11

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

1. BUDOWLANI II LUBSKO 13 12 0 1 65 : 18 36

2. KS LIPNA 13 10 1 2 62 : 27 31

3. FAX BIENIÓW 13 9 1 3 52 : 41 28

4. ISKRA JABŁONIEC 13 8 0 5 38 : 37 24

5. PROMIEŃ II ŻARY 13 6 3 4 60 : 24 21

6. NYSA TRZEBIEL 13 6 1 6 31 : 23 19

7. WKS ŁAZ 13 5 1 7 37 : 39 16

8. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 13 5 1 7 39 : 43 16

9. ZIELONI DROŻKÓW 13 4 2 7 39 : 50 14

10. TUPLICZANKA TUPLICE 13 4 1 8 50 : 40 13

11. NYSA PRZEWÓZ 13 3 1 9 24 : 51 10

12. ZORZA KADŁUBIA 13 0 0 13 17 : 121 0

Urwali punkty wiceliderowi

KLASA B - ŻARY
TUPLICZANKA TUPLICE - ISKRA JABŁONIEC

5  :  1
KS LIPNA - TUPLICZANKA TUPLICE

9  :  0
PROMIEŃ II ŻARY - KS LIPNA

3  :  3
NYSA PRZEWÓZ - ZORZA KADŁUBIA

7  :  1
NYSA TRZEBIEL - BUDOWLANI II LUBSKO

0  :  1
LZS ZJEDNOCZENI BRODY - ZIELONI DROŻKÓW

4  :  2
WKS ŁAZ - FAX BIENIÓW

2  :  3

KLASA A - GRUPA IV
KWISA TRZEBÓW - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

0  :  4
CZARNI JELENIN - PIAST LUBANICE

4  :  1
CZARNI PRZYBYMIERZ - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

6  :  0
LZS KS TOMASZOWO - MIROSTOWICZANKA

2  :  5
SPARTA MIODNICA - PŁOMIEŃ CZERNA

1  :  0
GRANICA ŻARKI WIELKIE - ŁKS ŁĘKNICA

1  :  1

KLASA A - GRUPA II
BŁĘKITNI ZABŁOCIE - TRAMP-KARP OSIECZNICA

0  :  0
FADOM NOWOGRÓD - SPARTA MIERKÓW

4  :  2
RELAX GRABICE - KP ŚWIDNICA

1  :  1
START ZIEL- BRUK PŁOTY - POGOŃ WĘŻYSKA

0  :  3
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - BÓBR BOBROWICE

1  :  1
CZARNI CZARNOWO - SPARTAK BUDACHÓW

1  :  0
LZS KADO GÓRZYN - STAL JASIEŃ

1  :  1

KLASA OKRĘGOWA
ISKRA MAŁOMICE - ZRYW RZECZYCA

3  :  1
PIAST CZERWIEŃSK - PIAST IŁOWA

1  :  0
POGOŃ PRZYBORÓW - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

2  :  1
ODRA NIETKÓW - UNIA KUNICE ŻARY

2  :  1
PROMIEŃ ŻARY - BUDOWLANI LUBSKO

3  :  2
UKS CZARNI ŻAGAŃ - LECH SULECHÓW

3  :  0
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - SCHNUG CHOCIULE

0  :  1
MIESZKO KONOTOP - BŁĘKITNI OŁOBOK

4  :  1

OSTATNIE MECZE

PIŁKA NOŻNA Druga drużyna Promienia Żary zremisowała na własnym boisku z wiceliderem żarskiej klasy B - KS Lipna. Bram-
ki dla gospodarzy zdobyli: Łukasz Świdkiewicz i dwukrotnie Norbert Biniek. Na listę strzelców gości wpisali się: Tomasz Mielni-
czek, Daniel Dolecki i Paweł Pawlak  fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA 
Goniący obecnie 
czołówkę tabeli, 
żarski Promień 
zdobywa  
u siebie bezcenne 
trzy punkty, 
wygrywając  
z Budowlanymi 
Lubsko 3:2.

O pierwszej połowie zapew-
ne nikt z kibiców Promienia 
złego słowa nie powie. Pro-
wadzenie od 17 minuty za-
pewnił gospodarzom Marek 
Wolak. Jeszcze przed prze-
rwą Dariusz Piechowiak 
podwyższa wynik na 2:0.

W 5. minucie drugiej 
części meczu Wolak zdoby-
wa kolejną bramkę i moż-
na było pomyśleć, że już 
po wszystkim. Trzybram-

kowa strata jakoś psychicz-
nie nie dobiła Budowlanych. 
Nie poddali się i w rezulta-
cie, w 77. minucie zdobyli 
pierwszą bramkę, zapisaną 
na konto Radosława Roma-
nowskiego. Co więcej, dwie 
minuty przed końcem regu-
laminowego czasu gry, Da-
wid Walczak strzela kolej-
nego gola dla Budowlanych.  
I nagle pytanie - jakim wy-
nikiem wygra Promień, za-
mieniło się w obawę, czy 
Budowlani zdołają zremiso-
wać. Na szczęście dla żar-
skiego klubu, nie zdołali.

Na szczęście też, lider 
tabeli, Piast Iłowa, przegry-
wa w Czerwieńsku, zmniej-
szając tym samym różni-
cę punktową. Kibice w Ża-
rach mogliby spać w miarę 
spokojnie, gdyby nie ten Ża-
gań... ATBPo strzale Marka Wolaka, bramkarz Budowlanych musiał wy-

ciągać piłkę z siatki fot. Andrzej Buczyński
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Więcej emocji
niż bramek
PIŁKA NOŻNA Mecz okrzyknięty 
przez niektórych spotkaniem na 
miarę awansu zgromadził w Żarkach 
Wielkich sporą grupę kibiców.

Trzecia w tabeli grupy IV klasy A miejscowa Granica podej-
mowała wicelidera - ŁKS Łęknica. Dla obydwu zespołów trzy 
punkty z tego spotkania miały bardzo duże znaczenie. Wygra-
na piłkarzy z Żarek Wielkich spowodowałaby zmianę na pozy-
cji wicelidera. Łękniczanie spadliby na trzecią pozycję. Z ko-
lei ŁKS inkasując komplet punktów zrównałby się dorobkiem 
z prowadzącą obecnie Spartą Grabik. 

Jednym i drugim zależało bardzo. Było to widać na bo-
isku, ale i słychać. Słownych utarczek nie zabrakło. Miało 
to też przełożenie na pracę sędziego, który aż dziewięć razy 
sięgał po żółty kartonik. W tej kategorii zwyciężyła Grani-
ca - kartki zobaczyli: Szymon Puczyński, Daniel Starczew-
ski, Norman Kremser, Karol Rzepecki, Bogusław Kosiorski 
i Bartłomiej Toczaniuk. W składzie ŁKS-u ukarani zostali: 
Paweł Siciński, Krystian Orkisz i Artur Dewo.

A wydawać by się mogło, że to łękniczanie powinni 
być bardziej nerwowi, przegrywając od 30 minuty. Im bar-
dziej spotkanie dobiegało końca, tym bardziej dążyli do od-
robienia straty. I kiedy już wydawało się, że Granica utrzy-
ma jednobramkową przewagę, wyrównującą bramkę w trze-
ciej minucie doliczonego czasu gry strzelił Łukasz Machin-
ka. Rywale podzielili się po punkcie. ATB

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

1. PIAST IŁOWA 19 16 0 3 53 : 22 48

2. UKS CZARNI ŻAGAŃ 19 15 2 2 50 : 17 47

3. PROMIEŃ ŻARY 19 14 2 3 46 : 13 44

4. ODRA NIETKÓW 19 13 2 4 46 : 24 41

5. PIAST CZERWIEŃSK 19 12 2 5 35 : 18 38

6. POGOŃ PRZYBORÓW 19 9 3 7 39 : 30 30

7. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 19 8 2 9 42 : 42 26

8. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 19 8 1 10 35 : 40 25

9. MIESZKO KONOTOP 19 7 3 9 46 : 48 24

10. BUDOWLANI LUBSKO 19 5 6 8 29 : 34 21

11. ZRYW RZECZYCA 19 6 3 10 42 : 47 21

12. BŁĘKITNI OŁOBOK 19 3 6 10 27 : 52 15

13. ISKRA MAŁOMICE 19 3 6 10 37 : 64 15

14. UNIA KUNICE ŻARY 19 4 3 12 28 : 43 15

15. SCHNUG CHOCIULE 19 3 3 13 11 : 43 12

16. LECH SULECHÓW 19 3 2 14 20 : 49 11

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

1. SPARTA GRABIK 16 12 4 0 44 : 13 40

2. ŁKS ŁĘKNICA 16 12 2 2 84 : 16 38

3. GRANICA ŻARKI WIELKIE 16 11 3 2 60 : 14 36

4. SPARTA MIODNICA 16 11 2 3 42 : 24 35

5. CZARNI JELENIN 16 10 3 3 39 : 18 33

6. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 16 8 3 5 44 : 34 27

7. CZARNI PRZYBYMIERZ 16 7 2 7 37 : 41 23

8. LZS KS TOMASZOWO 16 6 1 9 27 : 52 19

9. PŁOMIEŃ CZERNA 16 4 5 7 34 : 44 17

10. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 16 5 2 9 32 : 44 17

11. KWISA TRZEBÓW 16 4 0 12 18 : 62 12

12. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 16 3 1 12 28 : 58 10

13. PIAST LUBANICE 16 2 0 14 21 : 59 6

14. BUDOWLANI GOZDNICA 16 2 2 12 15 : 46 8

KLASA B
2019-04-13 15:00

ISKRA JABŁONIEC - PROMIEŃ II ŻARY
2019-04-14 12:00

ZIELONI DROŻKÓW - WKS ŁAZ
2019-04-14 14:00

ZORZA KADŁUBIA - LZS ZJEDNOCZENI BRODY
2019-04-07 16:00

BUDOWLANI II LUBSKO - NYSA PRZEWÓZ
FAX BIENIÓW - TUPLICZANKA TUPLICE

KS LIPNA - NYSA TRZEBIEL

KLASA A - GRUPA IV
2019-04-13 16:00

ŁKS ŁĘKNICA - CZARNI PRZYBYMIERZ
ŁUŻYCZANKA LIPINKI - GRANICA ŻARKI WIELKIE

MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - KWISA TRZEBÓW
PŁOMIEŃ CZERNA - SPARTA GRABIK

2019-04-13 17:00
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - CZARNI JELENIN

2019-04-14 16:00
PIAST LUBANICE - SPARTA MIODNICA

KLASA A - GRUPA II
2019-04-13 16:00

BÓBR BOBROWICE - TRAMP-KARP OSIECZNICA
POGOŃ WĘŻYSKA - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

SPARTA MIERKÓW - CZARNI CZARNOWO
2019-04-14 15:00

LZS KADO GÓRZYN - BŁĘKITNI ZABŁOCIE
RELAX GRABICE - FADOM NOWOGRÓD

SPARTAK BUDACHÓW - START ZIEL- BRUK PŁOTY
2019-04-14 16:00

STAL JASIEŃ - KP ŚWIDNICA

KLASA OKRĘGOWA
2019-04-13 14:00

BŁĘKITNI OŁOBOK - UKS CZARNI ŻAGAŃ
2019-04-13 14:30

LECH SULECHÓW - ISKRA MAŁOMICE
2019-04-13 16:00

BUDOWLANI LUBSKO - PIAST CZERWIEŃSK
DELTA SIENIAWA - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

PIAST IŁOWA - POGOŃ PRZYBORÓW
SCHNUG CHOCIULE - ODRA NIETKÓW

ZRYW RZECZYCA - PROMIEŃ ŻARY
2019-04-13 17:00

UNIA KUNICE ŻARY - MIESZKO KONOTOP

KOLEJNE MECZE

Walka zakończyła się remisem  fot. ARMG

Mecz w Żarkach Wielkich wzbudził spore zainteresowanie fot. Andrzej Buczyński
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Kontra 
z medalami
SPORTY WALKI  
Reprezentanci 
żarskiego Klubu Karate 
Kontra medalistami 
turnieju w Oleśnicy.
Magdalena Malinowska zdobyła złoto 
w kumite, a do tego brąz w kata. Brą-
zowymi medalami w kata mogą po-
szczycić się także Gabriel Sobczak 
oraz Gracjan Końcowik. 

W zawodach brało udział czte-
rystu zawodników z całej Polski. ATB Magdalena na podium fot. KK Kontra

Daria w 1/8 finału ME

ZAPASY Daria Osocka, zawodniczka żarskiego Agrosu, walczyła o tytuł mistrzyni Europy  
w kategorii wagowej 76 kilogramów. W środę, 10 kwietnia, w Bukareszcie stoczyła pojedynek  
z Estonką Epp Mae w ramach 1/8 finału. Niestety, nasza zapaśniczka przegrała tę walkę, co wy-
eliminowało ją z dalszej rywalizacji. Na tym etapie znalazła się jednak w gronie szesnastu naj-
lepszych europejskich zapaśniczek tej kategorii wagowej fot. Agros Żary

Siatkarskie czwórki
SIATKÓWKA W Żarach 
rozegrano turniej 
eliminacyjny do 
mistrzostw województwa.

Wyniki rywalizacji: 1. UKS Trójka Sule-
chów, 2. MLKS Volley Gubin, 3. Za-
hir Wschowa, 4. SP. 17 Gorzów Wlkp., 

5. SG Kożuchów II, 6. SG Kożuchów I,  
7. Akademia Jaszczurki Iłowa, 8. UKS 
Świt Drzonków, 9. SP. 1 Sulechów I,  
10. UKS Promień Żary, 11. UKS Trzy-
na-stka Zielona Góra, 12. Olimpia Su-
lęcin, 13. Atak Gorzów Wlkp., 14. SP. 1 
Sulechów II, 15. UKS Promień Żary II,  
16. UKS Ares Nowa Sól. ATB

Parkrun jest niezależnie od wszystkiego
BIEGI Niczego  
w  życiu nie 
można być tak 
pewnym, jak 
sobotniego 
parkrunu.
288. edycja żarskiego par-
krunu po Zielonym Lesie 
zgromadziła przeszło dzie-
więćdziesięciu biegaczy, 
wśród których było aż sied-
miu debiutantów.

Najlepszy wynik uzy-
skał Adrian Cieślak, który  
z czasem 17:23 pobił swój 
osobisty rekord. Drugiemu 

na mecie Krzysztofowi Cie-
ślakowi do życiówki na po-
ziomie 17:25 zabrakło 19. 
sekund.

Swoje najlepsze re-
zultaty poprawili: Miro-
sław Wolak (19:35), Ber-
nard Dziadkiewicz (23:35), 
Amelia Kowzan (29:37), 
Agnieszka Łojko (31:43) 
oraz Anna Lidtke (42:57).

Małgorzacie Ce-
gielskiej zabrakło zaled-
wie trzech sekund do po-
prawienia swojej życiów-
ki, która wynosi obecnie 
24:24. ATB

Tajemniczy sport
UNIHOKEJ 
Ekstraliga 
unihokeja 
rozgrywana jest 
w całej Polsce.  
A kto wie, że 
także w Żarach?
Biorąc pod uwagę śladowe 
ilości kibiców na trybunach, 
o meczach wie chyba tylko 
najbliższa rodzina zawodni-
ków. UKS Prus Żary w ogó-
le nie dba o promocję tej dys-
cypliny sportu. Ostatnie i jed-
nocześnie pierwsze w tym ro-
ku zaproszenie na mecz opu-
blikowane zostało na profilu 
społecznościowym klubu... 
11 stycznia, a wcześniejsze  
6 stycznia, tyle że ubiegłego 
roku. 

Unihokej potrafi być 
widowiskowy w swej dyna-
mice, szczególnie na ekstrali-

gowym poziomie, a dzięki te-
mu mógłby  zyskać grono ki-
biców. 

Póki co, ekstraliga cza-
sem w Żarach sobie pogrywa. 
Kiedy następny mecz? To 
jak zwykle tajemnica. Przed 
ostatnim meczem w Żarach - 
uwaga: w ubiegły weekend - 

dało się usłyszeć z głośników, 
zapewne w założeniach, żar-
tobliwy tekst „witamy licz-
nie zgromadzoną publicz-
ność”. Jednak chyba bardziej 
zabawny jest ostatni klubowy 
wpis na facebooku z 9 lutego  
- ”bądźcie z nami na bieżą-
co”. ATB

Zawody rozegrano w żarskim Powiatowym Centrum Sportu fot. Andrzej Buczyński

Kto wygrał ostatni mecz w Żarach? Niech pozostanie to tajem-
nicą, zgodnie z klubową „tradycją” fot. Andrzej Buczyński

Wraz z wiosną rośnie liczba biegaczy fot. Andrzej Buczyński
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05:10  Klan  
- telenowela odc. 3465

05:35  Klan  
- telenowela odc. 3466

05:55  Klan  
- telenowela odc. 3467

06:25  Sprawa dla reportera  
- magazyn interwencyjny

07:15  Rok w ogrodzie  
- magazyn

07:45  Rok w ogrodzie extra 
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  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 30

10:20  Korona królów - teleno-
wela historyczna odc. 202, 
sezon 2

10:50  Korona królów - teleno-
wela historyczna odc. 203, 
sezon 2

11:20  Korona królów - teleno-
wela historyczna odc. 204, 
sezon 2

11:50  Korona królów - teleno-
wela historyczna odc. 205, 
sezon 2

12:25  Leonardo - człowiek, który 
ocalił naukę  
- film dokumentalny

13:25  Z pamięci - cykl felietonów
13:35  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
14:10  Jak to działa?  

- magazyn popularno-
naukowy

14:45  Wiktoria - serial kostiumo-
wy odc. 4, sezon 2

15:45  To był rok! - program 
rozrywkowy

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

- teleturniej muzyczny
18:30  Stulecie Winnych  

- serial obyczajowy  
odc. 6/13

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

- magazyn interwencyjny
20:35  72 godziny  

- dramat sensacyjny
22:40  Echo serca - serial obyczajo-

wy odc. 13
23:35  Jennifer 8  

- thriller
01:50  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
02:45  Zakazany Bóg  

- dramat obyczajowy
05:05  Z pamięci  

- cykl felietonów

05:15  Koło fortuny  
- teleturniej

05:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2039

06:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2040

07:00  M jak miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 1435

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

11:25  Pytanie na śniadanie  
- magazyn, extra

11:55  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. 227

14:00  Familiada  
- teleturniej

14:35  Koło fortuny  
- teleturniej

15:15  O mnie się nie martw  
- serial komediowy  
odc. 7/13, sezon 10

16:05  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 258, sezon 14

16:35  Słowo na niedzielę  
- program religijny

16:45  Zmiennicy  
- serial komediowy  
odc. 7/15

17:45  Piłka nożna: LOTTO  
Ekstraklasa - studio 

17:50  Piłka nożna: LOTTO  
Ekstraklasa - mecz:  
Cracovia - Lechia Gdańsk 

20:00  Orlen Warsaw Marathon - 
kroniki - felieton

20:02  Kronika F1  
- program sportowy

20:05  Dance Dance Dance 
- program rozrywkowy

20:55  Dance Dance Dance
22:15  Sierocki na sobotę  

- program rozrywkowy
23:10  Pojedynek na pustyni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

00:50  Misja w czasie  
- film SF

02:35  Mała wielka miłość  
- komedia romantyczna

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

07:35  Karate Kid  
- film przygodowy

10:10  Ewa gotuje  
- magazyn kulinarny

10:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 16

11:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 17

12:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 18

13:45  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 197

14:25  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 198

15:05  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 199

15:45  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

17:45  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

18:20  Chłopaki do wzięcia  
- serial dokumentalny  
odc. 155, sezon 3

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 428, sezon 15

20:05  Kraina lodu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

22:20  Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11  
- program rozrywkowy

00:20  Lincoln  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat biograficzny

03:45  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. 2854, sezon 17

11:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2855, sezon 17

11:50  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2856, sezon 17

12:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2857, sezon 17

12:50  MasterChef Junior  
- program rozrywkowy

14:25  Agent - Gwiazdy  
- reality show

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

19:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Chyłka - Zaginięcie  
- serial kryminalny odc. 3/7

21:00  Władcy umysłów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

23:10  Cybernatural  
- horror

01:00  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

02:05  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:25  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:50  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 536, sezon 5

06:50  Mango  
- telezakupy

08:55  Big Brother  
- reality show

09:55  Big Brother  
- reality show

10:55  Big Brother  
- reality show

11:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 311, sezon 4

12:55  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 11/25, sezon 6

13:25  Strachy na psiaki  
- film familijny

15:10  Przygoda na Alasce  
- film przygodowy

17:30  Hugo i jego wynalazek  
- film familijny

20:00  Big Brother Raport  
- reality show

20:35  Batman i Robin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film przygodowy

23:05  Big Brother Nocą +  
- reality show

23:40  Druhny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia romantyczna

02:15  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:25  Druga strona medalu  
- talk-show

04:55  Druga strona medalu  
- talk-show

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

07:00  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

07:50  Tajemnice medyczne  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 15

08:50  13 Posterunek  
- serial komediowy odc. 14

09:30  13 Posterunek  
- serial komediowy odc. 15

10:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 177, sezon 4

11:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 178, sezon 4

12:05  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 179, sezon 4

13:05  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 180, sezon 4

14:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 181, sezon 4

15:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 23

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 24

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 25

18:00  Blondynka w koszarach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

20:00  Rambo III  
- film sensacyjny

22:05  Non-Stop  
- thriller

00:15  American Pie: Naga mila  
- komedia

02:35  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

03:30  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 24, sezon 2

04:00  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:40  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 7

05:00  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 25, sezon 2

05:25  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 7

PIĄTEK  12.04.

PROGRAM

TV
od piątku
do piątku

SOBOTA  1304.
TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN TVN 7 TV PULS

Minionki rozrabiają
TVN, niedziela, godz. 16:05

Rewolwer i melonik
TVN 7, niedziela, godz. 18:20

Transformers 3
TVN, niedziela, godz. 22:30

05:00  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość  
- telenowela odc. 153, 
sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 464

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

- program publicystyczny
08:40  Blondynka  

- serial obyczajowy odc. 57, 
sezon 5

09:35  Komisarz Alex - serial kry-
minalny odc. 109, sezon 9

10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-
minalny odc. 73, sezon 6

11:30  Korona królów - teleno-
wela historyczna odc. 205, 
sezon 2

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes  

- magazyn rolniczy
12:25  Agropogoda 
12:30  Wójt roku 2018 - finał  

- reportaż
12:55  Najmłodsi mieszkańcy Au-

stralii- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 465
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. 154, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3469
18:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 30

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

interwencyjny
20:35  The Wall. Wygraj marzenia  

- teleturniej
21:35  Ocean desperacji  

- thriller
23:30  Wiktoria - serial kostiumo-

wy odc. 4, sezon 2
00:30  El Príncipe - dzielnica zła  

- serial sensacyjny  
odc. 28/49, sezon 1

01:30  El Príncipe - dzielnica zła  
- serial sensacyjny  
odc. 29/49, sezon 1

02:25  Magazyn kryminalny 997 
03:15  Ocaleni - reality show
04:20  Notacje  

- cykl dokumentalny

05:20  Koło fortuny  
- teleturniej

05:55  Egzamin z życia  
- serial obyczajowy odc. 33

06:50  Anna Dymna - spotkajmy 
się - talk-show

07:15  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 39

07:45  Przepis dnia  
- magazyn kulinarny

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie  

- magazyn
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie  

- magazyn
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie  

- magazyn, extra
11:30  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 153, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2042
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:10  Miłosne potyczki  

- serial obyczajowy odc. 63
14:05  Coś dla ciebie  

- magazyn
14:35  Operacja zdrowie!  

- magazyn medyczny
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 73

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

- telenowela odc. 39
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:35  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 47, sezon 2

19:05  Przepis dnia  
- magazyn kulinarny

19:10  Muzeum Polskiej Piosenki  
- program rozrywkowy

19:20  Muzeum Polskiej Piosenki  
- program rozrywkowy

19:35  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2042

20:10  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2043

20:45  O mnie się nie martw  
- serial komediowy  
odc. 7/13, sezon 10

21:45  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 258, sezon 14

22:20  La La Poland 2 - program 
rozrywkowy

22:55  Mała wielka miłość  
- komedia romantyczna

00:55  Niełatwa forsa  
- komedia kryminalna

02:35  Pojedynek na pustyni  
- 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. 707, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 116, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 599, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 160, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 861, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2863

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 907, sezon 20

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

- magazyn reporterów
16:30  Na ratunek 112  

- serial paradokumentalny 
odc. 330, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 320

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2864

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

- serial komediowy odc. 
427, sezon 15

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

22:05  Wojna żeńsko-męska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

00:40  Głupi, głupszy, najgłupszy  
- komedia

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. 1024, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 913, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 676, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 377, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 677, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 378, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 914, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1025, sezon 15

19:00  Fakty 
19:35  Sport 
19:45  Pogoda 
19:50  Uwaga!  

- magazyn reporterów
20:00  Ant-Man  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

22:20  Władcy ognia  
- film SF

00:25  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

01:30  „Całe szczęście” - kulisy 
produkcji - felieton

02:00  Uwaga! - magazyn 
reporterów

02:20  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

04:55  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 3/15, sezon 1

05:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 535, sezon 5

06:55  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 53

07:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 251, 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. 52/120

10:35  Mango - telezakupy
12:10  19+  

- serial paradokumentalny 
odc. 63/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 64/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 315, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 54

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 91

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 252, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 4/15, sezon 1

18:25  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 11/25, sezon 6

18:55  Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:00  Big Brother - reality show
21:00  Naga broń 33 1/3: Ostatecz-

na zniewaga  
- komedia

22:50  Captain America: Pierwsze 
starcie  
- film SF

01:30  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

03:40  Druga strona medalu  
- talk-show

04:10  Druga strona medalu  
- talk-show

06:00  Słodka miłość  
- telenowela odc. 20

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 198

08:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 180, sezon 4

09:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 29

10:00  Zaklinacz dusz  
- serial fantasy odc. 45, 
sezon 3

11:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 9, 
sezon 14

12:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 10, 
sezon 14

13:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 18, 
sezon 5

14:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 19, 
sezon 5

15:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 56, 
sezon 2

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 29

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 30

18:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 180, sezon 4

19:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 181, sezon 4

20:00  Triple Threat  
- film sensacyjny

21:55  Wasabi - Hubert zawo-
dowiec  
- film sensacyjny

23:50  Bez litości  
- serial sensacyjny odc. 6, 
sezon 1

01:45  JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze  
- serial sensacyjny odc. 9, 
sezon 3

02:50  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 23, sezon 2

03:15  Biesiada na cztery pory 
roku - serial dokumentalny 
odc. 1/10

03:55  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:40  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 6

05:00  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 23, sezon 2

05:25  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 6
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05:10  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 154, sezon 2

07:05  Elif  - serial obyczajowy 
odc. 465

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

wy odc. 58, sezon 5
09:40  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 110, sezon 9
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 74, sezon 6
11:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 30

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn
12:35  Agropogoda 
12:40  To się opłaca - magazyn
12:55  Wyprawa na Galapagos  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 466
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 155, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3470
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 206
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

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

odc. 111
21:00  Wieczernik - sztuka na 

podstawie dramatu Ernesta 
Brylla

22:15  Ekstradycja - serial sensa-
cyjny odc. 4/6, sezon 1

23:25  Przyjaźń w cieniu Kremla. 
Jutro Ukraina - film 
dokumentalny

00:40  Legalna blondynka 2  
- komedia

02:25  Grabieżcy skarbów  
- film dokumentalny

03:20  Cała prawda o nasionach  
- film dokumentalny

04:25  Notacje  
- cykl dokumentalny

05:05  Koło fortuny - teleturniej
05:45  O mnie się nie martw - se-

rial komediowy odc. 7/13
06:40  Coś dla ciebie - magazyn
07:05  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 40
07:30  Ogrodowi - magazyn 

poradnikowy
07:45  Przepis dnia - magazyn
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. 154, sezon 6
11:55    Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2043
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 64
14:10  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 7/13, sezon 10

15:05  Doktor z alpejskiej wioski 
- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 74

15:50  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 7

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

- telenowela odc. 40
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:35  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 48, sezon 2
19:05  Przepis dnia - magazyn
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki  

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

obyczajowy odc. 2043
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2044
20:40  Kulisy serialu „Barwy szczę-

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

jowy odc. 1437
21:45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 7/13, sezon 2
22:50  Zainwestuj w marzenia  

- serial obyczajowy odc. 7
23:00  Zakładnicy z metra  

- serial sensacyjny odc. 6/8
23:55  Fałszerze. Powrót Sfory  

- serial sensacyjny odc. 3/14
00:55  Oszukana  

- thriller
03:25  Syn Szawła  

- dramat obyczajowy

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. 708, 
sezon 14

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 709, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 117, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 600, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 161, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 862, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2864

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 908, 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. 331, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 321

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2865

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 429, sezon 15

20:05  Marsjanin  
- film SF

23:10  Ślad  
- serial kryminalny odc. 56, 
sezon 2

00:15  Niezniszczalni 2  
- film sensacyjny

02:25  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. 1025, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 914, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 677, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 378, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 678, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 379, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 915, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1026, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2858, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Odwróceni. Ojcowie i córki  
- serial sensacyjny  
odc. 8-ost.

22:30  Chyłka - Zaginięcie  
- serial kryminalny  
odc. 3

23:30  Ant-Man  
- film SF

01:55  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

02:25  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:45  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 4/15, sezon 1

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 538, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 54

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 252, sezon 3

08:50  Big Brother Tydzień  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Przyjaciele  
- serial komediowy odc. 
11/25, sezon 6

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 65/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 66/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 316, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 55

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 92

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 253, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 5/15, sezon 1

18:25  Ugotowani  
- program kulinarno-roz-
rywkowy

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 53/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Karol - człowiek, który 
został papieżem  
- film biograficzny

23:10  Big Brother Nocą  
- reality show

23:40  Ring 2  
- horror

01:55  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:05  Druga strona medalu  
- talk-show

05:00  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 155, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 466

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

wy odc. 59, sezon 5
09:35  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 111, sezon 9
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 75, sezon 6
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 206
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn
12:35  Agropogoda 
12:40  Magazyn rolniczy 
12:55  Najmłodsi mieszkańcy 

sawanny, łąk i stepów  
- film dokumentalny

14:00  Elif - serial obyczajowy 
odc. 467

15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Leśniczówka - telenowela 

odc. 111
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 156, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3471
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 207
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

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

odc. 112
21:00  Głębia ostrości - cykl 

reportaży
21:40  Echo serca - serial obyczajo-

wy odc. 14
22:35  Kompania X - serial wojen-

ny odc. 10-ost., sezon 3
23:35  Miasto gniewu - serial 

dokumentalny odc. 7
00:15  Zabójczy widok  

- film sensacyjny
02:35  Syzyfowe prace - serial 

obyczajowy odc. 3/6
03:40  To nie koniec drogi  

- film dokumentalny
04:40  Notacje  

- cykl dokumentalny

05:45  M jak miłość - serial obycza-
jowy odc. 1437

06:40  Ekumeniczna Droga 
Krzyżowa - reportaż

07:05  Na sygnale - serial fabular-
no-dokumentalny odc. 41

07:30  Ogrodowi - magazyn 
poradnikowy

07:45  Przepis dnia - magazyn
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. 155, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2044
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 65
14:10  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1437
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 75

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

la odc. 41
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 49, 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. 2044
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2045
20:40  Kulisy serialu „Barwy szczę-

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

jowy odc. 1438
21:45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00  Braciszek Karel  

- film dokumentalny
00:05  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 7/13, sezon 2
00:55  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 258, sezon 14
01:35  Zakładnicy z metra  

- serial sensacyjny odc. 6/8
02:35  Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
03:35  Brudna gra: Ciemna strona 

sportu - 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. 710, 
sezon 14

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 711, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 118, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 601, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 162, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 863, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2865

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 909, 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. 332, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 322

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2866

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 430, sezon 15

20:10  Niezniszczalni 2  
- film sensacyjny

22:30  Ślad  
- serial kryminalny odc. 57, 
sezon 2

23:40  Ogień zwalczaj ogniem  
- dramat sensacyjny

01:45  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. 1026, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 915, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 678, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 379, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 679, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 380, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 916, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1027, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2859, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Diagnoza  
- serial obyczajowy  
odc. 8/13, 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. 4, sezon 2

02:00  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:25  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 5/15, sezon 1

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 539, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 55

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 253, sezon 3

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela  
odc. 53/120

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 67/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 68/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 317, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 56

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 93

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 254, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 6/15, sezon 1

18:25  Ugotowani  
- program kulinarno- 
rozrywkowy

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 54/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Tower Heist: Zemsta  
cieciów  
- komedia sensacyjna

23:15  Big Brother Nocą  
- reality show

23:45  Kolekcjoner  
- thriller

02:05  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:15  Druga strona medalu  
- talk-show

PONIEDZIAŁEK   15.04.

WTOREK   16.04.

05:15  Klan - telenowela odc. 3468
05:35  Klan - telenowela odc. 3469
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-
-Łagiewnikach 

08:00  Tydzień  
- magazyn rolniczy

08:30  Zakochaj się w Polsce  
- magazyn

08:55  Orlen Warsaw Marathon  
- felieton

09:05  Ziarno - program dla dzieci
09:35  Orlen Warsaw Marathon  

- felieton
09:45  Wspaniała obsesja  

- dramat psychologiczny
11:35  Orlen Warsaw Marathon  

- felieton
11:50  Między ziemią a niebem  

- magazyn
12:00  Anioł Pański  

- program religijny
12:15  Między ziemią a niebem  

- magazyn
12:45  Zdrowie - reportaż
13:00  Orlen Warsaw Marathon  

- felieton
13:05  Z pamięci - cykl felietonów
13:15  Wyprawa na Galapagos  

- film dokumentalny
14:10  Orlen Warsaw Marathon  

- felieton
14:15  Weterynarze z sercem  

- magazyn przyrodniczy
14:45  Orlen Warsaw Marathon  

- felieton
15:00  Pensjonat nad rozlewi-

skiem - serial obyczajowy 
odc. 4/13

16:00  The Wall. Wygraj marzenia  
- teleturniej

17:00  Teleexpress 
17:20  Pogoda 
17:30  Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny odc. 270, 
sezon 21

18:30  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:15  Stulecie Winnych  

- serial obyczajowy  
odc. 7/13

21:15  To był rok!  
- program rozrywkowy

22:30  Legalna blondynka 2  
- komedia

00:10  72 godziny - dramat 
sensacyjny

02:10  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

03:00  Jennifer 8 - thriller
05:00  Z pamięci  

- cykl felietonów

05:15  Słowo na niedzielę  
- program religijny

05:20  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2041

05:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2042

06:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2043

07:00  M jak miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 1436

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

10:45  Szczeniaczki i ich wielki 
świat - film dokumentalny

11:40  El Dorado  
- western

14:00  Familiada - teleturniej
14:35  Koło fortuny - teleturniej
15:15  Szansa na sukces. Opole 

2019 - widowisko muzyczne
16:15  Na dobre i na złe  

- serial obyczajowy odc. 739
17:20  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 257, sezon 14

17:55  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 6

18:00  Panorama  
- program informacyjny

18:20  Pogoda 
18:25  Sport telegram 
18:32  PKO Poznań Półmaraton  

- felieton
18:33  Orlen Warsaw Marathon - 

kroniki - felieton
18:34  Kronika F1  

- program sportowy
18:35  Za marzenia  

- serial obyczajowy  
odc. 6/13, sezon 2

19:30  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 258, sezon 14

20:05  Dzień Bastylii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat sensacyjny

21:45  Oszukana  
- thriller

00:15  Syn Szawła  
- dramat obyczajowy

02:15  Dzień Bastylii  
- dramat sensacyjny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

08:55  Jeźdźcy smoków na końcu  
świata  
- serial animowany odc. 52, 
sezon 3

09:25  Dawno temu w trawie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

11:45  Kevin sam w domu 4  
- komedia

13:40  Kraina lodu  
- film animowany

15:50  Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11  
- program rozrywkowy

17:50  Nasz nowy dom  
- reality show

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda 
19:30  Państwo w państwie 

- program publicystyczny
20:00  W rytmie serca  

- serial obyczajowy odc. 47, 
sezon 4

21:05  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

23:10  Aniołki Charliego: Zawrotna  
szybkość  
- film sensacyjny

01:40  Marsjanin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

04:40  Kabaretowa Ekstraklasa  
- program rozrywkowy

05:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 7, sezon 6

11:30  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

12:00  Diagnoza  
- serial obyczajowy odc. 7, 
sezon 4

13:00  Szóstka  
- serial obyczajowy odc. 2

14:00  Step Up 4 Revolution  
- film muzyczny

16:05  Minionki rozrabiają  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

18:00  Big Brother Tydzień  
- reality show

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:25  Sport 
19:35  Pogoda 
19:45  Uwaga!  

- magazyn reporterów
20:00  MasterChef Junior  

- program rozrywkowy
21:30  Szóstka  

- serial obyczajowy odc. 3/6
22:30  Transformers 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

01:35  Big Brother Tydzień  
- reality show

02:40  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:55  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:50  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 537, sezon 5

06:50  Mango  
- telezakupy

08:55  Big Brother  
- reality show

09:55  Big Brother  
- reality show

10:50  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 49/120

11:20  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 50/120

11:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 51/120

12:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 52/120

13:00  Nieugięty Luke  
- dramat sensacyjny

15:40  Batman i Robin  
- film przygodowy

18:20  Rewolwer i melonik  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

20:00  Big Brother Arena  
- reality show

21:30  Kapitan Ameryka: Zimowy 
żołnierz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

00:15  Zapłata  
- thriller SF

02:40  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:45  Flash  
- serial akcji odc. 17, sezon 1

06:25  Flash  
- serial akcji odc. 18, sezon 1

07:15  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 8, 
sezon 4

08:15  Bibliotekarze  
- serial przygodowy  
odc. 8, sezon 2

09:10  Żandarm i policjantki  
- komedia

11:10  Matylda  
- komedia

13:25  Żabi Król  
- baśń filmowa

14:35  Obłędny rycerz  
- komedia przygodowa

17:20  Hulk  
- dramat SF

20:00  Mechanik: Konfrontacja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

21:55  9 kompania  
- dramat wojenny

00:45  Skorpion  
- serial sensacyjny odc. 19, 
sezon 3

01:40  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 7

02:05  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 24, sezon 2

02:40  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

03:20  Biesiada na cztery pory 
roku - serial dokumentalny 
odc. 2/10

04:00  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:35  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 8

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

05:25  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 8
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05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 157, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 468

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

wy odc. 61, sezon 5
09:40  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 113, sezon 9
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 77, sezon 6
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 208
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn
12:35  Agropogoda
12:40  To się opłaca - magazyn
12:55  Wielka wyprawa żenety  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 469
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Leśniczówka - telenowela 

odc. 113
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 158, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3473
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 209
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. 271
21:30  Sprawa dla reportera  

- magazyn interwencyjny
22:20  Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00  Magazyn kryminalny 997 
23:50  Ocaleni - reality show
00:55  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują 
świat - talk-show

01:40  Kompania X - serial wojen-
ny odc. 10-ost., sezon 3

02:35  Sprawa dla reportera  
- magazyn interwencyjny

03:30  Magazyn śledczy Anity 
Gargas - magazyn

04:00  Notacje  
- cykl dokumentalny

04:55  Koło fortuny - teleturniej
05:35  Na dobre i na złe - serial 

obyczajowy odc. 740
06:35  Operacja zdrowie!  

- magazyn medyczny
07:05  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 43
07:30  Ogrodowi - magazyn 

poradnikowy
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. 157, sezon 7
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2046
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 67
14:10  Na dobre i na złe - serial 

obyczajowy odc. 740
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 77

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

la odc. 43
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:35  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 51, 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. 2046
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2047
20:45  Dance Dance Dance 

- program rozrywkowy
21:40  Dance Dance Dance
23:00  Big Music Quiz  

- teleturniej muzyczny
00:00  Na sygnale - serial 

fabularno-dokumentalny 
odc. 228

00:30  Wyszłam za mąż, zaraz 
wracam  
- komedia romantyczna

02:20  La La Poland 2 - program 
rozrywkowy

02:55  Riviera - serial kryminalny 
odc. 5/10

03:50  „Siedem słów” Sofii Gubaj-
duliny - koncert

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. 714, 
sezon 14

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 715, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie - serial paradokumen-
talny odc. 120, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 603, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 164, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 865, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2867

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 911, sezon 20

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

- magazyn reporterów
16:30  Na ratunek 112  

- serial paradokumentalny 
odc. 334, sezon 6

17:00  Gliniarze - serial paradoku-
mentalny odc. 324

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2868

18:50  Wydarzenia 
19:20  Sport 
19:25  Pogoda  

- program informacyjny
19:30  Świat według Kiepskich  

- serial komediowy  
odc. 431, sezon 15

20:05  Nasz nowy dom  
- reality show

21:10  Przyjaciółki  
- serial obyczajowy  
odc. 154, sezon 13

22:15  Ślad - serial kryminalny 
odc. 59, sezon 2

23:20  Szkoła uwodzenia  
- film obyczajowy

01:25  Chirurdzy - serial obyczajo-
wy odc. 153, sezon 8

02:25  Chirurdzy - serial obyczajo-
wy odc. 154, sezon 8

03:25  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. 1028, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 917, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 680, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 381,  
sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 681,  
sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 382,  
sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 918,  
sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1029,  
sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2861,  
sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

22:30  Nad życie  
- dramat biograficzny

00:30  Odwróceni. Ojcowie i córki  
- serial sensacyjny  
odc. 8-ost.

01:35  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 7/15, sezon 1

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 541, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 57

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 255, sezon 3

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

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

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 71/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 72/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 319, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno- 
dokumentalny  
odc. 58

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 95

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 256, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 
8/15, sezon 1

18:25  Ugotowani  
- program kulinarno-roz-
rywkowy

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 56/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Charlie St. Cloud  
- melodramat

23:10  Big Brother Nocą  
- reality show

23:45  Tower Heist: Zemsta cieciów  
- komedia sensacyjna

01:55  The Dog: Historia 
prawdziwa  
- film dokumentalny

04:00  Druga strona medalu  
- talk-show

05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 158, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 469

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

wy odc. 62, sezon 5
09:40  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 114, sezon 9
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 78, sezon 6
11:30  Korona królów - teleno-

wela historyczna odc. 209, 
sezon 2

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn 

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

- magazyn
12:50  Kostaryka. Ostoja dzikiej 

przyrody  
- film dokumentalny

14:00  Elif - serial obyczajowy 
odc. 470

15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 159, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:20  Pogoda 
17:30  Wielkanocne wypieki w Eu-

ropie - film dokumentalny
18:30  Korona królów - taka 

historia...  
- serial dokumentalny 
odc. 31

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:15  Ecce Homo. Pieśni Pasyjne. 

Maria Pomianowska 
Ensemble  
- koncert

20:50  Droga krzyżowa z udziałem 
papieża Franciszka  
- transmisja z Watykanu

22:45  Listy Matki Teresy  
- dramat biograficzny

00:55  Wielka Gilly  
- komediodramat

02:40  Bóg nie umarł 2  
- dramat obyczajowy

04:45  Notacje  
- cykl dokumentalny

05:35  Egzamin z życia  
- serial obyczajowy  
odc. 34

06:30  Podróże z historią  
- serial dokumentalny 
odc. 46

07:05  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 44

07:30  Ogrodowi  
- magazyn poradnikowy

07:45  Przepis dnia  
- magazyn kulinarny

07:55  Pytanie na śniadanie 
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama  

- program informacyjny
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 

- program informacyjny
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Barwy szczęścia  

- serial obyczajowy  
odc. 2047

11:55  Coś dla ciebie  
- magazyn

12:25  Quo Vadis  
- dramat historyczny

15:15  Doktor z alpejskiej wioski - 
nowy rozdział  
- serial obyczajowy  
odc. 78

16:10  Doktor z alpejskiej wioski - 
nowy rozdział  
- serial obyczajowy  
odc. 79

17:00  Nabożeństwo Wielkopiąt-
kowe w Pszczynie  
- program religijny

18:00  Panorama  
- program informacyjny

18:25  Pogoda  
- program informacyjny

18:30  Sport telegram  
- program sportowy

18:35  Na dobre i na złe  
- serial obyczajowy  
odc. 740

19:30  Przepis dnia  
- magazyn kulinarny

19:35  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2047

20:10  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2048

20:45  Światło między oceanami  
- dramat obyczajowy

23:05  Zanim się rozstaniemy  
- komedia romantyczna

00:50  Ben-Hur  
- dramat historyczny

03:00  Afera Thomasa Crowna  
- film sensacyjny

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- 
dokumentalny  
odc. 716, sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 121, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 604,  
sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 165,  
sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 866,  
sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2868

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 912,  
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. 335,  
sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 325

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2869

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 99

20:05  Skazani na Shawshank  
- dramat sensacyjny

23:15  Pasja  
- dramat historyczny

02:00  Młody Mesjasz  
- film religijny

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. 1029,  
sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 918,  
sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 681,  
sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 382,  
sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program  
rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 682,  
sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 383,  
sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 919,  
sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1030,  
sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Tarzan: Legenda  
- film przygodowy

22:15  Milion sposobów, jak zginąć 
na Zachodzie  
- western komediowy

00:35  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

01:45  Sicario  
- dramat kryminalny

04:00  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 8/15, sezon 1

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 542,  
sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 58

07:55  Szpital   
- serial paradokumentalny 
odc. 256,  
sezon 3

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela  
odc. 56/120

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 73/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 74/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 320, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 59

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno- 
dokumentalny  
odc. 96

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 257, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 
9/15, sezon 1

18:25  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 12/25, sezon 6

18:55  Ugotowani  
- program kulinarno-roz-
rywkowy

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Królewna Śnieżka i Łowca  
- baśń filmowa

23:40  Lot 93  
- dramat sensacyjny

02:00  Monogamish  
- film dokumentalny

03:35  Rodzina  
- film dokumentalny

ŚRODA   17.04.

CZWARTEK   18.04.

05:35  Klan  
- telenowela odc. 3470

06:00  Klan  
- telenowela odc. 3471

06:25  Sprawa dla reportera  
- magazyn interwencyjny

07:20  Rok w ogrodzie  
- magazyn

07:45  Rok w ogrodzie extra  
- magazyn

08:00  Pełnosprawni - magazyn 
dla niepełnosprawnych

08:25  wojsko-polskie.pl  
- cykl reportaży

08:50  Studio Raban  
- magazyn dla młodzieży

09:15  Rodzinny ekspres  
- magazyn religijny

09:45  Napoleon  
- film familijny

11:20  Wiosenne opowieści 
- film dokumentalny

12:25  David Attenborough. 
Opowieść o jajku  
- film dokumentalny

13:30  Okrasa łamie przepisy  
- magazyn kulinarny

14:05  Wiktoria  
- serial kostiumowy  
odc. 5, sezon 2

15:10  Jack Hunter i zaginiony 
skarb Ugaritu  
- film przygodowy

17:00  Teleexpress  
- program informacyjny

17:20  Pogoda 
17:30  Koncert Wielkopostny  

- koncert
18:30  Stulecie Winnych  

- serial obyczajowy  
odc. 7/13

19:25  Sport  
- program sportowy

19:30  Wiadomości  
- program informacyjny

20:05  Pogoda 
20:10  Orędzie abpa Marka Jędra-

szewskiego na Wielkanoc  
- program religijny

20:20  Sanatorium miłości  
- reality show

21:20  Noe: Wybrany przez Boga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat przygodowy

23:45  Bóg nie umarł 2  
- dramat obyczajowy

01:55  Jack Hunter i zaginiony 
skarb Ugaritu  
- film przygodowy

05:20  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2046

05:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2047

06:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2048

07:00  M jak miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 1437

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

10:55  Pogoda 
11:00  Pytanie na śniadanie 
11:30  To je Borowicz. Podróże ze 

smakiem  
- magazyn kulinarny

12:00  Mały Książę  
- film animowany

14:00  Familiada - teleturniej
14:35  Koło fortuny - teleturniej
15:15  Na sygnale - serial 

fabularno-dokumentalny 
odc. 208

15:40  Na sygnale - serial 
fabularno-dokumentalny 
odc. 228

16:10  Świat według T.S. Spiveta  
- film przygodowy

17:50  Słowo na niedzielę  
- program religijny

18:00  Panorama  
- program informacyjny

18:20  Pogoda  
- program informacyjny

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  Jeden dzień  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- melodramat

22:00  Ponad wszelką wątpliwość  
- thriller

23:55  Światło między oceanami  
- dramat obyczajowy

02:15  Zanim się rozstaniemy  
- komedia romantyczna

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

07:55  Karate Kid 2  
- film przygodowy

10:15  Ewa gotuje  
- magazyn kulinarny

10:55  Dziś 13, jutro 30  
- komedia

13:05  Pani Doubtfire  
- komedia

15:45  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

17:45  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

18:20  Chłopaki do wzięcia  
- serial dokumentalny  
odc. 156, sezon 3

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 327

20:05  Vaiana: Skarb oceanu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

22:25  Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11  
- program rozrywkowy

00:40  Syn Boży  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat obyczajowy

03:40  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2858, sezon 17

11:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2859, sezon 17

11:50  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2860, sezon 17

12:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2861, sezon 17

12:50  MasterChef Junior  
- program rozrywkowy

14:25  Agent - Gwiazdy  
- reality show

15:25  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 7, 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

19:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Chyłka - Zaginięcie  
- serial kryminalny odc. 4/7

20:55  Pretty Woman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia romantyczna

23:20  Porzucona  
- thriller

01:20  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

02:20  Bogowie  
- dramat biograficzny

05:50  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 543, sezon 5

06:50  Mango  
- telezakupy

08:55  Big Brother  
- reality show

09:55  Big Brother  
- reality show

10:55  Big Brother  
- reality show

11:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 316, sezon 4

12:50  Przygoda na Alasce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film przygodowy

15:10  Hugo i jego wynalazek  
- film familijny

17:45  Rango  
- film animowany

20:00  Big Brother Raport  
- reality show

20:35  Zimowa opowieść  
- dramat obyczajowy

23:05  Big Brother Nocą +  
- reality show

23:40  Forrest Gump  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komediodramat

02:40  Charlie St. Cloud  
- melodramat

04:35  Druga strona medalu  
- talk-show

05:05  Druga strona medalu  
- talk-show

06:00  Pan wzywał, Milordzie?  
- serial komediowy  
odc. 5, sezon 4

07:00  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

07:50  Niesamowite! - serial 
dokumentalny odc. 21

08:30  13 Posterunek - serial ko-
mediowy odc. 16, sezon 2

09:00  13 Posterunek - serial ko-
mediowy odc. 17, sezon 2

09:45  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 182, sezon 4

10:45  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 183, sezon 4

11:40  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 184, sezon 4

12:40  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 185, sezon 4

13:35  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 186, sezon 4

14:35  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 26

15:30  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 27

16:30  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 28

17:30  Sahara  
- film przygodowy

20:00  Zielona mila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat obyczajowy

23:50  Sędzia Dredd  
- film SF

01:50  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

02:25   Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 18, sezon 2

03:05  Biesiada na cztery pory 
roku - serial dokumentalny 
odc. 6/10

03:50  Biesiada na cztery pory 
roku - serial dokumentalny 
odc. 7/10

04:40  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 12

05:00  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 19, sezon 2

05:25  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 11

PIĄTEK  19.04.
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KUPIĘ

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

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

 u Kupię płyty szelakowe do 
gramofonu na 78 obrotów tel. 
796 796 951

SPRZEDAM

 u Sprzedam telewizor JVC 20 cali, 
cena 120 zł tel. 886 641 020

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

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

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

 u Sprzedam firany wymiarowe, 
pościel wełnianą oraz odzież dam-
ską i męską tel. 888 924 467

PRACA

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

 u Młoda kobieta, 19, podejmie 
pracę w sklepie odzieżowym, Żary 
tel. 57 669 29 71

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

 u Kupię mieszkanie na terenie Żar 
za 50 tys., gotówka tel. 53 958 48 81

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

 u Do wynajęcia mieszkanie 60m2, 
Żary-centrum, 2 pok., kuchnia, 
aneks, łazienka, po kapitalnym re-
moncie, ogrzew. elektr., 900 zł + 
czynsz ok. 300 zł + media, kaucja, 
bez zwierząt tel. 53 154 85 26

 u Sprzedam działkę z drewnianą 
altaną na ul. Pszennej, 488 m2, Żary 
tel. 696 966 968

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne

Składniki
RUCHE CIASTO MIGDAŁOWE
•  70 g migdałów, zmielonych na mączkę 
•  300 g mąki pszennej
•  90 g cukru pudru
•  200 g miękkiego masła
•  2 żółtka
•  szczypta soli
CIASTO HERBATNIKOWE (NA DEKORACYJNE 
ROZETKI)
•  150 g margaryny
•  100 g cukru pudru
•  2 jajka, umyte
•  250 g mąki pszennej
•  50 g migdałów, zmielonych na mączkę 
MASA KAJMAKOWA
•  500 g cukierków krówek (klasycznych)
•  100 ml mleka 3,2% 
•  50 ml śmietany 30% 
•  50 g miękkiego masła
DO DEKORACJI
•  biała czekolada, rozpuszczona
•  deserowa czekolada, rozpuszczona
•  bakalie
Wykonanie
KRUCHE CIASTO MIGDAŁOWE
Przesianą mąkę, cukier puder i zmielone 

wcześniej migdały, przekładamy na blat lub 
do miski. Robimy zagłębienie i dodajemy 
żółtka, pokrojone w kostkę masło i sól. Du-
żym nożem lub łopatką łączymy składniki,  
a następnie delikatnie zagniatamy ciasto.
Bardzo ważne: Ciasta nie możemy zagniatać 
zbyt długo, ponieważ po wypieczeniu może 
się skurczyć.
Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na 

minimum godzinę. Po schłodzeniu rozwał-
kowujemy  na grubość około 5 mm i rozkła-
damy na formie. Za pomocą miski wycinamy  
w cieście kształt mazurka. Pieczemy w piekar-
niku z termoobiegiem w temperaturze 180°C 
około 10-15minut (ciasto ma być blade).

CIASTO HERBATNIKOWE NA DEKORACYJNE
Margarynę miksujemy z cukrem pudrem do 

momentu, aż będzie puszysta, następnie 
stopniowo dodajemy jajka. Kiedy masa bę-
dzie jednolita, dodajemy mąkę i mączkę mi-
gdałową. Delikatnie mieszamy.
Na wcześniej podpieczone (bardzo blade) 
blaty z ciasta kruchego wyciskamy szprycą 
dekoracyjne rozetki z przygotowanej masy 
i ponownie wstawiamy do piekarnika z ter-
moobiegiem rozgrzanego do 180-190°C na 
mniej więcej 15 minut i pieczemy do mo-
mentu, aż ciasto nabierze złotego koloru.

MASA KAJMAKOWA
Mleko mieszamy ze śmietaną w rondelku, 
zagotowujemy. Do gotującego się mleka  
i śmietany wsypujemy krówki. Ciągle mie-
szając, doprowadzamy do całkowitego roz-
puszczenia się cukierków. Gdy masa będzie 
jednolita (możemy przecedzić ją przez sit-
ko), zdejmujemy rondel z kuchenki i do lekko 
przestudzonej masy dodajemy miękkie ma-
sło.
Mieszamy do uzyskania gładkiej i lśniącej 
masy. Jeszcze ciepłą masę kajmakową wyle-
wamy na wcześniej wypieczone blaty ciasta.
Dekorujemy bakaliami i rozpuszczoną cze-
koladą.

Mazurek migdałowy z kajmakiem

  fot. ARMG
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 u Sprzedam działkę za basenem 
Wodnik, Żary, altana murowana, 
drzewa owocowe, iglaki, trawnik, 
różne inne rośliny tel. 795 406 
064

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

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

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

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

 u Olbrachtów - działki na sprze-
daż z warunkami zabudowy, me-
dia przy nieruchomości, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

 u Sieniawa - działka na sprze-
daż o pow. 1580 m2- 38 tys. Part-
ner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
kiosk w cenie 2 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

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

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

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

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

 u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 56 m2, 42 tys. Partner 
Nieruchomości 533-308-999

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

 u Lubsko – sklep spożywczy w 
centrum + 1/3 udział w kamieni-
cy – cena do negocjacji. Partner 
Nieruchomości 690 411 006

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

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

 u 10 km od Żar -  dom na sprze-
daż – cena 280.000zł. Partner 
Nieruchomości, nr tel:606 705 480

 u Żary - mieszkanie 2 pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 170 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

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

 u Żary - dom na sprzedaż – cena 
500.000zł. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 606 705 480

 u Iłowa – mieszkanie do wyna-
jęcia. 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 wy-
najem. Partner Nieruchomości. 
513017811

 u Kadłubia - Na sprzedaż działka 
budowlana o powierzchni 800 m2. 
Idealna pod zabudowę jednoro-
dzinną. Partner Nieruchomości 
513017811

 u Żary – mieszkanie do wyna-
jęcia na Oś. Muzyków, 3 pokoje, 
w cenie 1200 zł + opłaty. Partner 
Nieruchomości 513017811

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w centrum, 2 pokoje, III piętro w 
cenie 165 tys. Partner Nierucho-
mości 513017811

 u Żary - Na wynajem lokal 18 
m2, idealny na biuro. Partner Nie-
ruchomości 513017811

 u Żagań – mieszkanie na sprze-
daż, 2 pokoje 130 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w bloku, II piętro, 3 pokoje, w 
cenie 195 tys, Partner Nierucho-
mości, 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 Forda Focus C-MAX, 
2004 r., diesel, mało pali, najbo-
gatsza wersja (Ghia), zadbane, 
ubezpieczone, z przeglądem, cena 
do negocjacji tel. 501 339 565

 u Toyota Corolla Verso 2007 r., 
2,2 diesel 177KM, 7-osobowy, 
tempomat, bawi, kamera przód 
i tył, 2 komplety kół - letnie Alu, 
cena 17000 tys, do negocjacji tel. 
503 036 618

 u Sprzedam, Mercedes C220 
kombi, 2002 r., przebieg 240 tys., 
przegląd do X 2019, stan dobry, 
klima, tempomat, czujnik deszczu 
ESP i inne tel. 600 525 943

ROLNICTWO

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

RÓŻNE

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

USŁUGI

 u Darmowy rzeczoznawca. Miałeś 
szkodę na pojeździe? 90% koszto-
rysów jest zaniżone. Odbierz dodat-
kowe pieniądze. Decyzja w trzy dni 
robocze. Weryfikacja kosztorysu z 
ostatnich 3 lat!!! tel. 606 805 778

OGŁOSZENIA

• Stanowisko do spraw opracowania decyzji 
i korespondencji (umowa na czas zastęp-
stwa) Żary 1

• Stanowisko do spraw rozliczeń (umowa na 
czas zastępstwa) Żary 1

• Informatyk Żary 1
• Specjalista zaplecza technicznego Żary 2
• Księgowa Żary 1
• Mechanik samochodów  ciężarowych Żary 1
• Nauczyciel języka angielskiego Lubsko 1
• Nauczyciel języka angielskiego Żary 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Dąbro-

wiec 1
• Wartownik oddziału wart cywilnych/ War-

townik – przewodnik psa Skład Potok 5
• Zastępca Komendanta Oddziału Wart 

Cywilnych Skład Potok 1
• Pedagog/ Terapeuta zajęciowy Lubsko 1
• Sprzedawca Żary 1
• Sprzątaczka Żary (1/2 etatu) 1
• Krojczy chleba Żary (1/2 etatu) 1
• Kierowca/ Zaopatrzeniowiec Żary 1
• Opiekunka Miłowice 1
• Pomoc kuchenna Żary 1
• Kucharz Żary 1
• Szwaczka Żary 5

• Pracownik produkcji Żary 6
• Sprzedawca-Kasjer Lubsko 1
• Piekarz Lubsko 1
• Pracownik obsługi sklepu Brody 3
• Policjant Żary/Lubsko 15
• Osoba sprzątająca Żary (1/2 etatu) 1
• Sprzątaczka Żary- Kunice 10
• Operator maszyn myjących/ Pracownik 

gospodarczy Żary-Kunice 10
• Operator wózka widłowego Żary- Kunice 3
• Traktorzysta Żary-Kunice 2
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Monter konstrukcji Żary/ Łaz 2
• Ślusarz Żary/ Łaz 2
• Spawacz Żary/ Łaz 2
• Monter Żary 1
• Mechanik Żary 1
• Piekarz Żary 1
• Pracownik produkcji Górzyn 5
• Operator wózka widłowego Górzyn 1
• Pracownik fizyczny Nowogród Bobrzański 1
• Wiertacz na wiertarkach słupowych 

Jasień 1
• Szlifierz Jasień 1
• Magazynier Jasień 1
• Pomocnik dekarza Stara Woda 2

• Brukarz (obszar woj. lubuskiego) 10
• Inspektor do spraw sprzedaży (Żagań) 1
• Inspektor nadzoru budowlanego (Żagań, 

teren powiatu) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (miej-

scowości w odległości do 200 km) 1
• Kierownik brygady (Żagań) 3
• Kierownik budowy (Żagań) 3
• Krojczy (Leszno Górne) 3
• Księgowa/Kadrowa (Szprotawa) 1
• Lider Procesu (Szprotawa) 2
• Magazynier (Wiechlice) 1
• Majster/pracownik budowy (Wiechlice) 1
• Mistrz ceremonii pogrzebowej (powiat 

żagański) 2
• Monter instalacji budowlanych/hydrau-

lik (woj. lubuskie i dolnośląskie) 2
• Monter sieci wodno-kanalizacyjnych 

(Żagań) 3
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 3
• Murarz/ pomocnik murarza (Iłowa) 2
• Nauczyciel / instruktor praktycznej 

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

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

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

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

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

nauczania indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel matematyki - nauczyciel 

nauczania indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel muzyki i plastyki - nauczyciel 

nauczania indywidualnego (Gozdnica) 1

• Nauczyciel (Szprotawa) 3
• Nauczyciel WOS-u - nauczyciel naucza-

nia indywidualnego (Gozdnica) 1
• Operator koparki jednonaczyniowej, 

koparko-ładowarki (Żagań) 3
• Operator koparki (teren woj. lubuskiego) 1
• Operator maszyny do formowania szkła 

płaskiego (Wiechlice) 5
• Operator maszyny do naciągnia płótna 

na obraz (Wiechlice) 3
• Operator przewijarek i skręcarek nitek 

(Żagań) 4
• Operator traka (Rudziny) 1
• Operator wózka widłowego (Borowina) 1
• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 8
• Piekarz (Żagań) 1
• Pilarz (teren zachodniej części Niemiec) 4
• Policjant służby prewencji (Żagań, Iłowa, 

Szprotawa) 11
• Pomoc kuchenna (Wiechlice) 1
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Pracownik myjni (Czyżówek) 1
• Pracownik produkcji drzewnej (Prze-

cław) 1
• Pracownik produkcyjny 35
• Pracownik warsztatu mechanicznego 

(Wiechlice) 1
• Projektant (Szprotawa) 1
• Przedstawiciel handlowy (woj. lubuskie, 

dolnośląskie) 1
• Przedstawiciel handlowy (Żagań i oko-

lice) 1
• Przędzarz - operator maszyn przędzalni-

czych (Żagań) 4
• Robotnik budowlany (Szprotawa) 4
• Robotnik gospodarczy (Tomaszowo) 3
• Salowa (Żagań) 5

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

REKLAMA

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE
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ŻARY W Salonie Wystaw 
Artystycznych Żarskiego 
Domu Kultury można 
oglądać prace fotograficzne 
przedstawiające sztukę 
sakralną województwa 
lubuskiego.
Autorką prac jest Regina Chocha, która 
przygodę z fotografią rozpoczęła na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku w Zielonej 
Górze. Zafascynowała się fotografią tak 
bardzo, że stała się ona jej pasją i przygo-
dą. Ważnym tematem jej twórczości jest 
sztuka sakralna - witraże, rzeźby, polichro-

mia, freski, związane z regionem. Nie stro-
ni też od fotografowania architektury, lu-
dzi, przyrody. Prezentowała swoje fotogra-
fie na 32 wystawach indywidualnych oraz 
zbiorowych w Polsce i za granicą. Jubile-
uszowa 25 wystawa odbyła się w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej. Jest laureatką dwóch 
pierwszych nagród w konkursie ogólno-
polskim oraz pierwszych, drugich miejsc 
i wyróżnień. Jest członkiem grupy „Ba-
bie Lato” działającej przy Zielonogórskim 
Ośrodku Kultury i Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Zielonej Górze. Wystawę można 
oglądać w kwietniu, w godzinach otwarcia 
SWA. PAS

Sztuka sakralna w obiektywie

ŻARY Żarski Dom 
Kultury zaprasza 
na przegląd 
wojewódzki 64 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
Recytatorskiego
Prezentacje we wszystkich ka-
tegoriach konkursowych za-
planowane są w piątek 12 i so-
botę 13 kwietnia w sali wido-
wiskowej „Luna” Żarskiego 
Domu Kultury, ul. Okrzei 35. 

Konkurs patronatem 
objęło Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej. Organizatora-
mi są: Zarząd Główny „To-
warzystwa Kultury Teatral-
nej” w Warszawie oraz Żarski 
Dom Kultury. Fundatorami 
nagród: Burmistrz Miasta Ża-
ry, Regionalne Centrum Ani-
macji Kultury w Zielonej Gó-
rze oraz Żarski Dom Kultury. 
Wstęp wolny.

Program przeglądu:
 
piątek, 12 kwietnia 
10.00 – Koncerty w katego-
rii: Recytacja i Wywiedzio-
ne ze Słowa
Koncert 1
Magdalena Sobolewska – wy-
wiedzione ze słowa – Gubin
Karolina Kluwak – recytacja 
– Żary
Mateusz Gałka – recytacja – 
Międzyrzecz
Katarzyna Derezińska – recy-

tacja – Łachowice
Arleta Mondrowska – recyta-
cja – Krosno
Roksana Lange – recytacja – 
Gorzów
Laura Kuriata – recytacja – 
Żary
Natalia Faltyn – recytacja – 
Gubin
Weronika Szopa – wywiedzio-
ne ze słowa – Gorzów
Koncert 2
Dariusz Hołodniak – wywie-
dzione ze słowa – Gorzów
Wiesława Murawska – recyta-
cja – Międzyrzecz
Erwin Nowak – recytacja – 
Zielona Góra
Ewa Nebelska – recytacja – 
Nowa Sól
Zuzanna Słowikowska – recy-
tacja – Żary
Laura Grabowska – recytacja 
– Zielona Góra
Wiktoria Tomaszewska – wy-
wiedzione ze słowa – Sule-
chów
Koncert 3
Erwin Nowak – wywiedzione 
ze słowa – Zielona Góra
Karolina Kula – recytacja – 
Gubin
Oliwia Salamon – recytacja – 
Żary
Julia Lechki – recytacja – 
Sulechów
Agnieszka Hryniewicz – recy-
tacja – Zielona Góra
Karolina Kwiecień – recytacja 
– Żary
Jakub Wodyk – recytacja – 

Gorzów
Maciej Wojciechowski – wy-
wiedzione ze słowa – Zielo-
na Góra
16.00 – próba koncertu poezji 
śpiewanej
18.00 – Koncert w kategorii 
Poezja Śpiewana
Julia Łabuda – Żagań
Mielna Wroczyńska – Żary
Aleksandra Szczepańska – 
Zielona Góra
Bartosz Socha – Sulechów
Ewelina Klimowicz – Żary
Kalina Marusiak – Zielona 
Góra
Karolina Kwiecień – Żary
Julia Seroka – Skwierzyna
Dominika Hoffman – Kosie-
czyn
Maja Massier – Żary
Alicja Dawidowicz – Zielona 
Góra
20.00 – Teatry Jednego Ak-
tora
Julia Kmiecik – Żary
Halina Bohuta- Stąpel – Zielo-
na Góra
Justyna Sieradzka – Żary
Julia Rzepka – Sulechów

Sobota, 13 kwietnia
10.00 – Warsztaty
11.30 – próby koncertu galo-
wego
15.00 – KONCERT GALO-
WY w wykonaniu laureatów 
Wojewódzkiego Przeglądu 
OKR. Odczytanie werdyktu 
jury i wręczenie nagród.
16.00 – Warsztaty PAS

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

fo
t.A

R
M

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

MANU. BĄDŹ SOBĄ (animowany)
OD 12.04 DO 15.04 – GODZ. 16:00; 16.04 – GODZ. 15:00
AFTER
od 12.04 do 15.04 – godz. 18:00; 16.04 – godz. 17:00
HELLBOY
OD 12.04 DO 15.04 – GODZ. 20:15; 16.04 – GODZ. 21:15
DKF - ZŁODZIEJASZKI
16.04 – godz. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w.63,51,35)
BÓG MORDU
12.04, 13.04 i 16.04 – godz. 19:00; 14.04 – godz. 18:00
OD WIOSNY DO ZIMY
14.04 – godz. 12:00; 16.04 – godz. 10:00
DYSKUSYJNY KLUB TEATRALNY – BÓG MORDU
16.04 – godz. 17:00

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 tel. 519077781, Jan Mazur

Dział reklamy: tel. 519 077 781
reklama@moja-gazeta.info; tel. 519 077 205
Skład: PEKOgraf 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

12.04

13.04

14.04

15.04

16.04

17.04

18.04

Damiana, Juliusza, Saby
Dzień Czekolady

Hermenegildy, Marcina, Idy
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej

Bereniki, Justyny
Święto Chrztu Polski

Mara, Anastazji
Światowy Dzień Sztuki

Bernadety, Julii, Benedykta
Dzień Włókniarza

Klary, Roberta
Światowy Dzień Kostki Rubika

Bogumiły, Bogusławy, Ryszarda
Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Zabytków

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
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