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Żarski przemysł robi 
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Żarski przemysł robi 
wrażenie.

IŁOWA Dyrektor 105 
Kresowego Szpitala 
Wojskowego 
Sławomir Gaik 
z rąk Pawła 
Lichtańskiego, 
burmistrza Iłowej 
odebrał kluczyki do 
nowego ambulansu 
sanitarnego, 
który zakupiony 
został dzięki 
wsparciu lokalnych 
samorządów.
Ambulans został zakupiony na 
potrzeby otwieranej w tym sa-
mym dniu nowej, podstacji ra-
townictwa medycznego w woj. 
lubuskim. 

Dotychczas Oddział Po-
mocy Doraźnej kierowany przez 
lek. med. Ryszarda Smyka dys-
ponował 4 zespołami ratunkowy-
mi – dwoma, specjalistycznym 
i podstawowym z bazą w Żaga-
niu oraz dwoma podstawowymi 
z bazą w Szprotawie. Teraz nowy 
pojazd, jako piąta karetka w po-
wiecie, obsługiwać będzie Iłowę, 

Wymiarki, Gozdnicę i Przewóz.
Ambulans, który stacjono-

wać będzie w Iłowej, zabezpie-
czy nie tylko medycznie potrze-
by mieszkańców w nagłych sy-
tuacjach. Będzie także obsłu-
giwać przebiegającą w bliskim 
sąsiedztwie przyszłą autostradę 
A18, będącą częścią transeuro-
pejskiego drogowego korytarza 

transportowego. 
Rozszerzenie ratownictwa 

medycznego o dodatkowy ze-
spół było możliwe dzięki decy-
zji Wojewody Lubuskiego, któ-
rą zaakceptował Minister Zdro-
wia, zatwierdzając zmiany w Wo-
jewódzkim Planie Działania Sys-
temu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. PAS

Koszt zakupu ambulansu 
sanitarnego to 310 tys. zł. 
Wsparcia udzielili:
Burmistrz Iłowej 100 tys. zł 
Starosta Żagański 80 tys. zł 
Burmistrz Gozdnicy 60 tys. zł 
Wójt Gminy Wymiarki 50 tys. zł 
Wójt Gminy Przewóz 20 tys. zł. 
O wyposażenie pojazdu zadbał 
105 Kresowy Szpital Wojskowy.

Nowy ambulans

Podstacja ratownictwa medycznego z ambulansem to efekt długich 
starań burmistrzów, wójtów i starosty powiatu żagańskiego oraz wójta 
Gminy Przewóz w powiecie żarskim fot.Adam Żyworonek

WARSZAWA Prezydent 
RP Andrzej Duda 
wręczył generalskie 
nominacje. Wśród 
awansowanych 
znaleźli się dwaj 
dowódcy 11 Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii 
Pancernej w Żaganiu.

Były dowódca 11 LDKPanc, gene-
rał dywizji Jarosław Mika, obecnie 
Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych został awansowany do 
stopnia generała broni.

Obecny dowódca 11LD-
KPanc. generał brygady Stanisław 
Czosnek otrzymał stopień genera-
ła dywizji. 

Nominacje wręczył Prezydent 
w Pałacu Prezydenckim. PAS

Generałowie 
awansowani
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Na tyle urzędnicy 
oszacowali efekt 
ubiegłorocznej akcji 
dofinansowania 
do wymiany 
starych pieców na 
ogrzewanie bardziej 
ekologiczne. 
W tym roku może być 
podobnie.

Minął termin składania wnio-
sków dla ubiegających się o do-
finansowanie w tegorocznej edy-
cji programu. Osoby fizyczne mo-
gą otrzymać nawet 10 tysięcy zło-
tych dopłaty, nie więcej jednak niż 
85% wartości zakupu nowego pie-
ca, zaś wspólnoty mieszkaniowe 
posiadające własną kotłownię - do 
20 tysięcy.

W ubiegłym roku dofinan-
sowanie otrzymały 83 osoby. Wy-
mienionych zostało ponad sto ko-
tłów grzewczych. Różnica wynika 
z tego, że w jednym mieszkaniu 
mogły znajdować się na przykład 
dwa stare piece kaflowe. Ostatecz-
nie z budżetu miasta wydatkowa-
no na ten cel 446 tysięcy złotych. 
Dofinansowanie otrzymali wszy-
scy chętni, którzy spełniali okre-
ślone przez urzędników wymogi.

Do 27 lutego wpłynęło 116 
wniosków. W budżecie na ten rok 
przewidziano kwotę 360 tysięcy. 
Przypomnijmy, że rok wcześniej 
było to 200 tysięcy, jednak później 
zdecydowano, aby dołożyć znacz-
nie więcej. Czy w tym roku będzie 
potrzeba zwiększenia puli? Tego 
jeszcze nie wiadomo. Wprawdzie 
złożone wnioski opiewają na po-
nad 800 tysięcy złotych, jednak 
po weryfikacji kwota może oka-
zać się zupełnie inna.

Teraz komisja przeanalizu-
je złożone dokumenty pod wzglę-
dem formalnym. Wtedy dopiero 
okaże się, ile podań zostanie za-
kwalifikowanych do dalszego eta-
pu. Przeprowadzone będą rów-
nież wizje lokalne i sprawdzenie 
na miejscu, co tak naprawdę da-
ny właściciel chce wymienić. Już 
wiadomo, że nie wszystkie poda-
nia zostaną rozpatrzone pozytyw-
nie. Nie można na przykład wy-
mieniać starego ogrzewania gazo-
wego na nowsze gazowe.

Ostateczna liczba zatwier-
dzonych wniosków znana będzie 
prawdopodobnie już za miesiąc. 

Efekt ekologiczny
- Trzeba pamiętać, że pro-

gram zakłada wymianę stare-
go urządzenia opalanego pali-
wem stałym, użytkowanego po-
nad 10 lat, o sprawności cieplnej 
poniżej 80 procent, na urządzenia 
grzewcze opalane gazem lub wy-
korzystujące energię elektryczną, 
w tym pompy ciepła - przypomi-
na Daniel Babula z wydziału in-
frastruktury technicznej i ochro-
ny środowiska Urzędu Miejskie-
go w Żarach. - Trzeba też pamię-
tać, że stary piec musi zostać zli-
kwidowany.

W roku bieżącym uzy-
skanych pieniędzy nie można 
już wydać na likwidację stare-
go ogrzewania i dostosowanie 

pomieszczenia pod nowy piec. 
Tak było w tamtym roku. We-
dług pomysłodawców, taka zmia-
na ma zachęcić do kupowania 
droższych i przy okazji bardziej 
sprawnych i „czystszych” urzą-
dzeń grzewczych. Takie rozwią-
zanie funkcjonuje również w in-
nych gminach, jednak w części 
z nich maksymalne środki, jakie 
można pozyskać z urzędu, są na 
poziomie dużo niższym niż w Ża-
rach, na przykład 3-4 tysięcy.

- W tym roku mamy taki 
regulamin i zobaczymy, jak się 
sprawdzi, ale nie znaczy to, że 

pozostanie niezmieniony przez 
długie lata - mówi Daniel Babula. 
- Z każdym rokiem jesteśmy mą-
drzejsi o doświadczenia i oczeki-
wania samych mieszkańców.

W tamtym roku o dofinan-
sowanie nie mogły się ubiegać 
wspólnoty mieszkaniowe. Takie 
potrzeby były zgłaszane do urzę-
du i w rezultacie uwzględnione w 
tegorocznej edycji.

Mniej pyłów w powietrzu
Na podstawie danych uzy-

skanych od uczestników ubiegło-
rocznej akcji, takich jak na przy-
kład ilość węgla spalana w wy-
mienionym piecu podczas sezonu 
grzewczego, oszacowano ilość 
pyłu, o jaką zredukowano emi-
sję do żarskiego powietrza. Mo-
że trudno sobie wyobrazić, jak 
wygląda 9 kilogramów pyłu, ale 
gdyby nie modernizacja przesta-

rzałego ogrzewania, taka właśnie 
ilość trafiłaby do powietrza, któ-
rym oddychają mieszkańcy. Czy 
to dużo? Trudno na to pytanie od-
powiedzieć. Natomiast zakłada-
jąc, że akcja będzie prowadzona 
w latach następnych i utrzyma się 
na podobnym poziomie, to z każ-
dym rokiem zniknie z powietrza 
prawie 10 kilogramów niepożą-
danych substancji.

- Małymi krokami, ale cały 
czas idziemy do przodu - stwier-
dza Daniel Babula.

Sadza wydobywająca się z 
kominów, czyli inaczej mówiąc 
pył zawieszony, jest groźna po-
nieważ wiąże ze sobą benzoalfa-
piren czy metale ciężkie i jest no-
śnikiem, który rozprowadza to w 
powietrzu. Redukcja pyłów jest 
więc jak najbardziej uzasadniona.

Andrzej Buczyński

ŻARY W trosce o to, czym na co dzień oddychamy

9 kilogramów pyłów
mniej w powietrzu

Małymi kro-
kami, ale cały 

czas idziemy do 
przodu.

Urzędnicy miejscy propagują zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny fot.Andrzej Buczynski
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Mieszkańcy  
ul. Sowiej mają 
już dość. Nie 
mogą się doprosić 
u burmistrza 
Andrzeja 
Kamyszka 
remontu ulicy, 
przy której 
mieszkają.

Wniosek o naprawę i utwar-
dzenie drogi ziemnej złożyli 
do urzędu miasta w paździer-
niku ubiegłego roku. Wsparli 
ich mieszkańcy ul. Powstań-
ców Warszawskich, którzy 
także korzystają z dojazdu 
przez. ul. Sowią do swoich 
domów. 

Słupek na kłopoty
- Ulica jest pozostawiona sa-
ma sobie. Nic nie jest robio-
ne - nie ukrywa irytacji Piotr 
Trawiński, który przy Sowiej 
mieszka od dwunastu lat, 
wtórują mu inni mieszkańcy.

Wcześniej, za rządów 

Heleny Sagasz ulica była 
jeszcze od czasu do czasu za-
orana i wyrównana.

Do urzędu pofatygo-
wała się Joanna Trawińska. 
Rozmawiała z zastępcą bur-
mistrza, Katarzyną Łuczyń-
ską, która obiecała, że przyśle 

kogoś na oględziny. Efektem 
oględzin było to, że urzędnicy 
postawili słupek ostrzegaw-
czy w największej dziurze na 
ulicy, gdzie samochody z ni-
skim zawieszeniem potrafiły 
się zawiesić.

- To tyle, co w tej spra-

wie zostało zrobione - rozkła-
da ręce Joanna Trawińska.

Najdłuższy dojazd do 
domu ma Wiesław Stoga. 

- Muszę pokonać 
wszystkie dziury. Najgorzej 
jak spadnie deszcze. Wyj-
ście z samochodu jest sztuką. 

Trzeba mieć gumowce - tłu-
maczy.

Mieszkańcy uważają, 
że nawiezienie tłucznia nic 
nie pomoże. Wystarczy do-
bry deszcz i znów wychodzą 
dziury. Kałuże po deszczu są 
tak duże, że woda sięga poło-
wy kół w samochodach.

- Strach wypuścić 
dziecko, strach iść wieczo-
rem - mówią jednym głosem. 
- Karetka nie dojedzie, nawet 
dostawcy do pobliskiej pie-
karni nie chcą tędy jechać - 
przekonują.

Nawożenie tłucznia 
tylko powoduje, że poziom 
ulicy się podnosi, a to rodzi 
kolejne komplikacje. Już te-
raz poziom ulicy jest zbyt wy-
soki i woda potrafi lać się na 
posesje. Wiesław Stoga prze-
konuje, że docelowo trzeba 
wykonać instalację burzową, 
ale ma świadomość, że jest to 
większa inwestycja. Nie mo-
że zrozumieć, że jak kilka lat 
temu budowana była kanali-
zacja, to nie została jednocze-
śnie wykonana burzówka. 

Obniżenie poziomu uli-
cy i wyrównanie rozwiązało-
by problem na jakiś czas. Na 
tę chwilę byłoby wystarcza-
jące. 

Brak środków
Z urzędu przychodzi do 
mieszkańców taka sama od-
powiedź. Burmistrz odpi-
suje, że „brak jest środków 
w budżecie gminy na 2017 
r. na przebudowę dróg na te-
renie miasta i gminy Jasień”. 
Co gorsza, także w roku 2018 
w budżecie nie zostały na ten 
cel zapisane pieniądze.

Mieszkańcom na po-
cieszenie pozostaje fakt, że 
urzędnicy przepraszają ich 
„za utrudnienia w porusza-
niu się po drodze wewnętrz-
nej przy obecnym stanie na-
wierzchni drogowej”. 

Mieszkańcy podkreśla-
ją, że płacą podatki. Mają na-
dzieję, że burmistrz Kamy-
szek pojawi się na ich ulicy, 
bo jak dotąd tego nie zrobił.

Paweł Skrzypczyński

JASIEŃ Od lat brodzą w wodzie i błocie

Mieszkańcy borykają się z problemem od lat. Stracili już prawie nadzieję, ale nie poddają się  
i walczą. Podkreślają, że wybory samorządowe już niedługo fot.Paweł Skrzypczyński

Urzędnicy postawili w największej dziurze słupek 
ostrzegawczy fot.Paweł Skrzypczyński

Dziura na dziurze, 
dziurę pogania
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Z Januszem 
Korwin-Mikke 
nie tylko 
o recepcie na 
budowanie 
dobrobytu 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński

W jakim celu 
przyjeżdża Pan do Żar? 
W końcu to niewielkie 
miasto. W Polsce 
jest sporo dużych 
miast, gdzie są chyba 
ważniejsze problemy?
- W Żarach jestem nie 
pierwszy raz. To jedno 
z tych miast, które się świet-
nie rozwijają, nie przejmu-
jąc się różnymi głupotami, 
które dzieją się w Warsza-
wie. I tak trzeba robić. Lu-
dzie już przyzwyczaili się, 
że tam w Warszawie rządzą 
na zmianę durnie i złodzie-
je, ale nie trzeba się tym 
przejmować i należy robić 
swoje.

W Polsce jest dobrze, 
czy jest źle? A może 
będzie lepiej?
- Jest lepiej niż w innych 
krajach Unii Europejskiej 
i to jest plus. Rozwijamy 
się lepiej. Natomiast roz-
wijamy się gorzej niż np. 
Chiny czy Nigeria i to już 
jest źle. W 1988 r. były 
dwie koncepcje. Pierwsza: 
pójść drogą chińską, czy-
li zachować nazwę socja-
lizm, a faktycznie go zli-
kwidować. Druga koncep-
cja, to koncepcja Unii Eu-
ropejskiej: głosić, że nale-
ży zlikwidować socjalizm, 
a tak naprawdę go zacho-
wać. Niestety, ale poszli-
śmy tą drugą drogą.

A jaka jest recepta na 
zmianę i budowanie 
dobrobytu? 
- Trzeba zlikwidować to, co 
przeszkadza ... 

A co przeszkadza? 
- Oczywiście socjalizm. 
Dlaczego telefony komór-
kowe działają dobrze? Bo 
państwo się do tego nie 
wtrąca. Dlaczego dobrze 
działają restauracje? Prze-

cież za komuny rząd dbał 
o restauracje. Była specjal-
na komórka w jakimś ko-
mitecie drobnej wytwór-
czości, która ustalała re-
ceptury, żeby było dobrze 
i smacznie. Było jednak 
okropnie. Zlikwidowano 
ten komitet czy minister-
stwo i od razu wszystko się 
polepszyło. Podobnie, gdy-
by zlikwidować Minister-
stwo Edukacji Narodowej 
i Ministerstwo Zdrowia, to 
od razu w oświacie i zdro-
wiu by się polepszyło.

Może jednak 
należałoby stopniowo 
wprowadzać zmiany?
- Ludzie nie rozumieją, że 
socjalizm trzeba zlikwido-
wać i zaorać, a nie popra-
wiać. Tego się nie da po-
prawić. Samo to, że od sie-
demdziesięciu lat próbu-
je się poprawiać państwo-
wy system zdrowia, świad-
czy to o tym, że nie da się 
tego systemu poprawić. Je-
żeli po tylu zmianach nadal 
działa źle, to po prostu idea 
jest zła.

Nie tylko moi znajomi 
zastanawiają się, jak to 
jest, że kiedyś chodzili 
do ośmioklasowej 
podstawówki, potem 
było tyle reform 
oświaty, a w efekcie 
wszystko wróciło do 
tego, co już było. Po co 
było tracić tyle energii 
i pieniędzy?
- Bo problem polega nie 
na tym, czy się coś podzie-
li tak, czy inaczej. Chodzi 
o to, żeby szkoły znów by-
ły prywatne, i żeby rodzi-
ce decydowali o tym, cze-
go się uczą ich dzieci. Je-
żeli prowadzę dziecko do 
restauracji, to ja decydu-
ję, którą potrawę wybiorę 
z menu, właściciel decydu-
je, kogo zatrudnia jako ku-
charza, a kucharz decyduje, 
co wstawić do menu. I to 
działa. Natomiast w obec-
nym systemie edukacji de-
cyduje minister. A to pry-
watny właściciel szkoły po-
winien decydować, które 
przedmioty wstawić i któ-
rego nauczyciela zatrudnić, 

a rodzice zadecydować, do 
której szkoły posłać dzieci.

Można też spytać, 
po czym widać, że system 
szkolnictwa działa źle?

No właśnie, po czym?
- Po tym, że żadna szko-
ła nie bankrutuje. Żeby ja-
kakolwiek branża działa-
ła dobrze, to złe firmy mu-
szą bankrutować. Jeżeli 
złe nie bankrutują, to zna-

czy, że coś jest źle. To sa-
mo dotyczy złych szpitali 
i złych placówek medycz-
nych. Udało się zlikwido-
wać socjalizm w różnych 
dziedzinach i tam działa 
wszystko dobrze. Nie uda-
ło się w oświacie i służbie 
zdrowia, które stanowią 
przecież w sumie przeszło 
połowę budżetu państwa, 
dlatego tam wciąż działa 
to źle.

I pomimo ciągłych 
reform nic nie zmienia 
się na lepsze?
- Tak, bo nadal państwo 
tym zarządza. Trzeba usu-
nąć państwo z tych dzie-
dzin. Właściciele szkół 
w obawie przed bankruc-
twem, będą uczyli rzeczy 
potrzebnych. Inaczej stra-
cą rodziców, czyli klien-
tów. Dzisiaj o szkole decy-
duje urzędnik ministerial-

ny, a to rodzice powinni de-
cydować o tym, czego się 
uczy w szkołach. 

Istnieje 
niebezpieczeństwo, 
że rodzice zażądają 
nauki różnych, 
kontrowersyjnych 
teorii.
- Zapewniam, że nic się nie 
stanie. Część uczniów bę-
dzie w te teorie wierzyła, 

Dać szansę Polakom 
na bogacenie się

fot.Halina Gola
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Kilkadziesiąt 
osób, pomimo 
mrozu i sobotniego 
południa, stawiło 
się w hotelu 
Chopin przy ulicy 
Zielonogórskiej, 
aby spotkać się 
z eurodeputowanym 
Januszem Korwin-
Mikke.
Uczestnicy otwartego spotkania 
w skupieniu wysłuchali prelek-
cji Janusza Korwin-Mikkego na 
temat zagrożeń cywilizacji euro-
pejskiej. Po prelekcji nie zabrakło 
czasu na pytania z sali. Uczestnicy 
pytali o pracę w Parlamencie Euro-
pejskim, problemy z zalewem Eu-
ropy przez emigrantów – głównie 
muzułmanów oraz konflikt wokół 

sporów polsko-żydowskich o hi-
storię. Nie zabrakło też pytań o bie-
żącą politykę i nadchodzące wybo-
ry. Potem były jeszcze autografy 
i wspólne zdjęcia. 

Eurodeputowany znalazł 
także czas na zwiedzenie żarskiej 
strefy przemysłowej i krótką prze-
jażdżkę po mieście. 

- Żarski przemysł robi wra-
żenie. To nie tylko miejsca pracy, 
ale przede wszystkim szansa na 
rozwój i przyszłość miasta. Szan-
sa szczególnie dla młodych ludzi – 
podkreślił.

Januszowi Korwin-Mikke-
mu podczas wizyty w Żarach to-
warzyszył mecenas Krzysztof Ło-
patowski, prezes okręgu lubuskie-
go partii Wolność oraz działacze 
tej partii w regionie. 

Paweł Skrzypczyński

W samo południe. Spotkanie 
z Januszem Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke przekonuje, że gospodarkę można naprawić w pół roku. Wie, że przedsiębiorcy czekają 
na zmiany, przede wszystkim na uproszczenie i obniżenie podatków fot.Halina Gola

część nie, inni o nich za-
pomną. Nawet, jak jed-
na szkoła w Polsce będzie 
uczyła, że ziemia jest pła-
ska, to też nic się nie stanie. 
Byłaby to tylko jedna szko-
ła dla dziwaków. I co by się 
stało?

Oświata i służba 
zdrowia kosztują. 
Trzeba na to 
zapracować. Jaka jest 
droga do zarobienia 
tych pieniędzy?
- Trzeba usunąć aparat biu-
rokratyczny. Absurdem jest 
myśleć, że nie stać nas na 
utrzymanie dzieci w pry-
watnej szkole, a stać nas na 
utrzymanie szkoły plus wy-
działów oświaty w woje-
wództwach i powiatach, ku-
ratoria i ministerstwo. Szko-
ły byłyby tańsze, gdyby to 
zlikwidować. Ludzie nieste-
ty w to nie wierzą. Nie wi-
dzą, że jak mamy państwo-
we kopalnie, to ciągle coś 
drożeje, a np. prywatne sie-
ci komórkowe, co rusz robią 
obniżki i promocje, bo tam 
jest konkurencja. W zdro-
wiu i oświacie też musi być 
konkurencja. Nie ma kon-
kurencji, są kolejki do leka-
rzy. Nawet wieloletnie ko-
lejki, a kilkutygodniowe to 
już „normalność”.

U weterynarza kolejek 
nie ma. Można się 

umówić na konkretną 
godzinę, zwierzaki 
mają w dwadzieścia 
minut pobraną 
krew z wynikami, 
potem badanie USG 
i wypisaną receptę. 
- Weterynaria jest prywat-
na, dlatego wszystko tak 
działa. Nie istnieje Mini-
sterstwo Chorych Psów 
i Narodowy Fundusz Cho-
rych Kotów. Badanie USG 
robi się tym samym apara-
tem, jak człowiekowi, a jest 
tańsze.

Kto miałby tę 
konkurencję, nie tylko 
w oświacie i zdrowiu, 
wprowadzić?
- Ludzie mówią mi, że ma-
ją już dość polityków, bo 
to są durnie i złodzieje. Ci 
sami ludzie za chwilę mó-
wią, że politycy powinni 
się zająć tym, czy tamtym, 
a najlepiej gospodarką. Nie 
rozumiem tego. Lepiej, że-
by politycy gospodarką się 
nie zajmowali, bo będzie 
z tego tylko nieszczęście. 
Ludzie wielokrotnie głoso-
wali już na PO i PiS i na-
dal się nie przekonali, że ta 
zmiana nic nie daje. Musi 
działać wolny rynek. Ina-
czej głosujemy tylko na 
naczelnika więzienia, lep-
szego bądź gorszego. Trze-
ba zlikwidować więzie-
nie, a nie głosować na na-

czelnika. Ludzie ogłupieni 
przez państwową telewizję 
tego nie rozumieją. Zmia-
nę mógłby wprowadzić al-
bo jakiś polski Pinochet, 
albo musiałby nastąpić 
krach gospodarczy, który 
by ludziom na to wszystko 
otworzył oczy.

A sprawa podatków. 
Jak je obniżymy, to nie 
będzie ich w systemie. 
Budżet państwa nie 
będzie zasilony.
- O to chodzi, żebyśmy my 
mieli te pieniądze. Jak pań-
stwo nie ma pieniędzy, to 
znaczy, że ludzie je ma-
ją. Państwo te pieniądze od 
nas ściąga i w dużej mierze 
marnuje.

Ale państwo też daje, 
jest np. program 500 
Plus.
- Ale, żeby dać pięćset, to 
państwo musi zabrać nam 
w podatkach siedemset 
i zatrudnić do tego urzęd-
nika. Potem się ludzie dzi-
wią, że wszystko drożeje. 
No właśnie dlatego, że te 
pieniądze na ten program 
trzeba skądś wziąć.

To znaczy, żeby 
pieniędzy ludziom nie 
dawać? 
- Różni politycy obiecu-
ją, że coś dadzą, a przecież 
wystarczy nie zabierać. Za-

miast zabierać siedemset, 
żeby dać pięćset, lepiej nie 
zabierać siedemset. Lu-
dziom te pieniądze zosta-
ną w kieszeni. Będą bogatsi 
o dwieście złotych. Nieste-
ty, ale sporo ludzi tego nie 
widzi. Sporo ludzi nie po-
trafi też sobie wyobrazić, 
że można zmienić w pół ro-
ku system oświaty i służbę 
zdrowia. Dlatego nie ma się 
co pytać i dyskutować, tyl-
ko należy te zmiany wpro-
wadzić. Po kilku miesią-
cach będą się dziwić, jak 
mogli żyć w poprzednim 
systemie.

Weszła ustawa Wilczka 
i świat się nie zawalił.
- No właśnie. Zmiany 
wprowadzono od 1989 r. 
w wielu dziedzinach i od 
razu się polepszyło, jak we 
wspomnianych już restau-
racjach.

Co trzeba zrobić, żeby 
dokonać kolejnych 
zmian. Czy Polska ma 
szansę stać się potęgą 
nie tylko europejską? 
Na kim się wzorować?
- PiS otwarcie mówi, że 
chce doszlusować do go-
spodarek Niemiec i Fran-
cji. No nie, nie można się 
absolutnie wzorować na 
Francji. To chory czło-
wiek Europy. Związkow-
cy francuscy wierzą, że jak 

się wprowadzi wolne piąt-
ki, to zlikwiduje się bez-
robocie. To ja proponuję 
wprowadzić jeszcze wol-
ne czwartki, wolne śro-
dy, wtorki i poniedziałki. 
Wówczas bezrobocie zli-
kwidujemy całkowicie. 
Francja jest zdegenerowa-
na, Niemcy mniej. Proszę 
popatrzeć na Chiny. Pa-
nował tam straszliwy ko-
munizm. Przyszła zmiana 
i wszyscy zaczęli się gwał-
townie bogacić. Dzisiaj są 
potęgą światową. Innym 
wzorem może być dzie-
więtnastowieczna Amery-
ka. Polacy latami tam wy-
jeżdżali i się dorabiali. Te-
raz młodzi ludzie nie mu-
sieliby z Polski wyjeż-
dżać. Trzeba im stworzyć 
warunki do dorabiania się 
tu, na miejscu. Wprowa-
dzić ustawy, jak w ówcze-
snej Ameryce, np. Arizonie 
w roku 1870. Zaczniemy 
się szybko bogacić. 

Czyli trzeba dać szansę 
Polakom na bogacenie 
się tu, na miejscu?
- W Londynie młodzi Po-
lacy pytali mnie, co zamie-
rzam zrobić, żeby zachę-
cić ich do powrotu do Pol-
ski. A ja się pytam, co zro-
biła królowa Elżbieta, że-
by zachęcić ich do wyjazdu 
do Wielkiej Brytanii? Nic 
nie zrobiła. Tam są po pro-

stu lepsze warunki. Stwórz-
my w Polsce jeszcze lepsze, 
nie tylko żeby nasi wrócili, 
ale żeby też Brytyjczycy do 
nas przyjeżdżali. 

Może wróci pan kiedyś 
do Żar już jako polityk 
mający wpływ na 
władzę?
- No nie, powiedzmy sobie 
jasno - władzę wykonaw-
czą powinni sprawować lu-
dzie młodzi. Młodzi mają 
rządzić. Premier i ministro-
wie powinni mieć po trzy-
dzieści parę lat, znać no-
we technologie i się nimi 
sprawnie posługiwać. Co 
innego władza ustawodaw-
cza i sądownicza. Tam po-
winni zasiadać ludzie z do-
świadczeniem. 

Czyli stwórzmy 
warunki młodym, 
dajmy im władzę, 
a ludzie z wiedzą 
i doświadczeniem 
niech tego pilnują?
- Trzeba naprawić system. 
Szczególnie sądownictwo. 
To wymaga solidnej roboty, 
nie jest to takie proste. Go-
spodarkę można naprawić 
szybko, w ciągu kilku mie-
sięcy, ale np. sądownictwo 
już nie. Czeka nas ciężka 
praca, żeby naprawić i ura-
tować Polskę. Jak nie, to 
czekamy na muzułmanów. 
Oni przyjdą i naprawią.
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Fundacja 
Przedsiębiorczość 
ma w swojej ofercie 
bezpłatne szkolenia 
umożliwiające 
zdobycie 
dodatkowych 
kwalifikacji 
zawodowych. 
Jest też coś dla 
przedsiębiorców.
Obecnie trwa rekrutacja pracow-
ników firm, którzy są zagrożeni 
utratą pracy oraz osób, które stra-
ciły zatrudnienie nie z własnej wi-
ny do pół roku wstecz. Mogą wziąć 
udział w szkoleniu na inspektora 
danych osobowych, a przy okazji 
objęci zostaną dodatkowo pośred-
nictwem i doradztwem zawodo-
wym. Oferta obejmuje całe woje-
wództwo lubuskie. Osoba z certy-
fikatem inspektora ochrony danych 
osobowych przyda się na pew-
no w wielu firmach. Wszystko to 
w związku z nowym rozporządze-
niem, które wchodzi w życie pod 
koniec maja. Nowe przepisy doty-
czą nawet małych firm, które prze-
twarzają dane osobowe. Wystarczy 
posiadać zwykłą bazę danych kon-
trahentów i tu już mamy do czynie-

nia z przetwarzaniem danych oso-
bowych, które trzeba szczególnie 
chronić i stosować odpowiednie 
procedury w celu ich zabezpiecze-
nia. Są jeszcze wolne miejsca na ta-
kie szkolenie. Przy okazji można li-
czyć na darmowy obiad, a nawet 
zwrot kosztów dojazdu, jeśli oso-
ba zakwalifikowana mieszka w in-
nej miejscowości. Więcej informa-
cji znajdziemy na stronie interneto-
wej fundacji. 

Czas na zmiany
To nazwa projektu skierowanego 
do osób bezrobotnych po pięćdzie-
siątym roku życia.

- Mogą się u nas szkolić w za-
kresie terapeuty zajęciowego, ma-
sażysty i konserwatora - pracow-
nika gospodarczego - mówi Mał-

gorzata Kaczmarczyk, prezes Fun-
dacji Przedsiębiorczość. - Oprócz 
wsparcia doradczego i psycholo-
gicznego, po zakończeniu szkole-
nia oferujemy takim osobom trzy-
miesięczny płatny staż.

W projekcie mogą wziąć 
udział 72 osoby z terenu całego wo-
jewództwa i ciągle jeszcze są wol-
ne miejsca. 

Kolejne w planach
Przygotowywane są kursy kompu-
terowe dla osób od 24 do 65 roku 
życia. Będą w nich mogli uczestni-
czyć zarówno pracujący, jak i nie-
aktywni zawodowo. Lada moment 
rozpocznie się także nabór chęt-
nych do nauki języków niemieckie-
go i angielskiego. Warto na bieżą-
co śledzić stronę internetową fun-

dacji i pojawiające się tam oferty. 
Co najważniejsze - za nowe umie-
jętności i zdobyte kwalifikacje nie 
zapłacimy ani złotówki. To istotne 
szczególnie dla osób w trudnej sy-
tuacji materialnej, ale kryteria do-
chodowe nie są tu żadnym ograni-
czeniem. 

Dress code w biznesie
Duża popularnością cieszą się 
ostatnio warsztaty dotyczące - 
ogólnie rzecz ujmując - zasad do-
pasowania ubioru do okazji i dba-
nia o własny wizerunek. Są to za-
jęcia ze stylistką osobistą. Wpraw-
dzie grupa uczestników jest już za-
mknięta, ale jak zapewnia prezes 
Fundacji, w związku z dużym za-
interesowaniem, zajęcia takie będą 
ponawiane.

- Nowością na naszym rynku 
będzie tak zwana „loża dżentelme-
nów”, czyli warsztaty przewidziane 
już typowo dla panów - mówi Mał-
gorzata Kaczmarczyk. - Taka loża 
rusza u nas już w kwietniu. 

Miliony dla firm
- W listopadzie ubiegłego roku uda-
ło nam się pozyskać dwa, a docelo-
wo mogą to być nawet cztery mi-
liony przeznaczone na fundusz po-
życzkowy dla firm - informuje pre-

zes Kaczmarczyk - Dzięki temu 
przedsiębiorców mamy ofertę, ja-
kiej tak naprawdę nigdy nie mieli-
śmy.

Pożyczki te są wyjątkowo ni-
sko oprocentowane. Dla spełniają-
cych kryteria jest to zaledwie 0,93 
procenta. Warunkiem podstawo-
wym jest rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej nie wcześniej, niż 
dwa lata wstecz. Przy tym nie ma 
żadnych dodatkowych kosztów, 
ubezpieczeń i ukrytych opłat ma-
nipulacyjnych. Maksymalnie moż-
na ubiegać się o kwotę 200 tysięcy 
złotych, a po - dajmy na to - pięciu 
latach, spłata wyniesie około 210 
tysięcy.

Realizacja tego projektu roz-
poczęła się w styczniu i do tej pory 
Fundacja udzieliła pożyczek na mi-
lion złotych. Jest więc jeszcze mi-
lion do wzięcia. Rozwijasz swo-
ją działalność i potrzebujesz no-
wego urządzenia, komputera? Mo-
że się okazać, że taki kredyt będzie 
przydatny. Ograniczeniem jest za-
kup towaru do 50 procent warto-
ści, natomiast nieruchomości mają 
ograniczenie do 10 procent. Budo-
wa z kolei nie ma ograniczeń. Wię-
cej szczegółów i informacji uzy-
skać można w Fundacji Przedsię-
biorczość. ATB

Darmowe szkolenia i tanie kredyty

Warto odwiedzać siedzibę Fundacji Przedsiębiorczość przy ul. Mieszka I. 
Listę ciekawych ofert znajdziemy też w internecie fot.Andrzej Buczyński
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Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania 
rekrutacyjnego

Termin postępowania 
uzupełniającego

1.
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przed-
szkolu, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych.

od 22.03 do 30.03.2018 r.

2.
Podanie przez Dyrektorów Szkół informacji, czy w placówce odbędzie się re-
krutacja.

03.04.2018 r.

3. Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami. od 04.04. do 18.04.2018 r. od 04.06. do 08.06.2018 r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków. od 19.04. do 24.04.2018 r. od 11.06. do 14.06.2018 r.

5.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie-
zakwalifikowanych.

25.04.2018 r. 15.06.2018 r.

6.
Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli zapisu dziecka do przedszko-
la, oddziału, punktu.

od 26.04. do 11.05.2018 r. do 22.06.2018 r.

7.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych.

do 15.05.2018 r. do 25.06.2018 r.

8.
Poinformowanie Wójta Gminy o kandydatach nieprzyjętych do przedszkola, 
oddziałów i punktów przedszkolnych.

do 17.05.2018 r. do 27.06.2018 r.

9. Składanie wniosku  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasad-
nienia odmowy przyjęcia.

11.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wy-
rażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia 
odmowy przyjęcia.

12.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej wyrażonego w  pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia  
komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

13.
Wójt wskazuje miejsce dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola, oddziału  
przedszkolnego, punktu przedszkolnego.

do 23.05.2018 r. do 06.07.2018 r.

14.
Podanie do publicznej wiadomości  wykazu placówek, w których odbędzie się 
nabór uzupełniający.

do 25.05.2018 r.

Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 w Gminie Żary

Wychowanie przedszkolne obejmu-
je dzieci od początku roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 3 lata, do końca ro-
ku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 7 lat.  Dzie-
ci sześcioletnie (urodzone w 2012 ro-
ku) obowiązane są odbyć roczne przy-
gotowanie przedszkolne w przedszko-
lu lub oddziale przedszkolnym zorga-
nizowanym w szkole podstawowej. 
W kwietniu rozpocznie się rekrutacja 
do przedszkola gminnego w Grabi-
ku (grupa 3-latków) oraz do Punktów 
Przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 
lat) w: Bieniowie, Lubanicach, Mi-
rostowicach Dolnych, Olbrachtowie, 
Sieniawie Żarskiej oraz w Złotniku. 
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci 
urodzonych w 2016 r. mogą ubiegać 
się o przyjęcie do przedszkola dopiero 
po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
Zapraszamy do odwiedzania naszych 
placówek i zapoznania się z ofertą.
Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać w szkołach oraz na 
stronie internetowej www.gmina-
zary.pl lub w Centrum Usług Wspól-
nych Gminy Żary 68 363 00 40.

REKLAMA

REKLAMA

Zagwarantowanie 
mieszkańcom bezpieczeństwa 
oraz podniesienie komfortu ich
życia, są priorytetem Gminy 
Lubsko. W związku z tym, 
kładziony jest duży nacisk na 
wszystkie inwestycje, mające 
wpływ na ich zapewnienie 
lub poprawę.
Inwestycje w infrastrukturę przeciwpo-
żarową są bardzo kosztowne, dlatego też 
Gmina Lubsko poszukuje alternatywnych, 
uzupełniających źródeł ich finansowania. 
Poczyniono wiele starań w pozyskaniu ze-
wnętrznego wsparcia, odnosząc na tym 
polu znaczące sukcesy.

Jednym z nich był zakup w 2017 ro-
ku nowego, specjalistycznego średniej 
wielkości samochodu ratowniczo-gaśni-
czego, który trafił do OSP w Starej Wo-
dzie. Niniejsze było możliwe dzięki dofi-
nansowaniu ze środków unijnych w ra-
mach „Regionalnego Programu Operacyj-
nego - Lubuskie 2020”.

Obecny rok również przyniósł suk-
ces! Gmina Lubsko, po długotrwałej pro-
cedurze oceny wniosku, otrzymała dofi-
nansowanie w ramach „PW INTERREG 
Polska-Saksonia 2014-2020” do zakupu 

kolejnego samochodu.
Projekt realizowany w partner-

stwie z innymi gminami z Polski (gm. Ża-
ry i Łęknica) i Niemiec (gm. Bad Muskau, 
Gablenz), którego celem jest stworzenie 
transgranicznego systemu ochrony lud-
ności i środowiska naturalnego, da możli-
wość zakupienia nowoczesnego, specjali-
stycznego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP w Górzynie.

Auto będzie charakteryzowało się 
dużą innowacyjnością m.in. poprzez wy-

posażenie w system piany sprężonej
i funkcję ograniczania stref skażeń che-
micznoekologicznych. Pozwoli to na szyb-
ką i skuteczną neutralizację dużych roz-
lewisk szkodliwych substancji oraz zuży-
cie mniejszej ilości wody, co ma ogrom-
ne znaczenie w dbałości o jej zasoby na-
turalne. Poprawi to znacznie skuteczność 
prowadzonych działań, a co za tym idzie, 
zmniejszenie strat. Najnowszy system 
piany sprężonej pozwala gasić urządzenia 
pod napięciem elektrycznym, co wiąże się 

z nieporównywalną poprawą bezpieczeń-
stwa ratowników przed porażeniem prą-
dem elektrycznym podczas gaszenia po-
żarów. Zakupiony zatem sprzęt przyczyni 
się znacząco do poprawy bezpieczeństwa, 
w stopniu do tej pory nieosiągalnym na 
terenie gminy Lubsko.

Współpraca Gminy z lokalnymi OSP 
jest bardzo dobra. Włodarze dostrzegają 
i rozumieją zgłaszane przez strażaków 
potrzeby w dziedzinie poprawy bezpie-
czeństwa publicznego i dążą do ich zaspo-
kojenia. Dzięki temu, że dialog społeczny 
w tym obszarze jest na wysokim poziomie, 
jednostki straży pożarnej, prócz realizo-
wania swoich głównych działań, znaczą-
co angażują się również we wszelkie ini-
cjatywy społeczne, począwszy od zabez-
pieczania imprez sportowych, czy kultu-
ralnych organizowanych przez gminne 
jednostki, po udział w zawodach na szcze-
blu powiatowym oraz międzygminnym, 
w których zawsze zajmują wysokie miej-
sca.

Rozumiejąc powagę i znaczenie ob-
szaru życia społecznego, jaką jest bezpie-
czeństwo publiczne, Gmina Lubsko inwe-
stuje w sprzęt i w ludzi, by poziom umiejęt-
ności, sprawność i gotowość do działania 
w ochronie naszego zdrowia i życia stale 
rosły.

Gmina Lubsko inwestuje 
w bezpieczeństwo mieszkańców
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To już trzecia edycja 
akcji „Bezpieczne 
Żary, bezpieczna 
Żaranka, bezpieczna 
gimnazjalistka”. 
Dodatkowa wiedza 
i umiejętności mogą 
przydać się paniom 
w różnych sytuacjach 
życiowych.

Organizatorzy przewidzieli nie 
tylko kurs samoobrony, czyli jak 

najszybciej i najskuteczniej zare-
agować na czynną napaść, albo 
w jaki sposób wyrwać się napast-
nikowi. Okazuje się, że nie wy-
starczy głośno krzyczeć, aby by-
ło to już skutecznym wołaniem 
o pomoc. Na zajęciach porusza-
ne są zagadnienia z zakresu psy-
chologii, asertywności, jest kurs 
udzielania pierwszej pomocy. Pa-
nie nauczą się między innymi, jak 
nie stać się ofiarą napaści, jak uni-
kać potencjalnie niebezpiecznych 
sytuacji. Sama prezencja jest rów-

nie ważna, jak sposób postępowa-
nia w bezpośrednio niebezpiecz-
nych konfrontacjach, takich jak 
chociażby próba gwałtu. 

W tegorocznych zajęciach 
może wziąć udział 30 gimnazjali-
stek i 30 kobiet pełnoletnich. Go-
dzinne zajęcia praktyczne w pięt-
nastoosobowych grupach odby-
wać się będą raz na tydzień. Do 
tego dochodzą jedno- i dwugo-
dzinne zajęcia teoretyczne.

Andrzej Buczyński

ŻARY Czasem taka wiedza może być bezcenna

Organizację dwóch dotychczasowych edycjach akcji wspomagał Klub Karate Kontra. - Panie wykazały się dużym 
zaangażowaniem, hartem ducha i pracowitością - podsumowuje trener Sebastian Końcowik fot.Klub Karate Kontra

fot.ARMG

Aby kobiety czuły się 
bezpieczniej

Danuta Madej, burmistrz miasta Żary
- W związku z dużym zainteresowaniem ubiegłymi edycjami oraz 
dobrymi opiniami ze strony pań młodszych i starszych, postano-
wiliśmy w tym roku ponownie zaprosić kobiety do udziału w pro-
gramie „Bezpieczne Żary, Bezpieczna Żaranka, Bezpieczna Gim-
nazjalistka”. W jego ramach najwięcej emocji zawsze wzbudzają 
zajęcia praktyczne i teoretyczne z samoobrony. Dzięki nim kobie-
ty i dziewczęta uczą się jak skutecznie bronić się. Poza tym po-
prawiają swoją kondycję fizyczną i wytrzymałość. W programie 
są spotkania i warsztaty ze specjalistami od uzależnień, psycho-
logiem, prawnikiem i ratownikiem medycznym. Osoby te wzbo-
gacają wiedzę i umiejętności uczestniczek w zakresie szeroko 
pojętego bezpieczeństwa w codziennym życiu.

III edycję programu rozpoczynamy w środę 7 marca 2018 r.  
o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej Zespołu Przedszkolno-
-Szkolnego w Żarach ul. Parkowej. Realizatorem przedsięwzię-
cia jest Straż Miejska i Miejska Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Zapisy prowadzi Straż Miejska. Zapraszam 
serdecznie wszystkie panie na sprawdzone zajęcia, które cieszą 
się dużą popularnością. Drogie panie, zróbcie sobie praktyczny 
prezent z okazji Dnia Kobiet.

AUTOREKLAMA
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Odwagą i godną 
naśladowania 
postawą 
wykazał się 
mężczyzna, który 
wyeliminował 
z ruchu 
nietrzeźwego 
kierowcę.

Mężczyzna, mieszkaniec 
powiatu jaworskiego, poru-
szając się krajową „osiem-
nastką” w kierunku Ol-
szyny, zauważył przed so-
bą nissana. Nie byłoby 
w tym nic nadzwyczajne-
go, ale kierujący nissanem 
nie dość, że jechał wolno, 
to jeszcze zygzakiem. Stwa-
rzał w ten sposób zagroże-
nie dla innych kierujących. 
Jadący za nim mężczyzna 
zorientował się, że kierow-
ca nissana jest prawdopo-
dobnie nietrzeźwy lub otu-
maniony środkami odurza-
jącymi. Natychmiast podjął 
więc decyzję o wyelimino-
waniu tego kierowcy z ru-
chu. Aby ograniczyć ryzy-
ko zderzenia się innych po-
jazdów z nissanem, spo-
wolnił ruch jadąc w sposób 
uniemożliwiający wyprze-
dzanie oraz włączył światła 

awaryjne. Wykorzystał mo-
ment, kiedy kierowca nis-
sana wjechał na betonową 
barierę i zatrzymał pojazd. 
Mężczyzna natychmiast za-
trzymał samochód, wybiegł 
i uniemożliwił dalszą jazdę 
kierowcy nissana, wyciąga-
jąc kluczyki ze stacyjki. Za-
mknął następnie samochód 

oraz wezwał patrol poli-
cji. Poczekał na miejscu do 
przybycia funkcjonariuszy. 
Policjanci sprawdzili stan 
trzeźwości 41-letniego kie-
rowcy nissana. Jak się oka-
zało miał on ponad 3 promi-
le alkoholu w organizmie, 
a  jego zachowanie wskazy-
wało, że może on być tak-

że pod wpływem środków 
odurzających. W związku 
z powyższym od mężczy-
zny pobrana została także 
krew do dalszych badań la-
boratoryjnych. Zatrzymano 
mu też prawo jazdy, a on 
sam trafił do policyjne-
go aresztu. Za swoje po-
stępowanie odpowie teraz 

przed sądem. Za kierowanie  
pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości grozi 
grzywna, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do lat dwóch.

- Dziękujemy za godną 
naśladowania postawę, dzię-
ki której nie doszło do zda-
rzenia na tak ruchliwej dro-

dze. Pamiętajmy, w przypad-
ku, kiedy nie jesteśmy w sta-
nie uniemożliwić dalszej jaz-
dy nietrzeźwemu, zareaguj-
my i powiadamiajmy Poli-
cję! W ten sposób możemy 
zapobiec tragedii!- apeluje 
podkom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Sam ujął nietrzeźwego

POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Żagańscy 
policjanci 
z Ogniwa 
Patrolowo-
Interwencyjnego 
tylko w ciągu 
kilku dni 
zatrzymali 
trzy osoby 
posiadające przy 
sobie narkotyki.

Policjant z Ogniwa Patrolo-
wo-Interwencyjnego KPP 
w Żaganiu patrolując ul. 
Wałową zauważył trzech 
mężczyzn, z których jeden, 
na widok policjanta, próbo-
wał coś schować do kiesze-
ni. Ponadto zachowywał się 
nerwowo, trzęsły mu się rę-
ce. Podczas sprawdzania 
odzieży policjant znalazł 
przy nim woreczek struno-
wy z marihuaną. 

Parę dni wcześniej, 
funkcjonariusze tego sa-
mego wydziału, ujawni-
li u 26-letniego mieszkań-
ca Żagania woreczek folio-
wy z zawartością sześciu 
szt. tabletek „Ekstazy”. Ko-
lejną osobą zatrzymaną był 
33-letni mieszkaniec Wy-
miarek. Policjanci ujawnili 
u mężczyzny woreczek fo-

liowy z zawartością suszu 
roślinnego kol. brunatno-
-zielonego oraz drugi z za-
wartością białych kryształ-
ków. Dodatkowo w trakcie 
przeszukania pomieszczeń 
mieszkalnych tego mężczy-
zny ujawniono woreczek 
foliowy z zawartością bia-
łych kryształków metaam-
fetaminy.Ujawnione narko-

tyki zabezpieczono w ce-
lu przesłania do laborato-
rium kryminalistycznego. 
Po uzyskaniu pozytywnych 
opinii z laboratorium mło-
dzi mężczyźni usłyszą za-
rzut posiadania środków 
odurzających. Za posiada-
nie narkotyków grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wol-
ności. PAS

Narkotyki jak chleb

Policjanci co rusz zatrzymują osoby, które maja przy sobie narkotyki fot.KPP Żagań

ŻARY Kradzież towaru o wartości 
niewiele ponad 200 zł może teraz 
słono kosztować złodziei.

Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do są-
du akt oskarżenia przeciwko 35-letniej kobiecie 
i 37-letniemu mężczyźnie. Oskarżeni 25 sierpnia 
2017 r. w Żarach, działając wspólnie i w porozumie-
niu ukradli w jednym z supermarketów w Żarach 
sześć opakowań kawy, dwie puszki napoju energe-
tycznego i wędliny o łącznej wartości 217 zł. Skle-
powa próbowała interweniować. Niestety, na nic się 
to zdało. Mężczyzna uderzył ją w klatkę piersiową 
i przytrzymał za ubranie. 

Złodziejom grożą surowe kary. Zgodnie 
z przepisami kodeksu karnego, art.281, kto „w ce-
lu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bez-
pośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemo-
cy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej uży-
ciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzy-
tomności lub bezbronności” podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat dziesięciu. PAS

Ukradli 
kawę, napoje
i wędliny

Do interwencji doszło na krajowej osiemnastce w kierunku Olszyny fot.Halina Gola
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ŁĘKNICA 
W mroźny, 
sobotni 
wieczór Park 
Mużakowski 
już po raz szósty 
rozświetliła 
magiczna 
iluminacja 
i barwne 
lampiony. 
Turyści z Polski i Niemiec 
wyruszyli z lampionami, 
z pięciu zakątków par-
ku, aby spotkać się na łą-
ce przed Nowym Zam-
kiem. Organizatorzy przy-
gotowali specjalna ilumi-
nacje zabytków i terenu 

parkowego. Każdy uczest-
nik mógł posmakować 
grzanego wina i tradycyj-
nych potraw niemieckich. 
Atrakcją wieczoru była in-
scenizacja świetlna w wy-
konaniu Teatru Ognia 
oraz koncert zespołu mu-
zycznego. Festiwal zimo-
wy światła odbywa się 
w ramach Ogrodów Świa-
tła i jest realizowany rów-
nocześnie w Łazienkach 
Królewskich w Warsza-
wie, Muzeum Carskie Sio-
ło w Sankt Petersburgu, 
Rezydencji Księcia Gon-
ga w Pekinie, Zamku w Lu-
neville we Francji oraz 
w Zamku Frederiksborg 
w Hillerod, w Danii. JM

Festiwal Zimowych Świateł

Lampiony przygotowali i zapewnili uczestnikom organizatorzy fot.Jan Mazur

Fantastyczna gra świateł i ognia fot.Jan Mazur Pokazy Teatru Ognia trochę rozgrzały zimową aurę fot.Jan Mazur

Pomimo mrozu impreza przyciągnęła kilkuset uczestników fot.Jan Mazur
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Zakończyła 
się coroczna 
kwalifikacja 
wojskowa 
w powiecie 
żarskim. Oprócz 
młodych 
mężczyzn przed 
komisją stanęło 
piętnaście kobiet. 
Dobrowolnie.
Kwalifikacja wojskowa 
w tym roku trwała miesiąc 
i dotyczyła rocznika 1999. 
Kategorię A otrzymało 90 
procent mężczyzn. 6 pro-
cent otrzymało kategorię 
D, zaś całkowitą niezdol-
ność do służby wojsko-
wej stwierdzono u 4 pro-
cent stających przed komi-
sją lekarską.

- Nas, jako Woj-
skową Komendę Uzupeł-
nień, bardzo to cieszy, po-
nieważ z tych 90 procent 
mamy nadzieję pozyskać 
kandydatów do szkolnic-

twa wojskowego, do służ-
by terytorialnej, czy służby 
przygotowawczej - mówi 
mjr Dariusz Arent. - Pod-
czas kwalifikacji prowa-
dzimy działalność promo-
cyjną związaną z zachęca-
niem do wstąpienia w sze-
regi wojska.

O pracy w wojsku 
mówili przedstawiciele 
różnych jednostek. Trze-
ba pamiętać, że wojsko to 
przede wszystkim służba 
Ojczyźnie, ale poza tym 
również praca zawodo-
wa. Zarobki są na dobrym 
poziomie, a i mieszkanie 
służbowe jest niewątpli-
wym atutem dla wszyst-
kich, którzy zdecydują się 
na założenie munduru.

Przy okazji kwalifi-
kacji wojskowej również 
przedstawiciele policji za-
chęcali do wstępowania 
w swoje szeregi.

Mundur jest jedną 
z dróg, jaką może podą-
żyć młody człowiek szu-

kający sposobu na wła-
sną przyszłość. Tę nie-
jednokrotnie trudną decy-
zję każdy podejmuje sam. 
Wyższe uczelnie wojsko-
we dają też możliwość do 
dalszej nauki ukierunko-
waną już na konkretną spe-
cjalizację, która może do-
tyczyć wojsk lądowych, 
morskich, czy chociażby 
sił powietrznych.

- Wojsko potrzebuje 
młodej kadry i dobrze wy-
kształconych specjalistów 
- podkreśla mjr Arent z ża-
gańskiej WKU.

Nie tylko dla facetów
O ile stawiennictwo 

na komisję lekarską dla 
mężczyzn jest obowiązko-
we, to kobiety przychodzą 
z własnej woli. 

Dzisiaj w jednost-
kach wojskowych słu-
ży dużo kobiet. Zajmu-
ją bardzo różne stanowi-
ska. Wiele z nich pracu-
je w pododdziałach logi-

stycznych, część zajmu-
je stanowiska kierowców, 
zajmują się różnymi spe-
cjalnościami w różnych ro-
dzajach wojsk. Może tylko 
trudno będzie znaleźć ko-
bietę w załodze czołgu.

Wprawdzie kwali-
fikacja wojskowa odby-
wa się raz w roku, ale gdy 
jakaś pani dajmy na to 
w sierpniu podejmie życio-
wą decyzję o wstąpieniu 
w szeregi armii, to nie mu-
si z tym czekać aż do po-
czątku następnego roku.

- Jeśli taka pani złoży 
w WKU wniosek o przy-
jęcie do służby przygoto-
wawczej, zostanie skiero-
wana do wojskowej komi-
sji lekarskiej, do pracow-
ni psychologicznej i jeżeli 
spełni odpowiednie warun-
ki, to już we wrześniu mo-
że być skierowana do cen-
trum szkoleniowego - in-
formuje mjr Dariusz Arent.

Andrzej Buczyński

REGION W armii jest praca nie tylko dla panów

Karolina Lis otrzymała kategorię A. Z wojskiem wiąże swoją przyszłość fot.Andrzej Buczyński

Kobiety chcą do wojska

Karolina Lis od 
dawna marzy 
o lotnictwie 
wojskowym:
- Zgłosiłam się na komi-
sję, ponieważ złożyłam 
papiery do legii akade-
mickiej, aby odbyć pod-
stawową służbę przy-
gotowawczą na kurs 
szeregowego, a później 
kurs podoficera.

Chciałabym zwią-
zać swoje życie z woj-
skiem. Już w liceum 
og ólnokszta łcącym 
miałam takie plany, 
aby dostać się do Wyż-
szej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych w Dę-
blinie i zostać pilotem 
wojskowym. To moje 
marzenie od najmłod-
szych lat. Zaintereso-
wanie lotnictwem nie 
wynika z tradycji ro-
dzinnych, bo wśród naj-
bliższych nie mam ani 

wojskowych, ani lotni-
ków. Jeśli nie uda mi się 
zostać pilotem, to i tak 
będzie jakaś inna służ-
ba zawodowa. 

Odbyłam kurs szy-
bowcowy w zielonej 
Górze i jestem w trak-
cie robienia licencji pi-
lota szybowcowego. 
Moje pierwsze loty od-
byłam dwa lata temu. 
Bardzo mi się to spodo-
bało.Taka pasja. Uzna-
łam, że to jest właśnie 
to, co chciałabym ro-
bić w przyszłości. Inte-
resuję się ogólnie lot-
nictwem, ale lotnictwo 
cywilne jakoś mnie nie 
pociąga. Chcę być pilo-
tem wojskowym. Uczel-
nia wojskowa pozwala 
mi zrealizować marze-
nia, a legia akademicka 
daje możliwość zdoby-
cia pierwszych wojsko-
wych kwalifikacji.

Mundur jest 
jedną z dróg, 

jaką może podą-
żyć młody czło-
wiek szukający 
sposobu na wła-
sną przyszłość.
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ŻAGAŃ  
W kościele 
Garnizonowym 
pod wezwaniem 
Matki Bożej 
Hetmanki 
Żołnierza 
Polskiego 
uczczono pamięć 
żołnierzy Armii 
Krajowej. 
Z inicjatywy Koła Świato-
wego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Żaganiu 

odsłonięto tablicę pamiąt-
kową, poświęconą pomor-
dowanym i poległym żoł-
nierzom Armii Krajowej. 
W uroczystościach wzięli 
udział mieszkańcy miasta, 
kombatanci, zaproszeni 
goście i władze samorzą-
dowe. W lutym minęło 76 
lat, od kiedy powstała Ar-
mia Krajowa, która zapi-
sała się w dziejach naro-
du polskiego poprzez cier-
pienie i bezinteresowną 
ofiarność swoich żołnie-
rzy. JM

Pamięć o żołnierzach 
Armii Krajowej

Tablica została odsłonięta w uroczystej asyście fot.Jan Mazur

W uroczystości, oprócz mieszkańców Żagania, wzięli także udział goście z Żar i Lipinek Łużyckich fot.Jan Mazur

Poczet sztandarowy prowadził dr Rafał Szymczak, historyk, nauczyciel z Liceum im. Banacha
fot.Jan Mazur

ŻAGAŃ 
Stowarzyszenie 
Turystyczne 
„Ogniwo” 
zorganizowało 
pieszą wycieczkę 
po Parku 
Książęcym. 
Turyści przemierzyli trzy-
kilometrową trasę po parku 
zaczynając od ogrodu pała-
cowego, a kończąc w parku 
średnim, zwanym Bażan-
ciarnią. Na trasie uczest-
nicy wycieczki mogli po-
znać historię ocalałych pa-
miątkowych kamieni z wy-
rytymi nazwami miejsc, 
budowli parkowych, drzew 
i ważnych osobistości z ro-
dziny księżnej Doroty. Wy-
cieczkę poprowadził Stani-
sław Byczkowski, pasjonat 
historii Żagania. JM

Śladami przeszłości w Parku Książęcym

fot.Jan Mazur



Moja Gazeta       2 marca 2018 15ŻYCIE TO SZTUKAŻYCIE TO SZTUKA

ŻARY Na 
inaugurację 
obchodów 
dwudziestolecia 
powstania 
Uniwersytetu 
Trzeciego 
Wieku w sali 
widowiskowej 
„Luna” wystąpił 
chór „Żaranie”.
Występ chóru na inaugura-
cje nie był przypadkowy. 
Dlaczego? Członkinie chó-
ru „Żaranie” były związane 
z powstającym Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku prak-
tycznie od początku. Uni-
wersytet został zawiąza-
ny 12 grudnia 1998 r. z ini-
cjatywy Romana Krzywo-
tulskiego. Panie spotykały 
się już od początku 1999 r. 

, przynosiły swoje śpiewni-
ki i śpiewały wspólnie bez 
akompaniamentu. Z cza-
sem przyjęły nazwę „Ża-
ranki”, później zmienioną 
na obecną.

Skład chóru w cią-
gu dwudziestu lat się zmie-
niał. Na wieczną drogę ode-
szli już m.in. Henryka Tybi-
szewska, Elżbieta Mielca-
rek czy Edward Henschke.

Obecnie chór liczy 
24 osoby, w tym dwóch pa-
nów. Spotykają się w do-
mu kultury dwa razy w ty-
godniu, ćwiczą ok, 1,5 go-
dziny, pod opieką Wiesła-
wa Skarbka.

Chór zaprezentował 
się w programie „Dopóki 
życie trwa”. Ze sceny po-
płynęły melodie znanych 
piosenek, m.in. „Niech no 
tylko zakwitną jabłonie: 

Haliny Kunickiej, „Być ko-
bietą, być kobietą” Alicji 
Majewskiej czy „Cała sala 
śpiewa z nami” Jerzego Po-
łomskiego. Program przy-
gotowała i prowadziła Ja-
nina Dydyńska, członkini 
chóru, która zadebiutowała 
jako solistka.

Podczas występu po-
pis dały solistki, trzy Kry-
styny: Krystyna Jaworska, 
Krystyna Hercik i Krystyna 
Grześko. Publiczności, ko-
leżankom i kolegom z chó-
ru zabrakło tylko piękne-
go i mocnego głosu Krysty-
ny Wojciechowskiej.Wy-
stęp zainaugurował obcho-
dy dwudziestolecia powsta-
nia UTW, na które będzie 
się składało kilka imprez 
w ciągu całego roku.

Paweł Skrzypczyński

Chór nie tylko Krystynami stoi

Krystyna Jaworska jest jedną z solistek, która potrafi porwać 
publiczność fot.Halina Gola

Krystyna Hercik potrafi oczarować publiczność swoim głosem fot.Halina Gola

Chór prezentuje się publiczności nie pierwszy raz. Słuchacze wiedzą na jaki repertuar moga liczyć fot.Halina Gola

„Żaranie” od lat uświetniają swoimi występami różne uroczystości i imprezy miejskie fot.Halina Gola
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To był największy 
taki pożar w 
powojennej historii 
miasta. Dziś, po 
dwóch miesiącach od 
tej tragedii, wiadomo 
już, jakie będą dalsze 
losy tego miejsca.

W nocy z 30 na 31 grudnia 2017 
roku straż pożarna została wezwa-
na do pożaru w pasażu handlo-
wym przy ulicy Moniuszki. Wie-
lu strażaków walczyło z ogrom-
nym żywiołem. Dzięki ich pra-
cy ocalała część budynku, w któ-
rej cały czas działa sklep “Dywa-
nik”, chińskie centrum handlowe 
oraz sklep z nawozami, paszami  
i nasionami. 

Jednak większa część obiek-
tu została prawie doszczętnie 
zniszczona przez szalejący ogień. 
Przedsiębiorcy, sprzedawcy i usłu-
godawcy, mający tam swoje sie-
dziby, ponieśli ogromne straty. Po 
pożarze obiekt został ogrodzony 
i zabezpieczony. Po pierwsze, ze 
względów bezpieczeństwa - poru-
szanie się po pogorzelisku mogło 
grozić nawet śmiercią. A po drugie, 
cały czas prowadzone były czyn-
ności dochodzeniowo-śledcze. 

Dwa miesiące ciszy
Mogłoby się wydawać, że pa-
saż został porzucony i zapomnia-

ny. Wiele osób zastanawiało się 
nad jego dalszymi losami. Nie-
którzy prześcigali się w speku-
lacjach i koncepcjach, nie mają-
cych nic wspólnego z rzeczywi-
stością. Rozpowszechniana plot-
ka, jakoby obiekt nadawał się już 
tylko do wyburzenia, tak napraw-
dę najbardziej zaszkodziła oso-
bom, które nadal prowadzą tam 
swoje sklepy. Wszyscy oni zgod-
nie twierdzą, że przez takie nie-
prawdziwe informacje straci-
li sporo klientów, którzy dopie-
ro po jakimś czasie wracali. Na-
wet stali klienci ze zdziwieniem 
rozglądali się wokół twierdząc, 
że nie przychodzili na zakupy, bo 
słyszeli, że to wszystko miało być 
zburzone. Stratni byli więc nawet 
ci, których biznesy ocalały.

27 lutego prokuratura prze-
kazała obiekt właścicielowi. Eks-
perci z policji i straży pożarnej 
zakończyli czynności związane 
ze śledztwem na miejscu pożaru. 
Dopiero od tego momentu mogą 
zacząć się jakiekolwiek prace po-
rządkowe. 

Póki co, nie można jeszcze 
mówić o przyczynie tragedii. Na 
oficjalne stanowisko w tej spra-
wie przyjdzie poczekać jeszcze 
nawet miesiąc, a może i dłużej. 
Wszelkie dywagacje można so-
bie więc darować i spokojnie po-
czekać na ostateczne opinie spe-
cjalistów.

Kilka miesięcy wcześniej 
zakończyły się prace przy nowej 
elewacji i dociepleniu ścian bu-
dynku. Wykonane zostało rów-
nież nowe pokrycie dachowe  
z blachy. Można śmiało stwier-
dzić, że inwestycje w ten obiekt 
trwały nieprzerwanie. Aż do koń-
ca ubiegłego roku. Ogień strawił 
wszystko.

Tłumy, pustka i... odbudowa
Do tej pory pasaż współgrał  
z bezpośrednio sąsiadującym du-
żym targowiskiem miejskim. pod 
względem handlowym to bar-
dzo atrakcyjne miejsce. Szczegól-
nie w dni targowe cały ten rejon 
wyglądał jak jedno wielkie mro-
wisko. Ogrodzenie i wyłączenie  
z użytkowania pasażu po części za-
burzyło tę harmonię. Zmniejszyła 
się liczba miejsc parkingowych. Po 
zakupie kilograma pomidorów nie 
da się obejrzeć nowych mebli. Kie-
dy żona ogląda nowe ciuszki, mąż 
nie może przyjrzeć się nowym te-
lewizorom, wyskoczyć do fryzjera, 
wysłać list, czy kupić coś na prze-
ziębienie. 

Andrzej Wojtaszek ma za-
miar możliwie jak najszybciej 
przywrócić stan sprzed pożaru. 
Miejski konserwator zabytków 
dał zielone światło. Prace roz-
poczną się już niedługo.

Andrzej Buczyński

ŻARY Właściciel podjął decyzję

Pasaż Handlowy Hayduk 
zostanie odbudowany!

Aż trudno uwierzyć, jakiego spustoszenia dokonał szalejący pożar fot. Andrzej Buczyński

Sylwesterowy wieczór. Cały świat szykował się do hucznej zabawy, a w tym 
czasie strażacy dogaszali resztki ognia fot. Andrzej Buczyński

Tak wyglądało wnętrze pasażu przed pożarem. Po remoncie będzie tu trochę inaczej  fot. Andrzej Buczyński

Pomimo niedawnej tragedii, ocalała część obiektu cały czas działa, a handlowcy   zapraszają na zakupy fot. Andrzej Buczyński
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Andrzej Wojtaszek Hayduk
- Dzisiaj ta część obiektu, która zo-
stała zdemolowana przez pożar, wy-
maga prac porządkowych. To ogrom-
ne koszty i ogrom pracy do wykona-
nia. Trzeba sprostać temu wyzwaniu 
i zapewnić przyszłość temu miejscu.

Ostatnie dwa miesiące były cza-
sem planowania kolejnych działań.  
W tym wszystkim bardzo wspie-
ra mnie biuro projektowe Andrze-
ja Wesołego, które podjęło się za-
projektowania i odtworzenia gale-
rii handlowej. Dziękuję panu An-
drzejowi za mądre i profesjonalne 
doradztwo. Jestem przekonany, że 
biuro z tak ogromnym doświadcze-
niem bardzo dobrze poradzi sobie  
z tym projektem. 

Mam taką nadzieję, że już pod 
koniec czerwca tego roku, uda nam 
się oddać do użytku pierwszą część 
wyremontowanego obiektu. Być mo-
że termin wydaje się bardzo krótki, 
ale wierzę, że jest to możliwe.
Przy okazji chciałbym podziękować 
wszystkim osobom, których dobre 
słowa dodawały otuchy w trudnych 
chwilach. Dziękuję wszystkim służ-
bom i urzędnikom za zrozumienie  
i pomoc w obliczu tragedii. Wszyst-
kie sprawy formalne, zaświadczenia, 
pozwolenia, załatwiane były prak-
tycznie od ręki. Spotkałem się z ogro-
mem ludzkiej życzliwości. Dzięki te-
mu mogę myśleć o szybkiej odbudo-
wie pasażu. Nigdy nie dopuszczę do 
tego, aby to bardzo charakterystycz-
ne i po części zabytkowe miejsce  
w centrum miasta, stało się opusz-
czoną ruiną. 

Po odbudowie Pasaż Handlo-
wy Hayduk na zewnątrz praktycznie 
się nie zmieni. Będzie trochę zmian  
w środku. Jakie? O tym wszyscy będą 
mogli przekonać się już za jakiś czas. 
Bardzo liczę na to, że po remoncie do 
pasażu wróci przynajmniej część do-
tychczasowych dzierżawców. To oni 
tworzyli klimat tego miejsca. Wie-
lu działało tu od lat, a klienci dawno 
przyzwyczaili się do tej lokalizacji.

Aż trudno uwierzyć, jakiego spustoszenia dokonał szalejący pożar fot. Andrzej Buczyński

Tak wyglądało wnętrze pasażu przed pożarem. Po remoncie będzie tu trochę inaczej  fot. Andrzej Buczyński

Pomimo niedawnej tragedii, ocalała część obiektu cały czas działa, a handlowcy   zapraszają na zakupy fot. Andrzej Buczyński Czy ktoś jeszcze pamięta pasaż w takiej odsłonie? Po remoncie będzie jeszcze inaczej fot. Andrzej Buczyński
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GMINA ŻARY 
Fundacja 
Pięknolesie 
z Sieniawy 
Żarskiej 
zakończyła 
kilkumiesięczny 
projekt 
skierowany do 
dzieci z wiejskich 
szkół.
Członkowie Fundacji Pięk-
nolesie realizowali pro-
jekt pod hasłem”Kulturalna 

przygoda z Pięknolesiem” 
od października ubiegłego 
roku do lutego bieżącego ro-
ku. Obejmował on warszta-
ty z dramaterapii, warsztaty 
i przedstawienie kamishibai. 

- Zaprosiliśmy do 
Sieniawy Żarskiej grupę te-
atralną, która przygotowa-
ła przedstawienie „O do-
brym zachowaniu”. Dzieci 
z wiejskich szkół, z Grabi-
ka,Olbrachtowa i Sieniawy 
Żarskiej zaprosiliśmy na 
wycieczki do Wrocławia - 
tłumaczy Krystyna Ada-

menko, szefowa fundacji.
Dzieci podczas wy-

cieczek odwiedziły: Pano-
ramę Racławicką, Muzeum 
Narodowe, Teatr Lalek, 
gdzie obejrzały „Czaro-
dziejski Flet” i Teatr Capi-
tol, gdzie zobaczyły przed-
stawienie „Nasza Mama 
Czarodziejka”.

- Dzięki dotacji 
z Fundacji PZU i wsparciu 
zadania przez naszą funda-
cję, dzieci ponosiły jedynie 
koszt posiłku - podkreśla 
Krystyna Adamenko. PAS

Pięknolesie na szlaku 
kulturalnej przygody

Dzięki wsparciu Fundacji PZU oraz Fundacji Pięknolesie dzieci mogły miło spędzić czas, zdobyć wiedzę i poszerzyć horyzonty myślowe fot.nadesłane

Podczas wizyty w Teatrze Lalek dzieci obejrzały przedstawienie „Czarodziejski flet” fot.nadesłaneUczestnicy projektu korzystali nie tylko wyjazdów do Wrocławia, ale i zajęć prowadzonych na 
miejscu fot.nadesłane

Wizyta w Muzeum Narodowym była ciekawą lekcją historii fot.nadesłane
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ŻARY Uczestnicy feryjnych 
zajęć na strzelnicy 
Miejskiego Ośrodka Sportu, 
Rekreacji i Wypoczynku 
sprawdzili swoje 
umiejętności podczas 
finałowego turnieju.
Ferie ze strzelaniem dofinansowane by-
ły ze środków urzędu miejskiego. Każ-
dy mógł przyjść na strzelnicę i spróbować 
swoich sił. Po dwóch tygodniach trenin-
gów najlepsi powalczyli o medale, dyplo-
my i nagrody rzeczowe. W strzelaniu z ka-
rabinka pneumatycznego rywalizowało 24 
zawodników. Najwięcej punktów zdobył 
Bartek Knasiak. W strzelaniu z  kbks prym 
wiodły dziewczęta. Tuż za zwyciężczynią 
Anną Simonetti uplasowała się Aleksandra 
Walińciak. Łącznie w tej kategorii wystar-
towało 21 uczestników. Wszyscy startują-
cy w zawodach otrzymali upominki, tak 
więc nikt nie wyszedł ze strzelnicy z pu-

stymi rękami. 
Najlepsza dziesiątka w kbks:
1. Anna Simonetti - 45 pkt.
2. Aleksandra Walińciak - 41 pkt. 
3. Michał Chlost - 36 pkt.
4. Mateusz Świerliński - 36 pkt.
5. Jakub Pałka - 36 pkt.
6. Wojtek Kołacz - 35 pkt.
7. Hubert Otrębski - 33 pkt.
8. Remik Sawicki - 33 pkt.
9. Jakub Świerliński - 30 pkt.
10. Jakub Sadowski - 30 pkt.
Karabinek pneumatyczny:
1. Bartek Knasiak - 85 pkt.
2. Amelia Sadowska - 84 pkt.
3. Wojtek Kołacz - 84 pkt. 
4. Przemek Waszajło - 84 pkt.
5. Michał Chlost - 79 pkt.
6. Paweł Werstler - 78 pkt.
7. Hubert Otrębski - 78 pkt.
8. Piotr Lechman - 77 pkt.
9. Ania Simonetti - 76 pkt.
10. Remigiusz Sawicki - 76 pkt.ATB

Turniej na zakończenie

Na najlepszych czekały medale i nagrody fot.Andrzej Buczyński

Dziewczęta udowodniły, że mają celne oko i pewną rękę fot.Andrzej Buczyński Pamiątkowe upominki dla wszystkich fot.Andrzej Buczyński

W Oddziale dla 
Dzieci Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej 
w Żarach 
zakończyły się 
dwutygodniowe 
zajęcia dla 
dzieci pod 
hasłem Zimowy 
Miszmasz.
Zajęcia podczas ferii zi-
mowych prowadzone były 
w dni robocze, codziennie 
przez dwie godziny przed 
południem. Uczestniczyły 
w nich dzieci w wieku od 7 
do 11 lat. Program stworzo-
ny był w oparciu o literatu-
rę dla dzieci i młodzieży z te-
matem przewodnim, któ-
rym była: Zima. Dlaczego? 
Ponieważ zima to pora roku 

podczas, której odbywają się 
ferie czyli zimowa przerwa 
w nauce. 

- Czas ten można by-
ło spędzić aktywnie i twór-
czo uczestnicząc w zaję-
ciach opartych na literatu-
rze dla dzieci i młodzieży, 
grach planszowych, zaso-
bach Internetu, spotkaniach 
z ciekawymi ludźmi - tłu-
maczy Małgorzata Pawłow-
ska z MBP. - Do realizacji 
naszych zajęć wykorzysta-
liśmy różne formy pedago-
giki zabawy m.in literacką - 
głośne czytanie, muzyczną - 
śpiewanie, plastyczną - ryso-
wanie, pogadankę - dodaje.

Zajęcia odbywały się 
w Oddziale dla Dzieci 
i Pracowni Multimedialnej 
MBP Żary oraz Muzeum 
Pogranicza Śląsko-Łużyc-
kiego. PAS

Aktywnie i twórczo podczas ferii

Myśliwy-hobbysta Leszek Słomiński opowiedział dzieciom o zimowych zwyczajach rośli i zwierząt, również, jak dbać o nie pod-
czas zimy fot.nadesłane
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Hart-Szkło 
Tuplice po raz 
kolejny mistrzem 
ŻLF. Zwycięzcy 
ubiegłorocznej 
ligi  w spotkaniu 
finałowym 
pewnie pokonali 
drużynę 
Hooligans 9:4.

Halowa piłka nożna po-
zwoliła jakoś przetrwać ki-
bicom piłki nożnej w ocze-
kiwaniu na rundę wiosen-
ną na trawie. W ramach roz-
grywek Żarskiej Ligi Fut-
salu rywalizowało szesna-
ście drużyn. Emocji i dy-

namicznej gry nie brako-
wało. Po ubiegłorocznym 
pierwszym ligowym eta-
pie, grających podzielono 
na dwie grupy. Lepsi rywa-
lizowali w ramach „Ligi mi-
strzów”, zaś pozostali wal-
czyli o zwycięstwo w „Pu-
charze UEFA”. Po zakoń-
czeniu rozgrywek grupo-
wych, cztery najlepsze ze-
społy wzięły udział w tur-
nieju finałowym. I tak na-
prawdę do ostatniego dnia 
nie było wiadomo, kto zdo-
będzie tytuł mistrzowski.

Dwa mecze półfina-
łowe „Pucharu UEFA” po-
toczyły się następująco: 1% 
dla Kacperka - Zieloni 8:1, 

Saint Gobain - Viessmann 
Team Żary 4:2. W finale 1% 
dla Kacperka zdecydowanie 
pokonał reprezentację Saint 
Gobain 11:1.

W pófinałach „Ligi 
mistrzów” obrońcy tytułu 
nie dali szans reprezentacji 
Libero, zdecydowanie wy-
grywając 9:0. Radosny fut-
sal w wykonaniu Hooligans 
zaowocował wynikiem 5:1 
i tym samym wyelimino-
wał drużynę  Dynamit Te-
am. Podczas tego spotkania 
dotkliwej kontuzji doznał 
bramkarz zespołu Hooli-
gans i chociaż lekko kulejąc 
wszed na boisko podczas fi-
nału, to jednak po jakimś 

czasie musiał niestety opu-
ścić swoją bramkę. 

Hart-Szkło krok za 
krokiem bardzo konsekwent-
nie dążyło do zwycięstwa. 
Wynik 9:4 nie pozostawia 
złudzeń, kto był najlepszy.

Na indywidualne wy-
różnienia dla zawodników 
zapracowali: Paweł Horo-
żaniecki - Hart Szkło, Jaro-
sław Owsiany - Hart Szkło, 
Jacek Michalski - 1% dla 
Kacperka, Dawid Szala - 
Libero, Radosław Roma-
nowski - Hooligans oraz 
Oleh Frankovych - Dyna-
mit Team.

Andrzej Buczyński

FUTSAL Zakończenie sezonu Żarskiej Ligi Futsalu

Faworyt obronił tytuł

Finaliści „Ligi mistrzów”. Hart-Szkło Tuplice górą fot. Andrzej Buczyński

Więcej bramek na koncie drużyny Hart-Szkło Tuplice. Hooli-
gans na drugim miejscu fot. Andrzej Buczyński

Walka zawsze do końca fot. Andrzej BuczyńskiNiezależni ligowi obserwatorzy zgodnie twierdzą, że było na co popatrzeć fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

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

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

 ▶ Sprzedam ciągnik i maszyny. 
Tel. 699 932 056

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ▶ Sprzedam opony letnie do Suzu-
ki Alto 155+65+13 z felgami po 
przeb 500 km 200 zł 

 ▶ Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy 3+1+1. Uszkodzona tapicer-
ka, cena do negocjacji. Tel. 505 
359 267

KUPIĘ

 ▶ Kupię poroża Jeleni. Tel. 783 979 
997

MOTORYZACJA

 ▶ Opel Meriva Rok produkcji: 2007 
, pojemność silnika: 1700 Cdti. 
Wyposażenie: klimatronik , tem-
pomat , elektryka…. Stan bardzo 
dobry   Tel. 602 738 351

 ▶ Toyota Avensis rok produk-
cji:2003 , pojemność: 1600 benzy-
na + instalacja gazowa, klimaty-
zacja, alu felgi… Tel. 602 738 351

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

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

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

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

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

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

PRACA

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

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

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

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

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

 ▶ Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

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

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

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

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

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

 ▶ Transport, tanio, przeprowadz-
ki wywiozę zbędne rzeczy, gruz 
itp. Tel. 794 477 922

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

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

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

 ▶ Naprawy komputerów stacjo-
narnych, naprawy laptopów, kon-
kurencyjne ceny.  Codziennie od 8 
do 21 Tel. 691190516

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

Opel Meriva rok 2007, 
pojemność 1700 Cd-

ti, klimatronik, tempo-
mat, elektryka…. 

Tel. 602-738-351

REKLAMA
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KOTLETY 
Z KARKÓWKI 
Z PORAMI
Składniki
• 4 kotlety z karkówki
• 4-5 porów
• 1 cebula
• ½ szklanki śmietanki
• 1 łyżeczka mąki
• 1 łyżka posiekanego koperku
• Sól, pieprz, tymianek, mielony kminek
• Olej do smażenia

Wykonanie
Umyte i osuszone kotlety oprószyć przypra-
wami, smażyć na rozgrzanym oleju z dwóch 
stron, aż się zrumienią. Przykryć, dusić ok. 
15 min na małym ogniu, w razie potrzeby 
podlewając niewielka ilością wody. Cebulę 
obrać, pokroić w krążki. Pory obrać, opłu-
kać, usunąć zielone części, pokroić w krąż-
ki. Cebulę i pory smażyć 5 min na gorącym 
tłuszczu, wlać śmietankę, posolić, dusić na 
małym ogniu do miękkości. Jarzynkę zagę-
ścić mąką rozrobioną 4 łyżkami wody. Za-
gotować. Na półmisku ułożyć kotlety, obok 
umieścić jarzynkę, posypać ja posiekanym 
koperkiem. Potrawę podawać z gotowanymi 
ziemniakami.

POLĘDWICZKA 
Z WINOGRONAMI
Składniki
• 60 dag polędwiczki wieprzowej
• 30 dag bezpestkowych jasnych winogron
• 200 ml wytrawnego wina
• 6 ząbków czosnku
• 1 garść listków rozmarynu
• 1 łyżka masła
• 1 łyzka oliwy
• ½ łyżeczki octu balsamicznego
• Sól

Wykonanie
Polędwiczki umyć, osuszyć, natrzeć solą, 
zmiażdżonym czosnkiem i posiekanymi list-
kami rozmarynu. Na patelni rozgrzać oliwę 
i ½ masła. Gdy masło zacznie się pienić, 
włożyć mięso i obsmażyć je na rumiano. Wy-
jąć, trzymać przykryte w ciepłe. Na patelnię 
z tłuszczem wlać wino, wymieszać, pod-
grzewać ok 5 min na małym ogniu. Dodać 
przepołowione winogrona oraz polędwiczki, 
dusić 5-6 min. Mięso ponownie wyjąć, od-
stawić pod przykryciem w ciepłe miejsce. 
Sos odparować na dużym ogniu do gęstej 
konsystencji. Zestawić z ognia, dodać pozo-
stałe masło i ocet, wymieszać. Na ogrzanym 
półmisku ułożyć polędwiczki, polać je so-
sem. Podawać z grubym makaronem i sałat-
ką np. z fenkułu.

SCHAB 
ZAPIEKANY 
W KAPUŚCIE
Składniki
• 80 dag schabu
• 80 dag kiszonej kapusty
• 1 szklanka bulionu warzywnego
• ¾ szklanki śmietanki
• 1 cebula
• 3 ząbki czosnku
• 2 łyżki mąki
• 2  łyżki smalcu
• 1 łyżka oleju
• Sól, czarny pieprz

Wykonanie
Kapustę opłukać, odcisnąć, pokroić, zalać 
bulionem. Gotować pod przykryciem ok. 45 
min na małym ogniu. Cebulę obrać, posie-
kać, zeszklić na oleju. Do kapusty dodać ce-
bulę, wymieszać, doprawić solą, pieprzem 
i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. 
Schab umyć, osuszyć, pokroić w plastry, 
lekko rozbić tłuczkiem, oprószyć solą, pie-
przem i 1 łyżką mąki. Kotlety obsmażyć 
z dwóch stron na mocno rozgrzanym smalcu. 
W żaroodpornym naczyniu ułożyć ½ ka-
pusty, umieścić na niej mięso, przykryć je 
resztą kapusty. Potrawę polać śmietanką 
wymieszaną z pozostałą mąką. Zapiekać 45 
min w piekarniku nagrzanym do temp. 200 

st. C. Podawać z gotowanymi ziemniaka-
mi lub kopytkami.

Przepisy kulinarne

 ▶ Zaopiekuję się niepełnospraw-
ną osobą. Tel. 669 853 691

 ▶ Instalacje Elektryczne Tel. 660 
728 681

NIERUCHOMOŚCI

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

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

 ▶ Żary ul. Okrzei sprzedam miesz-
kanie 2 pokojowe w bloku, wysoki 
parter 53,2 m2, duży balkon, piw-
nica. Tel. 723 401 586

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ▶ Olbrachtów, działka leśna, 
20tys/ha. Partner Nieruchomości. 
Tel.  690 411 006

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

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

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

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

 ▶ Mieszkanie  w apartamentowcu, 
stan deweloperski  – Żary.60m2 
cena 224.000zł  Tel. 606 705 480

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

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

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

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

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

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

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

RÓŻNE

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

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

REKLAMA

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

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

nany tel. 501312198

zmiażdżonym czosnkiem i posiekanymi list-
kami rozmarynu. Na patelni rozgrzać oliwę 
i ½ masła. Gdy masło zacznie się pienić, 
włożyć mięso i obsmażyć je na rumiano. Wy-
jąć, trzymać przykryte w ciepłe. Na patelnię 
z tłuszczem wlać wino, wymieszać, pod-
grzewać ok 5 min na małym ogniu. Dodać 
przepołowione winogrona oraz polędwiczki, 
dusić 5-6 min. Mięso ponownie wyjąć, od-
stawić pod przykryciem w ciepłe miejsce. 
Sos odparować na dużym ogniu do gęstej 
konsystencji. Zestawić z ognia, dodać pozo-
stałe masło i ocet, wymieszać. Na ogrzanym 
półmisku ułożyć polędwiczki, polać je so-
sem. Podawać z grubym makaronem i sałat-
ką np. z fenkułu.

Wykonanie
Kapustę opłukać, odcisnąć, pokroić, zalać 
bulionem. Gotować pod przykryciem ok. 45 
min na małym ogniu. Cebulę obrać, posie-
kać, zeszklić na oleju. Do kapusty dodać ce-
bulę, wymieszać, doprawić solą, pieprzem 
i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. 
Schab umyć, osuszyć, pokroić w plastry, 
lekko rozbić tłuczkiem, oprószyć solą, pie-
przem i 1 łyżką mąki. Kotlety obsmażyć 
z dwóch stron na mocno rozgrzanym smalcu. 
W żaroodpornym naczyniu ułożyć ½ ka-
pusty, umieścić na niej mięso, przykryć je 
resztą kapusty. Potrawę polać śmietanką 
wymieszaną z pozostałą mąką. Zapiekać 45 
min w piekarniku nagrzanym do temp. 200 

st. C. Podawać z gotowanymi ziemniaka-
mi lub kopytkami.

fot. ARMG
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• Asystent projektanta konstrukcji 
budowlanych Żary 1

• Stanowisko do spraw rozliczeń 
Żary 1

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

• Pracownik administracyjno-biurowy 
Żary 1

• Opiekunka Miłowice 1
• Policjant Żary/ Lubsko 6
• Kelner Żary 1
• Pokojowa Żary 1
• Piekarz Żary 1
• Ciastkarz Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Pomoc kuchenna Jagłowice (1/2 

etatu) 2
• Sprzątaczka Żary 2
• Sprzedawca (3/4 etatu) Żary 3
• Kasjer/ Sprzedawca Jasień 2
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 1
• Spawacz Łaz 2
• Pracownik budowlany Powiat żarski 1
• Pracownik biurowy Stara Woda 1
• Malarz proszkowy Lubsko 1

• Monter systemów alarmowych i CCTV 
Żary, powiat żarski 1

• Operator ciągnika Żary 1
• Kierowca kat. C Jasień 1
• Kierowca kat. C+E Jasień 1
• Robotnik fizyczny Jasień 4
• Operator koparki Jasień 1
• Monter stelaży Tuchola Żarska 1
• Kierownik produkcji meblarskiej 

Jasień 1
• Operator wózka widłowego Lubsko 1
• Mechanik pojazdów samochodowych 

Lubsko 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Elektromechanik Lubsko 1
• Pracownik budowlany Jasień 1
• Sprzedawca – doradca klienta Lubsko 2
• Pracownik solarium Lubsko 1
• Monter stelaży Tuchola Żarska  1
• Ślusarz Żary 1
• Kosmetyczka Żary 1
• Kucharz Żary 1
• Recepcjonista Żary 1
• Robotnik terenów zielonych Żary 1
• Pracownik obsługi klienta Drozdów 

stacja paliw 1
• Pomocnik grabarza Żary 1

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

• Asystent rodziny (Żagań) 1
• Barwiarz/zgrzeblarz - pomoc produk-

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

Żagań) 1
• Doradca klienta NEST BANK (Żagań) 1
• Dozorca (Szprotawa) 5
• Dziennikarz (Żary) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Galwanizer (Żagań) 2
• Instruktor nauki jazdy (Żagań i okoli-

ce) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

fryzjer (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

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

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

wa, Żary) 2
• Kierowca samochodu dostawczego - 

sprzedawca (Małomice) 1
• Konserwator - elektryk (Żagań) 1
• Konserwator (Wiechlice) 1
• Kosmetyczka (Wiechlice) 1
• Kucharz (Żagań) 2
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier  (Żagań) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 2
• Magazynier (Żagań) 4
• Mechanik (Żagań) 2

• Monter - pracownik techniczny (Ża-
gań, delegacje) 3

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

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

• Operator koparko-ładowarki (Żagań i 
okolice) 1

• Operator maszyn (Żagań) 2
• Operator minikoparki (Żagań) 1
• Operator wózka widłowego (Wiechli-

ce/Małomice) 1
• Opiekuna świadczącego specjalistycz-

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

• Piekarz (Jabłonów) 4
• Pomocnik betoniarza (Tomaszowo) 5
• Pomocnik operatora maszyn (Ża-

gań) 25
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Pracownik dozoru (Żagań i okolice) 5
• Pracownik socjalny (Małomice) 1
• Pracownik stacji monitorowania 

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

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

na) 2
• Ślusarz (Borowina) 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ▶ PSYCHOTERAPIA DUSZY   Pomoc 
w odnajdywaniu drogi do sukce-
su zawodowego,zdrowia,miłości   
kontakt urszula7@onet.pl 

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

 ▶ Oddam bezpłatnie meble ku-
chenne, stołowe i do spania,lo-
dówkę. Żary. Tel. 796 787 763

RONICTWO

 ▶ Sprzedam ciągnik i maszyny. 
Tel. 699 932 056

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

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

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

 ▶ Sprzedam krowę czarno-białą, 
cielna na czerwiec, cielak  jałó-
weczka Tel. 699 932 056

 ▶ Sprzedam ciągnik rolniczy i ma-
szyny rolnicze: obciążniki, szyby, 
pług, brony, kultywator, siewnik, 
opryskiwacz, przyczepę samozbie-
rającą, dmuchawę, wał uprawowy 
i prasę Tel. 699 932 056

TOWARZYSKIE

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

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

699-932-056

Przyczepa samozbie-
rająca, rok 2001, Tel. 

699-932-056
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Po zabójstwie prezydenta Nigerii i jego rodziny 
wybucha wojna domowa. Władzę przejmuje 
wojskowy dyktator. Grupa specjalna porucznika 
Watersa zostaje wysłana z misją ratunkową. 
Mają oni odnaleźć doktor Lenę Kendricks, 
współpracującą z organizacją Lekarze bez Gran-
ic. Kobieta, która opiekuje się ofi arami wojny, 
stanowczo odmawia opuszczenia swoich po-
dopiecznych. Zgadza się wyjechać z Watersem, 
jeśli jego ludzie pomogą mieszkańcom wioski 
dotrzeć do miejsca, w którym będą bezpieczni. 

POLSAT dramat wojenny, USA, 2003 

Łzy słońca23:40

Piątek

TVN

21:05

Sobota

Marsylia. Komisarz Gibert (Bernard Farcy) i jego 
podwładni czuwają nad bezpieczeństwem 
słynnego piłkarza, Djibrila Cisse, który przybył 
do miasta na mecz towarzyski. Policjanci mają 
go eskortować z hotelu na stadion Vélodrome. 
Z powodu korków ulicznych i ograniczonego 
czasu fajtłapowaty funkcjonariusz, Émilien, 
zwraca się o pomoc do jedynego człowieka, 
który jest w stanie dowieźć gwiazdora na 
miejsce w ciągu kilku minut: swego przyjaciela, 
zwariowanego taksówkarza Daniela Moralesa. 

Od wieczoru kawalerskiego Douga minęły dwa 
lata. W tym czasie jeden z jego kompanów, 
stomatolog Stu, poznał śliczną Lauren. 
Planują ślub. Na życzenie rodziców dziewczyny 
uroczystość ma odbyć się w Tajlandii. Przyszły 
pan młody zaprasza na przyjęcie swoich 
najlepszych kumpli - Phila, Douga i Alana. Mając 
w pamięci zwariowane wydarzenia z Las Vegas, 
nie zamierza ryzykować i organizować wieczoru 
kawalerskiego. Dwa dni przed ślubem koledzy 
namawiają go jednak, by spotkał się z nimi.

POLSAT komedia sensacyjna, Francja, 2007komedia, USA, 2011 

Taxi 4Kac Vegas w Bangkoku 00:20

Niedziela

Agent Robert Scott jest cenionym pracownikiem 
tajnych służb specjalnych. Do kolejnej misji 
szkoli żółtodzioba, Curtisa. Obaj mają za zadanie 
odnaleźć Laurę Newton. Dziewczyna, która 
jest córką prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
studiuje na Harvardzie. Wkrótce partnerzy 
ustalają, że za jej zniknięcie najprawdopodob-
niej odpowiadają handlarze żywym towarem 
- międzynarodowa szajka, która przewozi 
młode kobiety do domów publicznych w krajach 
Dalekiego Wschodu.

POLSAT thriller, Niemcy, USA, 2004

Spartan22:55

Poniedziałek

Podczas napadu na bank grupa napastników 
zabija jednego z pracowników placówki. Sprawa 
tylko z pozoru wydaje się oczywista. Detektyw 
Montgomery podejrzewa, że kradzież pieniędzy, 
które bandyci po akcji oddali na Kościół, była 
tylko przykrywką dla ich prawdziwych działań. 
Uważa, że przestępcom chodziło o zamor-
dowanie wyznaczonego człowieka. Jedynym 
znalezionym na miejscu zbrodni śladem jest 
odcisk palca mężczyzny, który od kilku lat był 
uznawany za zmarłego.

POLSAT thriller, Kanada, 2016

Maruderzy 22:00

Wtorek

Rok 1980, Meksyk. Danny, Hunter, Davies 
i Meier, grupa doskonale wyszkolonych agentów 
specjalnych, musi wykonać kolejne zadanie 
i zlikwidować wyznaczonego człowieka. W trak-
cie misji pojawiają się jednak komplikacje, 
w wyniku których Danny zostaje ranny. Po tym 
zdarzeniu mężczyzna postanawia zrezygnować 
z dotychczasowego trybu życia i przejść na 
emeryturę. Rok później musi jednak wrócić do 
pracy, kiedy jego mentor Hunter zostaje porwa-
ny przez bezwzględnych przestępców. 

TVN fi lm sensacyjny, Australia, Wielka Brytania, USA, 2011  

Elita zabójców22:35

Środa

Jurek Kiler i Ewa prowadzą fundację charytat-
ywną, dzięki czemu mają szansę brylować 
w eleganckim towarzystwie. Siara i Lipski, 
odsiadujący w więzieniu swoje wyroki, planują 
zamach na taksówkarza, który skomplikował 
im życie. Wynajmują płatnego mordercę - 
bezwzględnego Szakala. Zawodowiec ma zlik-
widować Kilera podczas jego meczu tenisowego 
z głową państwa. Przypadkowo jednak zostaje 
ranny prezydent. Komisarz Ryba podejrzewa, że 
to Jurek był inicjatorem zamachu na polityka.

TVN komedia, Polska, 1999

Kilerów 2-óch22:30

Czwartek

PROGRAM ROZRYWKOWY SERIAL TVP KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 2 marca

05:45 Elif - serial
06:40 Komisariat - serial TVP 
07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 Alarm!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ojciec Mateusz - serial
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 

- Mazurskie Agro Show 
Ostróda 2018 

12:50 Natura w Jedynce - Czy 
bobry uratują Las Vegas? 

13:55 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Korona królów 
15:30 Alarm!
15:45 Wiadomości 
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 

17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka  
18:55 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm!
20:30 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej 
21:30 Lekkoatletyka 

- Halowe MŚ - Birmingham 
23:05 Weekendowy Hit 

Jedynki - Kalejdoskop 
- fi lm obyczajowy

00:50 Tanie Dranie 
- Moroz i Kłopotowski 
komentują świat 
- talk-show 

01:30 Film fabularny
03:45 Magazyn Kryminalny
04:35 Notacje - Jan Karski

05:35 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:10 Za marzenia - serial TVP 
07:00 Włoska kuchnia jak 

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

07:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda Flesz 
11:15 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia - felieton
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:20 Festiwal Zaczarowanej 

Piosenki - Spot 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 

15:35 Za marzenia - serial TVP 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:35 Rodzinka.pl - serial 
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
20:45 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
21:40 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
22:15 Krąg podejrzanych 

- serial, prod. Hiszpania
23:45 Zawód: Amerykanin 

- serial, prod. USA, 2013
01:05 Rani - kostiumowy
02:10 Plan B 

- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2010 

03:55 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:00 Planeta singli 
- fi lm komedia, 
Polska, 2016, reż. Mitja 
Okorn, wyk. Maciej Stuhr, 
Agnieszka Więdłocha, 
Piotr Głowacki, Weronika 
Książkiewicz 

22:50 Dracula: Historia 
nieznana
- fi lm przygodowy, 
USA, Japonia, 2014,
reż. Gary Shore, 
wyk. Luke Evans, 
Sarah Gadon, Dominic 
Cooper, Art Parkinson

00:45 Pożar w burdelu 
przedstawia Fabrykę 
Patriotów

02:15 Kuba Wojewódzki
- talk show 

03:15 Uwaga! - magazyn
03:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki - serial
13:00 Trudne sprawy
 Emilia Piekart pada ofi arą 

molestowania - do ataku 
dochodzi na przystanku 
kolejowym, a sprawcą jest 
kontroler. Dziewczynie 
udaje się uciec. Emilia 
pamięta nazwisko kontrol-
era - Wróblewski. Zgłasza 
sprawę na policji. Szybko 
okazuje się, że Wróblewski 
właśnie jest na urlopie, 
więc historia Emilii brzmi 
mało wiarygodnie.

14:00 Pierwsza miłość - serial
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
- serial kryminalny

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

 Radek zostaje zwolniony 
z aresztu. Gorączkowo 
szuka rozwiązania swojej 
sytuacji. Tymczasem Syl-
wia nie próżnuje i nasyła 
na niego media. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
20:05 Dancing with 

the Stars. Taniec 
z Gwiazdami

22:25 Historia naszego życia
23:40 Łzy słońca 

- dramat
02:15 Tropiciel
05:00 Disco Gramy

08:00 Studio Kultura
08:15 Antyfonie 
08:45 Informacje kulturalne 
09:15 Ryś - dramat 
10:45 Którędy po sztukę 

- Katarzyna Kobro 
- magazyn 

11:00 Czarne chmury - serial 
13:10 Studio Kultura 
13:25 Gala fi nałowa II-go 

Mazurskiego Festiwalu 
Operowego Belcanto 

14:20 Informacje kulturalne 
14:40 Za ścianą - dramat 
15:50 Szczęśliwy człowiek 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2000, 
reż. Małgorzata 
Szumowska

17:25 Wanda Czełkowska 
18:05 Świat w dokumencie 

- Jaskinia zapomnianych 
snów - dokumentalny

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 

20:05 Wieczór kinomana 
- Dzieciństwo 
wodza - dramat

22:10 Tygodnik Kulturalny 
22:55 Dziennik fi lozofa 
23:15 Actus Humanus 

Nativitas - Farinelli 
- koncert 

00:15 Generał Nil
- dramat historyczny, 
prod. Polska, 2008, 
reż. Ryszard Bugajski, 
wyk. Olgierd Łukaszewicz, 
Alicja Jachiewicz

02:25 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

02:40 Wieczór kinomana 
- Dzieciństwo wodza

04:45 Tygodnik 
Kulturalny 

05:35 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć 
przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

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

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:45 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial kryminalny

15:45 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Człowiek w ogniu 
- fi lm akcji
Amerykanin po 
przejściach podejmuje 
się w Meksyku ochrony 
kilkuletniej córki bogatego 
biznesmena.

22:55 Uciec, ale dokąd? 
- fi lm akcji

00:50 Statek miłości 
- komedia

02:55 Na jedwabnym
szlaku

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:15 Ukryta prawda 
06:20 Szpital - program 

obyczajowy 
07:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:15 Zaklinaczka duchów 

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

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

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

17:55 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 High School Musical 
- fi lm komedia, USA, 
2006, reż. Kenny Ortega, 
wyk. Zac Efron, Vanessa 
Hudgens, Ashley Tisdale

22:10 Babskie wakacje 
- fi lm komedia, USA, 2009, 
reż. Ryan Shiraki, wyk. 
Amy Poehler, Parker Posey, 
Rachel Dratch, Amber 
Tamblyn, Seth Meyers 

23:55 Paranormal 
Activity IV 
- fi lm horror, USA, 
2012, reż. Henry Joost, 
Ariel Schulman, wyk. Katie 
Featherston, Kathryn 
Newton, Matt Shively

01:45 Wybrana - serial
02:45 Moc Magii 
04:55 Druga strona medalu 
05:25 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata
- serial przygodowy

07:05 Scooby Doo: 
Gdzie jesteś?

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

- telenowela
11:00 Drużyna A - serial 

przygodowy
12:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial kryminalny
16:00 Nie igraj z aniołem 

- telenowela 
18:00 Drużyna A 

- serial przygodowy
 Serial opowiada 

o grupie najemników, 
byłych komandosów, 
którzy podejmują się na-
jbardziej niebezpiecznych 
misji na całym świecie. 

19:00 Policjantki i Policjanci 

20:05 Pokój 112 - Policjantki 
i Policjanci - serial 
kryminalny prod. Polska

21:50 Mecenas Lena Barska
22:55 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny
 Pracownik fi rmy ochro-

niarskiej zaatakował swo-
jego współpracownika, 
po czym zabrał pieniądze 
i uciekł służbowym 
samochodem. Chwilę 
później udaje się znaleźć 
skradzione auto, brakuje 
w nim jednak śladów 
dokonanej kradzieży. 

23:55 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 3 marca

05:20 Galeria - serial 
obyczajowy TVP 

05:50 Klan - telenowela TVP 
06:50 Sprawa dla reportera 
07:50 Rok w ogrodzie
08:15 Rok w ogrodzie - Extra
08:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
09:10 Studio Raban 
09:30 Rodzinny ekspres 
09:55 Zakochaj się w Polsce 

- Opinogóra - magazyn 
10:30 Dama w czarnym welo-

nie - serial kostiumowy
11:40 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej 
12:40 Pensjonat nad Ro-

zlewiskiem - serial TVP 
13:30 Okrasa łamie przepisy 
14:00 Blondynka - serial TVP 
14:50 Przepis na sobotę
15:00 Ojciec Mateusz - serial
15:55 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata - Lahti 
18:55 Orły Nawałki
19:30 Wiadomości 

20:20 Komisarz Alex 
- serial kryminalny 
prod. TVP

 We własnym domu zostaje 
zamordowany Bogdan Zię-
ba. Prowadząc śledztwo 
ekipa Górskiego poznaje 
motyw zbrodni. Zięba 
wpadł na trop organiza-
tora nielegalnych walk 
psów, Rudego i próbował 
go szantażować. 

21:25 Krajowe Eliminacje 
do Konkursu Piosenki 
Eurowizji 2018 

23:10 Życzenie śmierci 2 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1982, 
reż. Michael Winner, 
wyk. Charles Bronson

00:45 Film fabularny
04:05 Zakończenie dnia

05:15 Koło fortuny
06:20 Na sygnale - serial 
06:50 Barwy szczęścia - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Pogoda Flesz 
10:45 M jak miłość - serial TVP 
12:30 Festiwal Zaczarowanej 

Piosenki - Spot 
12:35 Lekkoatletyka 

- Halowe MŚ - Birmingham 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:20 Film dokumentalny
16:20 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:50 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się 

nie martw 
- serial komediowy TVP 

18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport Telegram
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 

21:35 Zgadnij, kim jestem 
- komedia sensacyjna, 
Hongkong 1998, 
reż. Benny Chan, Jackie 
Chan, wyk. Jackie Chan, 
Michelle Ferre, Mirai 
Yamamoto, Ron Smerczak

23:25 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

00:15 Uczeń czarnoksiężnika 
- fi lm przygodowy, USA 
2010, reż. Jon Turteltaub, 
wyk. Nicolas Cage, Jay 
Baruchel, Alfred Molina, 
Teresa Palmer

02:15 Król życia 
- komediodramat, 
Polska 2015

04:00 Krąg podejrzanych: 
Klucz - serial sensacyjny

05:20 Zakończenie 
programu

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej  

- serial obyczajowy, Polska 
12:50 Domowe rewolucje 
13:50 Agent - Gwiazdy 
14:50 Ugotowani 

- magazyn kulinarno-roz-
rywkowy 

15:50 Przepis na sukces
 - program lifestylowy 

16:25 Dziewczyny 
z wypiekami 

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

18:00 36,6 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 Hipnoza

21:05 Kac Vegas 
w Bangkoku 
- fi lm komedia
USA, 2011, reż. Todd 
Philips, wyk. Bradley 
Cooper, Ed Helms, Zach 
Galifi anakis, Justin Bartha, 
Ken Jeong, Paul Giamatti, 
Mike Tyson 

23:15 Planeta singli 
- fi lm komedia, 
Polska, 2016, reż. Mitja 
Okorn, wyk. Maciej Stuhr, 
Agnieszka Więdłocha, 
Piotr Głowacki, Weronika 
Książkiewicz 

02:05 Życie bez wstydu 
- reality show 

03:05 Uwaga! 
- magazyn

03:25 Moc Magii 
04:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:35 MY3
08:10 Dragons Race

to the Edge
09:35 Shrek ma wielkie oczy
10:05 Makaronowy 

Zawrót Głowy
10:15 Ewa gotuje
10:50 Makaronowy 

Zawrót Głowy
11:15 12 mężczyzn

z kalendarza
13:15 Taxi 4 - komedia
 Czwarta część przygód 

taksówkarza Daniela i jego 
przyjaciela, safandułowa-
tego policjanta Emiliena, 
którzy tym razem zadzier-
ają z belgijską mafi ą. 

15:05 Strzał w 10 - Urodziny 
Kabaretu Młodych Panów

17:45 SuperPies
18:20 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

20:05 Shrek 
- animacja 

 Tytułowy bohater 
historii Shrek jest ogrem 
- brzydalem, którego 
wszyscy się boją i przed 
którym uciekają. Mieszka 
sam i bardzo ceni sobie 
swoją samotność. 

22:00 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:05 Spider-Man
- fi lm przygodowy

 Nastoletni Peter 
Parker przeistacza się 
w superbohatera pod 
wpływem ukąszenia 
przez radioaktywnego 
pająka.  

02:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Serialowa nostalgia
- Duma i uprzedzenie

09:05 Wesoła noc smutnego 
biznesmena - fi lm TVP 

09:50 Piwnica Wandy 
Warskiej 

10:45 Białoruski klimat
11:20 The Story of Film 

Odyseja fi lmowa
- 1895 - 1918: The World 
Discovers A New Artform 

12:35 Zaklęte rewiry - fi lm fab-
ularny, prod. Polska, 1975, 
reż. Janusz Majewski, wyk. 
Marek Kondrat, Roman 
Wihelmi, Michał Pawlicki, 
Stanisława Celińska

14:25 Leśmian - fi lm biogra-
fi czny, prod. Polska, 1990

15:55 Anna Augustynowicz. 
Wyłuskać człowieka 
z obrazu świata 

16:35 Pustka - dramat
18:15 Dranie w kinie 
18:55 United Kingdom 

of Pop cz.1

20:00 Bilet do kina 
- American Hustle. 
Amerykański przekręt 
- fi lm sensacyjny
prod. USA, 2013, reż. David 
O. Russell, wyk. Christian 
Bale, Amy Adams 

22:25 Tony Bennett & Lady 
Gaga: Cheek To Cheek 
Live!, prod. Wielka 
Brytania, 2013 

23:30 Mały Quinquin 
- Bestia ludzka - serial 

00:35 Mały Quinquin 
- W sercu zła 
- serial kryminalny

01:45 Bilet do kina - American 
Hustle. Amerykański 
przekręt - fi lm 

04:10 Amerykański brzeg 
Leopolda Tyrmanda
 - fi lm dokumentalny

06:00 Skorpion 
- fabularny

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

09:35 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:25 Najśmieszniejsi
15:35 Kabaretobranie 2017, 

czyli IX Zielonogórska 
Noc Kabaretowa

16:30 Ace Ventura: 
Psi detektyw
 - komedia
Detektyw specjalizujący 
się w odnajdywaniu 
zaginionych zwierząt 
poszukuje ukradzionego 
delfi na – maskotki 
drużyny futbolowej.

18:15 Małolaty u taty 
- komedia

20:00 Rambo 3 - fi lm akcji

22:05 Maczeta zabija 
- fi lm akcji
Amerykański rząd 
zatrudnia Maczetę, by 
pokrzyżował plany szalon-
ego handlarza bronią.

00:10 Poznaj moich 
Spartan 
- komedia

01:45 Taki jest świat
- program informacyjny

02:25 Na jedwabnym 
szlaku

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
dokumentalny

04:10 Menu na miarę
- fabularny

04:55 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Dwóch i pół - serial, USA 
09:30 Gotowe na wszystko 

- serial, USA 
11:30 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
14:50 High School Musical 

- fi lm komedia, USA, 
2006, reż. Kenny Ortega, 
wyk. Zac Efron, Vanessa 
Hudgens, Ashley Tisdale, 
Lucas Grabeel, Corbin Bleu 

16:55 Złote dziecko 
- fi lm komedia, USA, 1986, 
reż. Michael Ritchie, wyk. 
Eddie Murphy, Charles 
Dance, Charlotte Lewis, 
J.L. Reate, Victor Wong, 
Randall ‘Tex’ Cobb 

19:00 Córka prezydenta 
- fi lm komedia, USA, 
Wielka Brytania, 2004, 
reż. Andy Cadiff , wyk. 
Mandy Moore

21:20 Trzej muszkieterowie 
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania, USA, 
Austria, 1993, reż. Stephen 
Herek, wyk. Charlie Sheen, 
Kiefer Sutherland, Chris 
O’Donnell, Oliver Platt, 
Tim Curry, Rebecca De 
Mornay, Gabrielle Anwar, 
Michael Wincott, Julie 
Delpy 

23:35 Mroczna dzielnica 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Andrzej 
Bartkowiak, wyk. Steven 
Seagal, Isaiah 
Washington

01:45 Moc Magii 
03:55 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:25 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 

07:05 Scooby Doo: 
Gdzie jesteś?

08:05 Tom i Jerry Show
08:55 Garfi eld Show
09:20 Tom i Jerry: Szybcy

i Kudłaci
10:40 Policjantki i Policjanci
13:45 STOP Drogówka
14:50 Irlandzkie szczęście
 Nastoletni Kyle ma 

wszystko o czym wielu 
jego rówieśników może 
tylko pomarzyć: sportowe 
sukcesy, świetne wyniki 
w nauce, sympatię 
kolegów, uwielbienie 
dziewcząt i miłość dum-
nych z niego rodziców.

16:40 Nowe imperium
- dramat przygodowy

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 
22:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny

00:05 Telefon
 Stu Shepard jest

aroganckim specjalistą od 
reklamy, który odnosi suk-
cesy dzięki umiejętności 
manipulowania ludźmi. 
Pewnego dnia Stu dzwoni 
z budki telefonicznej na 
jednej z nowojorskich 
ulic do swojej kochanki. 
Po skończonej rozmowie 
przypadkowo odbiera 
telefon, który zmieni
 jego życie. 

01:50 Anthony Bourdain 
- bez rezerwacji

02:50 Graffi  ti
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

PROGRAM ROZRYWKOWY SERIAL TVP FILM PRZYGODOWY KOMEDIA DRAMAT KOMEDIA FILM SENSACYJNY THRILLER

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

niedziela 4 marca

05:05 Naszaarmia.pl 
05:25 Galeria - serial 

obyczajowy TVP 
05:55 Klan - telenowela TVP 
07:00 Msza Święta 

- transmisja Mszy Świętej 
z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia 

08:00 Tydzień
09:10 Ziarno - Patron 

diecezji radomskiej 
09:40 Weterynarze 

z sercem
10:10 W sercu oceanu 
11:00 Leśniczówka 
11:25 Leśniczówka 
11:55 Między ziemią 

a niebem
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią 

a niebem
13:05 Czołówka BBC 

w Jedynce
14:05 Sonda 2
14:50 Przepis tygodnia
14:55 Skoki Narciarskie 

18:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda, Sport 
20:20 Blondynka 

- serial TVP 
21:20 Zakochana Jedynka 

- Dziennik Bridget 
Jones 
- komedia, prod. Wielka 
Brytania, Francja, 2001, 
reż. Sharon Maguire, wyk. 
Renee Zellweger, Hugh 
Grant, Colin Firth

23:05 Wszystko dla pań 
- serial, prod. Włochy, 
2015 

00:05 Film fabularny
01:50 Życzenie śmierci 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1982 

03:25 Zakończenie dnia

05:00 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

06:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Rodzinne oglądanie

- Dolomity - alpejski klej-
not - fi lm dokumentalny

11:40 Makłowicz w podróży 
- Indie “Ulice Delhi” 
- magazyn kulinarny 

12:20 Kocham Cię, Polsko! 
- zabawa quizowa 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Bake off  - Ale ciacho! 

- widowisko 
16:20 Bake off  - Ale przepis
16:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
17:10 Na dobre i na złe 
18:00 Panorama 

18:35 Za marzenia
- serial TVP, prod. Polska, 
2018, reż. Olga Hajdas, 
wyk. Maja Bohosiewicz, 
Piotr Nerlewski, Anna 
Kaczmarczyk, Marcin Per-
chuć, Mikołaj Cieślak, Iza 
Kuna, Robert Krzyżowski, 
Piotr Ligenza, Kamil Kula, 
Paulina Chruściel 

20:05 Uczeń czarnoksiężnika 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, 2010 

22:00 Kino bez granic 
- Projektantka
- komediodramat, 
prod. Australia, 2015 

00:10 Król życia 
- komedia 

02:00 Krąg podejrzanych 
- serial, prod. Hiszpania

03:25 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango 

- telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Efekt Domina 
11:35 Co za tydzień 
12:15 Diagnoza - serial 
13:15 MasterChef - najlepsi 

z najlepszych  
14:50 Hipnoza
15:55 Merida Waleczna 

- fi lm przygodowy, USA, 
2012, reż. Mark Andrews, 
Brenda Chapman, 
Steve Purcell, wyk. Kelly 
Macdonald, Billy Connolly, 
Emma Thompson

18:00 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 MasterChef Junior 

21:35 Iron Man II 
- fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. Jon Favreau, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Don Cheadle, Scarlett 
Johansson, Mickey Rourke, 
Gwyneth Paltrow, Sam 
Rockwell, Samuel 
L. Jackson 

00:05 Kac Vegas w Bangkoku 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Todd Philips, wyk. 
Bradley Cooper, Ed Helms, 
Zach Galifi anakis, Justin 
Bartha, Ken Jeong, Paul 
Giamatti, Mike Tyson 

02:15 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

03:15 Uwaga! - magazyn
03:35 Moc Magii 
04:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 MY3
08:15 Shrek ma wielkie oczy
09:00 I kto to mówi!
 Molly jest w ciąży, niestety 

przyszły ojciec okazał 
się być wyjątkowym 
palantem . Dziewczyna 
postanawia, że urodzi 
dziecko i znajdzie mu 
godnego zaufania 
tatusia. Mały Mikey 
od chwili poczęcia komen-
tuje rzeczywistość. 

11:10 Spider-Man
13:45 Shrek - animacja
15:45 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 W rytmie serca
22:05 Kabaret na żywo

00:20 Taxi 4 - komedia 
sensacyjna

 Czwarta część przygód 
taksówkarza Daniela i jego 
przyjaciela, safandułowa-
tego policjanta Emiliena, 
którzy tym razem zadzi-
erają z belgijską mafi ą. 
Sielskie życie szczęśliwych 
ojców - taksówkarza Dan-
iela i policjanta Emiliena 
- zostaje zakłócone. 

02:05 Bogowie Egiptu 
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

 Pełna gama rozrywki: 
humor, cięte komentarze 
prowadzącego Roberta 
„Mykee” Jarka, sonda 
uliczna Mariana 
Skowronka.

08:00 Serialowa nostalgia 
- Duma i uprzedzenie 

09:05 Prokofi ew - dziennik 
sowiecki 1927 - fi lm 
dokumentalny

10:10 Trzeci punkt widzenia
10:45 Czy jest tu panna na 

wydaniu? - fi lm TVP 
12:05 Stracona noc - fi lm TVP 
12:55 Chuligan Literacki 
13:30 Nienasyceni - magazyn 
14:05 Faworyta - opera
16:50 Rzecz Polska
17:15 Niedziela z... Barbarą 

Kraff tówną 
18:15 Niedziela z... Barbarą 

Kraff tówną - Ostatnia 
akcja - komedia

20:00 Panorama kina polsk-
iego - Milion dolarów 
- komediodramat

21:55 Scena alternatywna 
- Jazz Band Młynarski 

22:25 Trzeci punkt widzenia 
23:05 Nocny dokument
01:00 Ella Fitzgerald cz. 1

02:25 Kino nocne 
- Masz na imię Justine 
- dramat, prod. Polska, 
Luksemburg, 2005, reż. 
Franco De Pena, wyk. Anna 
Cieślak, Rafał Maćkowiak, 
Mathieu Carriere, 
Dominique Pinon, Arno 
Frisch, Maciej Kozłowski, 
Katarzyna Cygler 
Mariola wyjeżdża z 
chłopakiem do Berlina. 
Na miejscu ukochany 
sprzedaje ją do domu 
publicznego.

04:15 Prokofi ew - dziennik 
sowiecki 1927 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Niemcy, 2016 

05:25 Nienasyceni 
- magazyn 

05:45 Zakończenie dnia

05:55 Skorpion
- fabularny

06:45 Allo Allo! 
- fabularny

09:40 Najśmieszniejsi
10:40 Przygody Merlina 

- fabularny
11:40 Ace Ventura: 

Psi detektyw 
- komedia
Detektyw specjalizujący 
się w odnajdywaniu 
zaginionych zwierząt 
poszukuje ukradzionego 
delfi na - maskotki drużyny 
futbolowej.

13:25 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Muzykanci z miasta 
Bremy 
- familijny

14:40 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Królewska 
zagadka - familijny

15:55 Strażnicy skarbu 
- przygodowy

17:50 Robin Hood: Faceci 
w rajtuzach 
- komedia
Historia Robin Hooda 
na wesoło. Banita 
toczy walki z okrutnym 
księciem, uciskającym 
podwładnych.

20:00 Bękarty wojny 
- fi lm akcji

23:10 Morze Czarne 
- fi lm akcji

01:25 Wikingowie 
- fabularny

02:35 Taki jest świat 
03:15 Biesiada na cztery 

pory roku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Gotowe na wszystko 

- serial, USA 
11:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
14:10 Trzej muszkieterowie 

- fi lm przygodowy, Wielka 
Brytania, USA, Austria, 
1993, reż. Stephen Herek, 
wyk. Charlie Sheen, Kiefer 
Sutherland, Chris O’Don-
nell, Oliver Platt, Tim 
Curry, Rebecca De Mornay, 
Gabrielle Anwar, Michael 
Wincott, Julie Delpy 

16:25 Walentynki 
- fi lm komedia, USA, 2010, 
reż. Garry Marshall, wyk. 
Julia Roberts, Jessica Alba, 
Anne Hathaway, Ashton 
Kutcher, Jessica Biel, 
Bradley Cooper, Patrick 
Dempsey

19:00 Lucyfer - serial 

20:00 Sherlock Holmes 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Niemcy, 
2009, reż. Guy Ritchie, 
wyk. Robert Downey 
Jr., Jude Law, Rachel 
McAdams, Mark Strong, 
Eddie Marsan 

22:45 Wierny ogrodnik 
- fi lm sensacyjny
Wielka Brytania, Niemcy, 
2005, reż. Fernando 
Meirelles, wyk. Ralph 
Fiennes, Rachel Weisz, 
Hubert Koundé, Bill Nighy, 
Archie Panjabi, Pete 
Postlethwaite 

01:30 Moc Magii 
03:40 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:10 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata - serial

07:05 Scooby Doo: 
Gdzie jesteś?

08:05 Tom i Jerry Show
08:55 Garfi eld Show
09:05 Irlandzkie szczęście
11:00 Galileo
13:00 Bitwa na bombki
 Rodzina Walace’ów 

od lat szczyci się 
najpiękniejszymi 
świątecznymi dekoracjami 
w całej okolicy. W tym 
roku również zamierzają 
zabłysnąć efektownym 
wystrojem posesji. Tym-
czasem naprzeciwko nich 
wprowadzają się nowi 
sąsiedzi, Jonesonowie. 

14:55 Twoje, moje 
i nasze 

16:45 Szczęśliwy dzień
19:00 Galileo
20:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny

22:05 Życie, którego nie było 
- thriller psychologiczny 

 Telly Paretta jest samotną 
matką, której 8-letni syn 
zaginął podczas katastrofy 
lotniczej. Usiłująca 
normalnie żyć i pracować, 
kobieta zostaje pewnego 
dnia poinformowana przez 
psychiatrę, dr Munce, że 
cierpi na przywidzenia.

00:05 Krokodyl zabójca
 Ośmioro nastolatków 

świętuje rozpoczęcie ferii 
wiosennych nad jeziorem 
w południowej Kalifornii. 

02:05 Anthony Bourdain 
- bez rezerwacji

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

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:45 Elif - serial
06:45 Komisariat - serial TVP 
07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 Alarm!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Leśniczówka
10:05 Leśniczówka
10:30 Jeden z dziesięciu
11:05 Zagadka Hotelu Grand 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:30 To się opłaca
12:50 BBC w Jedynce - Góry
13:55 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Okrasa łamie przepisy 
15:30 Alarm!
15:45 Wiadomości 
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan - telenowela TVP 
18:25 Korona Królów

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 

19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport
20:15 Alarm!
20:35 Teatr Telewizji 

- Boulevard Voltaire
- spektakl teatralny, 
prod. Polska, 2010, 
reż. Andrzej Bart, 
wyk. Janusz Gajos, 
Ewa Wiśniewska

22:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy

23:10 Czy świat oszalał? 
- Sprzedawcy śmierci

00:55 Dziennik Bridget Jones 
- komedia

02:40 Zakładnicy SS. Podróż 
w nieznane - serial 

03:40 Notacje - dokumentalny

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:05 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP, 
prod. Polska, 2018, 
reż. Anna Kazejak, 
wyk. Joanna Kurowska

07:00 Coś dla Ciebie 
07:25 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:20 Festiwal Zaczarowanej 

Piosenki - Spot 
12:30 Koło fortuny
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Tygrysy Europy - serial

15:35 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

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

komediowy TVP 
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:50 M jak miłość

- serial TVP 
21:40 Kulisy serialu 

“M jak miłość”
21:50 Za marzenia - serial
22:45 Zaginiona
23:50 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial 
00:45 O mnie się nie martw   
01:45 Riviera - serial

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

- magazyn ogrodniczy 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
20:55 Milionerzy 
21:30 Druga szansa - serial 
22:30 Iron Majdan 
23:35 Iron Man II 

- fi lm przygodowy, 
USA, 2010, reż. Jon 
Favreau, wyk. Robert 
Downey Jr., Don Cheadle, 
Scarlett Johansson, Mickey 
Rourke, Gwyneth Paltrow, 
Sam Rockwell, Samuel 
L. Jackson 

02:05 Co za tydzień 
- magazyn 

02:45 The Following 
- serial sensacyjny, 
prod. USA 

03:45 Moc Magii 
05:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

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

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska
 Kuba, chcąc wzbudzić 

podziw rówieśników, 
postanawia zrobić sobie 
tatuaż. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich

20:10 MEGA HIT 
- Bogowie Egiptu

22:55 Spartan - dramat 
sensacyjny 

 Robert Scott jest 
doświadczonym 
agentem tajnych 
służb. Ceniony przez 
przełożonych, oprócz 
pracy operacyjnej, 
zajmuje się też szkoleniem 
nowicjuszy. Jednym z nich 
jest Curtis, który zostaje 
jego partnerem w kolejnej 
misji. 

01:25 Uprowadzona
- fi lm sensacyjny

 Bryan Mills to emerytowa-
ny agent amerykańskich 
służb specjalnych, który 
pracuje jako ochroniarz.

03:25 Tajemnice losu

08:00 Studio Kultura 
- rozmowy

08:15 Nienasyceni 
- magazyn 

08:50 Rzecz Polska
09:15 Szczęśliwy człowiek 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2000, reż. 
Małgorzata Szumowska, 
wyk. Jadwiga Jankows-
ka-Cieślak, Małgorzata 
Hajewska-Krzysztofi k, 
Piotr Jankowski, Roman 
Gancarczyk, Mieczysław 
Grąbka, Andrzej Hudziak 

11:00 Jan Serce 
- serial TVP, prod. Polska, 
1981, reż. Radosław Pi-
wowarski, wyk. Kazimierz 
Kaczor, Hanna Stankówna, 
Wiesław Michnikowski, 
Sława Kwaśniewska, Lena 
Wilczyńska, Włodzimierz 
Kwaskowski, Jadwiga 
Kuryluk 

13:10 Studio Kultura 

13:30 Złote runo 
- komedia

15:05 Awatar, czyli zamiana 
dusz - fi lm TVP

16:15 Niedziela z... 
Barbarą Kraff tówną 

17:10 Cała zima bez ognia 
18:50 Discovering Music 

- Queen - dokumentalny
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Młody Muzyk Roku 2018 

- półfi nał
22:40 Młoda Polska - Córka 
23:15 Rzecz Polska
23:30 Którędy po sztukę 
23:35 Ścieżki tekstu - fi lm 
23:50 Dziennik fi lozofa 
00:05 Kino nocne - Zabić 

Sekala - dramat 
02:10 Panorama kina pol-

skiego - Milion dolarów 
- komediodramat

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze
- fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

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

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:45 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
kryminalny

15:45 Gliniarz 
i prokurator 
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 
- serial fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Odrzut 
- fi lm akcji

21:55 Rambo 3 
- fi lm akcji

00:00 Maczeta zabija 
- fi lm akcji

02:05 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:15 Ukryta prawda 
06:20 Szpital - program 

obyczajowy 
07:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:15 Zaklinaczka duchów 

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

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

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

17:55 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Córka generała 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1999,
reż. Simon West, 
wyk. John Travolta, 
Madeleine Stowe, James 
Cromwell, Timothy 
Hutton, Leslie Stefanson, 
James Woods 

22:35 Paranormal Activity: 
Naznaczeni 
- fi lm horror
prod. USA, 2013, 
reż. Christopher Landon, 
wyk. Andrew Jacobs, Jorge 
Diaz, Gabrielle Walsh, 
Renee Victor 

00:25 Moc Magii 
02:35 Druga strona 

medalu
- talk show 

05:10 Koniec programu

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

07:05 Scooby Doo: 
Gdzie jesteś?

08:00 Drużyna A 
- serial przygodowy

09:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A

- serial przygodowy
12:00 Detektyw Monk

Konsultant policji cierpiący 
na nerwicę natręctw 
rozwiązuje zagadki 
kryminalne.

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

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

18:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Komando Foki 

atakuje
 Żołnierz elitarnego 

oddziały amerykańskiej 
piechoty morskiej 
prowadzą pościg za 
współczesnymi piratami, 
winnymi śmierci ich 
dowódcy. 

02:05 Interwencja 
- magazyn reporterów 
prod. Polska

02:45 Cafe Futbol 
04:25 Magazyn Atleci 

Polsat Sport 2018
04:55 Trans World Sport 2018

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELENOWELA SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER FILM OBYCZAJOWY FILM AKCJI FILM SENSACYJNY THRILLER

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

wtorek 6 marca

05:10 Telezakupy
05:45 Elif - serial
06:45 Komisariat - serial TVP 
07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 Alarm!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wakat
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Zagadka Hotelu Grand 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:30 To się opłaca 
12:50 Natura w Jedynce

- Tasmania
13:55 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Korona królów 
15:30 Alarm!
15:45 Wiadomości 
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 

17:55 Klan - telenowela TVP 
18:25 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport
20:15 Alarm!
20:30 Warto rozmawiać 

- program publicystyczny
21:35 Pensjonat nad Ro-

zlewiskiem - serial TVP, 
prod. Polska

22:30 Wszystko dla pań 
- serial, prod. Włochy, 
2015, reż. Monica Vullo, 
wyk. Guiseppe Zeno

23:40 Uwięzione - serial
00:40 Film fabularny
02:45 Warto rozmawiać 
03:30 Notacje 

- dokumentalny
03:45 Zakończenie dnia

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:05 M jak miłość - serial TVP 
07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:20 Festiwal Zaczarowanej 

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

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Tygrysy Europy 

- serial komediowy TVP 
15:35 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
16:30 Koło fortuny 

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

18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 
19:05 Na sygnale - serial 
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:45 M jak miłość 

- serial TVP 
21:40 Kulisy serialu 

“M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
22:50 Świat bez fi kcji 

- Oddam dziecko 
w dobre ręce  

23:55 Ludzik, czyli One 
Man Show

00:35 Zaginiona
01:35 Prokurator - serial 

kryminalny TVP

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Diagnoza - serial 
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show 
23:30 Superwizjer 

- magazyn 
reporterów 

00:05 36,6 
01:05 Lista klientów 

- serial, USA 
02:05 Revolution 

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

- magazyn
prod. Polska

03:30 Moc Magii 
04:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
 Na komendę przychodzi 

rozhisteryzowana starsza 
kobieta, która twierdzi, 
że jej syn nie żyje. 

18:00 Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy prod. Polska 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich

20:05 Uprowadzona 
- thriller sensacyjny

 Bryan Mills to emerytowa-
ny agent amerykańskich 
służb specjalnych, który 
pracuje jako ochroniarz. 
Jest rozwiedziony,
a najważniejszą osobą 
w jego życiu jest teraz 
jedyna córka.

22:00 Maruderzy 
- thriller 

00:20 Akt odwagi
 Fabuła skupia się na 

elitarnej grupie wysz-
kolonych wojowników, 
którzy spiesząc na ratunek 
agentce CIA, odkrywają 
śmiertelny spisek.

02:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Studio Kultura 
08:15 Anna Augustynowicz. 

Wyłuskać człowieka 
z obrazu świata 
- reportaż 

08:50 Informacje kulturalne
09:15 Cała zima bez ognia

 - dramat obyczajowy, 
prod. Belgia, Szwajcaria

11:00 Jan Serce - serial TVP 
13:30 Studio Kultura
13:50 Spowiedź dziecięcia 

wieku - fi lm kostiumowy, 
prod. Polska, 1985, 
reż. Marek Nowicki

15:35 Informacje kulturalne 
15:50 Tygodnik Kulturalny 
16:45 Dzieci i ryby - komedia
18:30 Rzecz Polska
18:50 Mapa polskiego doku-

mentu - Słońce i cień. 
Gustaw Holoubek - fi lm

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Teatr 
22:10 Dezerterzy
22:45 Dziennik fi lozofa 

22:50 Lekkie obyczaje 
- The Exploding Girl
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2009, 
reż. Bradley Rust Gray, 
wyk. Zoe Kazan, Mark 
Rendall

00:25 Kino nocne - Wszystko 
będzie dobrze 
- dramat obyczajowy, 
prod. Polska, 2007, reż. 
Tomasz Wiszniewski, wyk. 
Adam Werstak, Robert 
Więckiewicz

02:10 Informacje kulturalne 
02:30 Discovering Music 

- Queen - dokumentalny
03:20 wydarzenie aktualne
03:50 Dezerterzy
04:30 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny
05:45 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie!
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze - fabularny

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

specjalny - serial 
kryminalny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

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

15:45 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Dorwać gringo 
- fi lm akcji
Przestępca trafi a 
do nietypowego mek-
sykańskiego więzienia, 
które funkcjonuje niczym 
małe miasteczko. Zaprzy-
jaźnia się z dziesięciolet-
nim chłopcem, który 
uczy go zasad życia 
w zamknięciu. 

22:00 Bękarty wojny 
- fi lm akcji

01:10 ZOO - fabularny
02:05 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
02:50 Na jedwabnym 

szlaku
04:45 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
05:05 Królowa Serc 

- telenowela

05:35 W-11 Wydział Śledczy
06:20 Szpital - program 

obyczajowy 
07:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:15 Zaklinaczka duchów 

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

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

17:55 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 W sieci pająka 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2001, reż. Lee 
Tamahori, wyk. Morgan 
Freeman, Monica Potter, 
Michael Wincott, Dylan 
Baker, Jay O. Sanders, 
Michael Moriarty 

22:10 Gliniarz 
z Beverly Hills 
- fi lm komedia, 
USA, 1984, reż. Martin 
Brest, wyk. Eddie Murphy, 
Judge Reinhold, John 
Ashton, Lisa Eilbacher, 
Ronny Cox, Steven Berkoff , 
James Russo

00:25 American Horror Story: 
Asylum - serial

01:30 Moc Magii 
03:40 Druga strona medalu 
05:10 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Scooby Doo: 
Gdzie jesteś?

08:00 Drużyna A - serial 
przygodowy

09:00 Detektyw Monk
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A - serial
12:00 Detektyw Monk
13:00 Detektywi w akcji 

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

- serial kryminalny
16:00 Nie igraj z aniołem

 - telenowela
 Bohaterką serialu 

jest Marichuy, piękna, 
odważna i żywiołowa 
dziewczyna, o złotym 
sercu i wesołym uspos-
obieniu.  

18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Terrorysta 
- thriller

 Kiedy policjant 
Ray Nettles traci 
swojego partnera, 
chce za wszelką cenę 
wziąć udział w śledztwie, 
mającym wykryć sprawcę. 
Okazuje się, że zabójcą jest 
psychopatyczny 
Alex Swan, konstruktor 
bomb, dzięki którym 
terroryzuje miasto. 

23:00 Sześć dróg 
do śmierci

01:10 STOP Drogówka
- magazyn

02:15 Graffi  ti 
02:45 Cafe Futbol 
04:25 Trans World Sport 2018
05:30 Magazyn Atleci 

Polsat Sport 2018

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:45 Elif - serial
06:45 Komisariat - serial TVP 
07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 Alarm!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia?  
09:15 Blondynka - serial TVP
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce 

- Łowcy
13:55 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Korona królów 
15:30 Alarm!
15:45 Wiadomości 
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP 

18:25 Korona Królów
- telenowela

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 

19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport
20:15 Alarm!
20:30 Liga Mistrzów - 1/8 

fi nału: Tottenham Hotspur 
- Juventus Turyn

00:10 Orły Nawałki
00:40 Film fabularny
02:55 Uwięzione - serial, 

prod. Hiszpania, 2015 
03:50 Tajemnica

 twierdzy szyfrów 
- serial sensacyjny 
prod. TVP 

04:40 Notacje 
- cykl dokumentalny

04:50 Zakończenie dnia

06:00 M jak miłość - serial TVP 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda Flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z Tobą - serial 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Ziemia 
15:35 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:35 Rodzinka.pl - serial 
19:05 Na sygnale - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
20:45 Na dobre i na złe 
21:45 Na sygnale - serial 

22:20 Kino relaks 
- Szkoła stewardes 
- komedia, prod. USA, 
2003, reż. Bruno Barreto, 
wyk. Gwyneth Paltrow, 
Candice Bergen, Rob Lowe, 
Christina Applegate 

23:50 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

00:25 Świat bez tajemnic 
- Zabij sobie lwa 
- fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2015

01:30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial sensa-
cyjny, prod. Kanada, USA

02:15 Licencja 
na wychowanie 
- serial obyczajowy 

03:25 Prokurator - serial 
kryminalny TVP 

04:15 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła  
13:00 19 +  
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Milionerzy 
21:30 Agent - Gwiazdy 

22:35 Elita zabójców 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Australia, 2011, 
reż. Gary McKendry, 
wyk. Jason Statham, 
Clive Owen, Robert 
De Niro, Dominic 
Purcell 

01:00 Kiler
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 1997, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Cezary Pazura, 
Janusz Rewiński, Jerzy 
Stuhr, Katarzyna Figura, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Jan Englert 

03:20 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:45 Moc Magii 
05:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
20:05 Umów się ze mną. 

Take me out
21:25 TOP CHEF

22:55 Amerykańskie 
ciacho 
- komedia 

 Przystojny Nikki uwielbia 
dobrą zabawę, luksusowe 
życie i piękne kobiety. 
Zwłaszcza, jeśli są bajec-
znie bogate. Zdobywa 
je szybko i zmienia, gdy 
tylko znudzą mu się ich 
luksusowe apartamenty. 
To jego sposób na życie.

01:15 Wolna chata
 Dwóch dorosłych byków 

nie chce wyprowadzić się 
z rodzinnego domu, więc 
ich tata bierze sprawy we 
własne ręce i postanawia 
pozbyć się synów sposo-
bem. 

03:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Studio Kultura 
- rozmowy

08:15 Białoruski klimat 
- cykl reportaży 

08:45 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny 

09:10 Dzieci i ryby - komedia, 
prod. Polska, 1997, reż. 
Jacek Bromski, wyk. Anna 
Romantowska, Gabriela 
Kownacka, Krzysztof 
Stroiński, Jan Frycz, Cezary 
Pazura, Daniel Olbrychski 

11:00 Jan Serce - serial TVP 
13:30 Studio Kultura 

- Rozmowy
13:50 Księstwo - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2011, 
reż. Andrzej Barański, 
wyk. Rafał Zawierucha, 
Mateusz Zając, Michał 
Anioł, Aldona Jankowska, 
Jan Wojtyński, Henryk 
Gołębiewski

16:00 Informacje kulturalne
16:20 Dranie w kinie 

16:55 Rysa - dramat, 
prod. Polska, 2008

18:35 Portrety - Bruno Schulz 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Na wschód od 

Hollywood - Powtórnie 
narodzony - dramat, 
prod. Włochy, Hiszpania

22:15 Pegaz - magazyn 
kulturalny

23:15 Dziennik fi lozofa 
23:25 Jedna scena - Papusza 

- magazyn kulturalny 
23:45 Jedna scena - Papusza 
02:05 Performance
02:30 Informacje kulturalne 
02:50 Na wschód 

od Hollywood 
- Powtórnie narodzony 
- dramat

05:05 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć 
przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe
Biuro Śledcze 
- fabularny

10:00 Gliniarz 
i prokurator 
- fabularny

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

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

14:45 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
kryminalny

15:45 Gliniarz i prokurator
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Leon zawodowiec 
- fi lm akcji

22:30 Nikita - fi lm akcji
01:00 ZOO - fabularny
01:50 Na jedwabnym 

szlaku
02:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:40 Na jedwabnym 

szlaku
04:10 Menu na miarę 
04:45 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
05:05 Królowa Serc

- telenowela

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

09:10 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital 
15:55 Gotowe na wszystko 

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

obyczajowy, Polska 
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Wierny ogrodnik 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
Niemcy, 2005, 
reż. Fernando Meirelles, 
wyk. Ralph Fiennes, 
Rachel Weisz, Hubert 
Koundé, Bill Nighy, 
Archie Panjabi, Pete 
Postlethwaite 

22:50 Magazyn UEFA 
Champions League
- program sportowy

23:55 Holy Hell 
- fi lm dokument, USA, 
2016, reż. Will Allen, 
wyk. Will Allen 

02:15 Moc Magii 
04:25 Druga strona 

medalu 
- talk show 

04:55 Koniec programu

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

07:05 Scooby Doo: 
Gdzie jesteś?

08:00 Drużyna A - serial 
przygodowy

09:00 Detektyw Monk
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A - serial 

przygodowy
12:00 Detektyw Monk

- serial kryminalny 
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi 

w akcji 
- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj 
z aniołem 
- telenowela 

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Telefon 
- thriller 

 Stu Shepard jest aroganck-
im specjalistą od reklamy, 
który odnosi sukcesy 
dzięki umiejętności 
manipulowania ludźmi. 
Stu dzwoni z budki 
telefonicznej na jednej 
z nowojorskich ulic do 
swojej kochanki. 

22:45 Antidotum
00:50 Anthony Bourdain 
01:50 Graffi  ti
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
 Program muzyczny 

prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego.

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL KRYMINALNY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY FILM FABULARNY KOMEDIA KOMEDIA KOMEDIA

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

czwartek 8 marca

07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 Alarm!
08:00 Wiadomości 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia?
09:15 Komisarz Alex - serial
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 
13:55 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Korona królów 
15:30 Alarm!
15:45 Wiadomości 
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan - telenowela TVP 
18:25 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!

20:35 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
22:55 Magazyn Kryminalny
23:55 Naszaarmia.pl 

- magazyn
00:30 Wszystko,

co najlepsze 
- melodramat, prod. USA, 
1990, reż. Tom Moore, 
wyk. D.W Moff ett, Tracy 
Pollan, Judith Hoag 

02:55 Magazyn śledczy Anity 
Gargas - magazyn 

03:30 Sprawa 
dla reportera 

04:25 Notacje 
- cykl dokumentalny

04:35 Zakończenie dnia

05:55 Na dobre i na złe 
06:50 Podróże z historią
07:25 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

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

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Familiada - teleturniej 
14:30 Najdziwniejsza pogoda 

we wszechświecie
15:35 Na dobre i na złe 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:35 Rodzinka.pl - serial 
19:05 Na sygnale - serial 
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:45 Program rozrywkowy

21:20 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

22:15 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2013 

23:15 Za marzenia 
- serial TVP 

00:05 Ludzkie dzieci 
- fi lm science fi ction,
prod. USA, 2006, 
reż. Alfonso Cuaron, 
wyk. Clive Owen, Julianne 
Moore, Michael Caine, 
Claire-Hope Ashitey 

02:05 Szkoła stewardes 
- komedia, prod. USA, 
2003, reż. Bruno Barreto, 
wyk. Gwyneth Paltrow, 
Candice Bergen, Rob Lowe, 
Christina Applegate 

03:45 Art Noc 
- Kortez

04:30 Zakończenie dnia

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda
12:00 Szkoła  
13:00 19 +  
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

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

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

22:30 Kilerów 2-óch 
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 1999, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Cezary Pazura, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Janusz RewińskiJan 
Englert, Jerzy Stuhr, 
Katarzyna Figura, Jolanta 
Fraszyńska 

01:00 Elita zabójców 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Australia, 2011, 
reż. Gary McKendry, 
wyk. Jason Statham,
Clive Owen, Robert 
De Niro, Dominic 
Purcell 

03:25 Uwaga! 
- magazyn

03:50 Moc Magii 
05:10 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

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

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy 
prod. Polska

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

- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 Nasz Nowy Dom

21:10 Przyjaciółki - serial
 Halina na każdym 

kroku wytyka Ance błędy. 
Jej matka uważa, że ko-
bieta powinna zajmować 
się domem z największym 
oddaniem a mężczyznom 
należy dogadzać
i usługiwać. 

22:10 28 dni 
- dramat 

 Gwen Cummings jest 
nowojorską dziennikarką, 
która uwielbia barwne, 
rozrywkowe życie. 
Eleganckie przyjęcia 
i całonocne eskapady 
po knajpach to dla niej 
i jej chłopaka, Jaspera, 
codzienność. 

00:30 Wojna Polsko-Ruska
02:50 Tajemnice losu

08:00 Studio Kultura
08:15 Dezerterzy 
08:50 Informacje kulturalne 
09:05 Którędy po sztukę 

- Stanisław Dróżdż
09:20 Rysa - dramat,

prod. Polska, 2008, 
reż. Michał Rosa

11:00 Jan Serce - serial TVP 
13:10 Studio Kultura 
13:30 Personel - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 1975
14:50 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
15:20 Dziady - fi lm dokumen-

talny, prod. Polska, 2001, 
reż. Marek Drążewski 

16:00 Lawa - dramat
18:20 Marcowa gra. Czy 

Władysław Gomułka 
był antysemitą?... 
- fi lm dokumentalny

19:20 Teraz animacje! 
- Wszystko płynie - fi lm 

19:30 Teraz animacje! - Katar
19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Uniesie 
nas wiatr

22:05 Scena Klasyczna
22:50 Dziennik fi lozofa 
23:05 Ziemia, planeta

ludzi - Yes Meni idą 
na rewolucję - fi lm 
dokumentalny, prod. USA, 
2014, reż. Andy Bilch-
baum, Mike Bonano

00:45 Kino nocne - Egzamin 
dojrzałości 
- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Filip Gieldon 

01:45 Informacje kulturalne 
02:10 Faust - fi lm fabularny, 

prod. Wielka Brytania, 
2011, reż. David McVicar 

05:25 Teledyski
05:35 Afi sz kulturalny

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

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

specjalny - serial 
kryminalny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

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

15:45 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Teściowie
- komedia
Lekarz Jerry Peyser 
dowiaduje się, że przyszły 
teść jego córki jest 
ofi cerem operacyjnym CIA. 
Niebawem ekscentryczny 
Steve Tobias wciąga 
doktora do udziału w akcji 
związanej z przemytem 
broni.

22:00 Spadaj, tato
- komedia

00:15 Żyleta - fi lm akcji
02:15 Na jedwabnym

szlaku
03:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:20 Na jedwabnym

szlaku
05:05 Królowa Serc 

- telenowela

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital 
07:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:15 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
09:10 Kryminalni - serial 

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

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko
 - serial, USA 

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

17:55 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Gliniarz z Beverly
Hills II 
- fi lm komedia, USA, 1987, 
reż. Tony Scott, wyk. Eddie 
Murphy, Judge Reinhold, 
John Ashton, Jürgen 
Prochnow, Ronny Cox, 
Brigitte Nielsen, Allen G., 
Dean Stockwell 

22:10 Lucyfer - serial 
23:10 American Horror 

Story: Asylum 
- serial, USA 

00:10 Córka generała
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1999, reż. Simon 
West, wyk. John Travolta, 
Madeleine Stowe, James 
Cromwell, Timothy 
Hutton 

02:40 Moc Magii 
04:50 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
07:05 Scooby Doo: Gdzie 

jesteś?
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk
 Tytułowy bohater, 

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

10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk
13:00 Detektywi w akcji 

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

- serial kryminalny
17:00 Nie igraj z aniołem
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Do zaliczenia 
- komedia

 Brandy kończy szkołę 
średnią. Przed pójściem 
do koledżu postanawia 
zdobyć niezbędne jej 
zdaniem doświadczenie 
seksualne. Tworzy całą 
listę wyzwań, którą 
zamierza zrealizować 
w ciągu wakacji. 

23:25 Terrorysta
 Kiedy policjant Ray Nettles 

traci swojego partnera, 
chce za wszelką cenę 
wziąć udział w śledztwie, 
mającym wykryć sprawcę. 

01:10 Anthony Bourdain 
02:10 Na Patrolu
02:45 Interwencja

- magazyn 
03:00 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Wprawdzie zostały 
dwa spotkania do 
zakończenia rundy 
zasadniczej III 
dolnośląskiej ligi 
koszykówki, ale już 
wiadomo, że żarskim 
koszykarzom nikt 
pierwszego miejsca 
nie odbierze. 

W ubiegły weekend podopiecz-
ni trenerów Łukasza Rubczyńskie-
go i Tomasza Sobczaka rozegra-
li na własnym parkiecie dwa waż-
ne spotkania. Sobotnia wygrana  
z KKS Siechnice 104:53 oraz nie-
dzielne zwycięstwo nad drużyną ze 
Szczawna Zdroju gwarantują Chro-
mikowi pierwsze miejsce w tabeli.

Przed trzecioligowcami jesz-
cze dwa mecze, które odbędą się 
na wyjeździe. 3 marca Chromik za-
gra ze Wschową, a dzień później  
z Kobierzycami. Rezultaty tych 
spotkań nie mają większego zna-

czenia, ponieważ pierwsze miejsce 
jest już zapewnione. To jednak nie 
gwarantuje awansu do drugiej ligi. 
Przed Chromikiem rozgrywki ba-
rażowe. Półfinały zaplanowano na 
13-15 kwietnia. Jeszcze nie wiado-
mo, gdzie zostaną rozegrane. Kibi-
ce mają nadzieję, że może akurat  
w Żarach. 

Europejska stolica 
koszykówki modzieżowej
Fani koszykówki będą wręcz roz-
pieszczani. Już za tydzień w dniach 
8-11 marca w Żarach rozegrany zo-
stanie turniej Europen Youth Ba-
sketball League w kategorii wie-
kowej U-17. Na parkiecie oprócz 
miejscowego Chromika zobaczy-
my drużyny z Hiszpanii, Węgier, 
Słowenii, Holandii, Czech, Finlan-
dii i Wielkiej Brytanii. 

Cztery dni z koszykówką 
młodzieżową już niebawem do zo-
baczenia w Żarach.

Andrzej  Buczyński

KOSZYKÓWKA Sukces przed końcem rozgrywek ligowych

Chromik na pierwszym
miejscu w III lidze

Ostatnie dwa mecze zapewniły Chromikowi pierwsze miejsce w tabeli fot. Andrzej Buczyński

Kibice bacznie obserwują każdy ruch na boisku fot. Andrzej Buczyński

Kilka wskazówek trenera, a reszta w rękach zawodników fot. Andrzej Buczyński

Są powody do radości fot. Andrzej Buczyński
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Dziewczyny zagrały
koncertowo
PIŁKA NOŻNA Mecz 
kontrolny z wysoką 
przewagą. Bramek nie 
zabrakło.

Po przerwie zimowej trzecioligowa 
drużyna kobiet Promienia wyszła na 
boisko podejmując z Żarach repre-
zentantki Budowlanych Lubsko.

Da się zauważyć, że przez 

ostatnie miesiące treningów jakość 
gry podopiecznych Roberta Dziadula 
znacznie się poprawiła. Praca nie po-
szła na marne, o czym świadczy wy-
sokie zwycięstwo nad pikarkami z 
Lubska 12:1. To dobra wróżba przed 
sezonem wiosenym. Na listę strzel-
ców zapisały się: Gabi Krukowska - 
3 bramki, Amelia Blimel - 2 bram-
ki, Dominika Nagórnik - 2 bramki,  

a po jednej bramce zdobyły Klaudia 
Nowak, Ola Drozdowska, Kornelia 
Gołąb i Kinga Dowjat.

Przed dziewczynami kolejny 
sprawdzian. Tym razem na żarskim 
„Okrąglaku” przy ulicy Zwycięzców 
zagrają z drużyną Lejdis Team MCWR 
Chrobry Głogów. To spotkanie już  
w sobotę, 3 marca o godzinie 11.00. 
ATB

Ostatnie sparingi 
PIŁKA NOŻNA 
Promień 
przygotowuje się 
do piłkarskiej 
wiosny.
W ostatnim meczu piersza 
drużyna  Promienia gościła u 

siebie Arkę Nowa Sól. Spo-
tkanie zakończyło się zwy-
cięstwem miejscowych 3:1. 

Przed podopiecznymi 
Grzegorza Tychowskiego 
jeszcze jeden sprawdzian. W 
sobotę 3 marca podejmowac 
będą na własnym podwór-

ku Odrę Bytom Odrzański. 
Mecz, który rozpocznie się 
o godzinie 15.00 będzie 
ostatnim sparingiem przed 
rozpoczynajcymi się już nie-
bawem wiosennymi ligowy-
mi rozgrywkami zielonogór-
skiej klasy okręgowej.  ATB

Bolesław Kaczmarski, jeden z założycieli Promienia odszedł w ubiegłym roku w wieku 88 lat 
fot. Promień Żary

Turniej ku pamięci

Promień wygrał z Arką 3:1 fot. Andrzej Buczyński

Reprezentantki Lubska nie były w stanie nawiązać równorzędnej walki fot. Andrzej Buczyński Mróz jakby nie zupenie nie przeszkadzał  fot. Andrzej Buczyński
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2.03

3.03

4.03

5.03

6.03

7.03

8.03

Heleny, Halszki
Dzień Staroci

Kunegundy, Teresy, Tycjana
Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Kazimierza, Lucjusza, Adrianny
Kaziuki

Adriana, Oliwii
Dzień Teściowej

Wiktora, Róży
Dzień Olimpijczyka

Teresy, Felicyty, Tomasza

Jana, Stefana, Beaty
Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994

Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 
3772222; Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 
3672929; Lubsko - 683720390

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań 
- 68 3681810; Lubsko - 68 
3720122; Jasień - 68 3710897

Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojsko-
wy z Przychodnią - Żary - 68 
4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 
4757600

Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 
68 4794601 lub Dział Obsługi 
Klienta - 68 4794644

MPOiRD Żagań - 68 4772940 
lub Sekcja Obsługi Klienta 
- 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 
68 4794611
PGKiM Lubsko - 68 4577700; 
zgłaszanie awarii po godzinie 
15:00 i w weekendy 
- 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta 
- 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień
- 68 3710849

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

ŻAGAŃ 
- DYŻUR CAŁODOBOWY
2.03 Apteka „Stylowa”, ul. Żaganny 19
3.03 Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 1
4.03 Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Słowiań-
ski 14
5.03 Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanowskie-
go 10b
6.04 Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
7.04 Apteka „Dbam o Zdrowie” (Tesco), 
ul. Reymonta 2
8.04 Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b

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

TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

ŻARY ELIMINACJE 
POWIATOWE 
LUBUSKIEGO KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO
Eliminacje zaplanowane są 6 marca 
2018r. w sali widowiskowej ŻDK „ Luna”, 
ul. Okrzei 35. Impreza przebiegać będzie 
zgodnie z następującym programem: 
godz. 9.00 – I grupa (klasy I-III szkoły 
podstawowej)
godz. 11.30 – II grupa (klasy IV-VI szkoły 
podstawowej)
godz. 14.30 – III grupa ((klasy VII szkoły 
podstawowej i gimnazja)
Ogłoszenie wyników po prezentacjach 
kolejnych grup wiekowych.

ZIELONA GÓRA 
SPOTKANIE Z OLGIERDEM 
ŁUKASZEWICZEM
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Cypriana Norwida w Zielo-
nej Górze zaprasza w niedzielę, 4 marca 
o godz. 17.00, do sali im. Janusza Ko-
niusza na kolejną edycję Krakowskiego 
Salonu Poezji w Zielonej Górze. Gościem 
Salonu będzie wybitny aktor filmowy 
i teatralny – Olgierd Łukaszewicz. W pro-
gramie: Wyspiański. Ponadto rozmowa 
o książce pt. „Seksmisja i inne moje 
misje. Olgierd Łukaszewicz w rozmowie 
z Tomaszem Miłkowskim”. Gospodarz 
Salonu: Andrzej Buck.
Obowiązują wejściówki w cenie 10 zł; 
dostępne w mediatece Góra Mediów 
w godz. 10.00-19.00. 
Po spotkaniu możliwość zakupu książki 
Olgierda Łukaszewicza „Seksmisja i inne 
moje misje”!
Olgierd Łukaszewicz – aktor filmowy i te-

atralny, absolwent wydziału aktorskiego 
krakowskiej PWST, związany z teatrami 
w Krakowie, Warszawie (między innymi 
Dramatycznym, Powszechnym, Studio, 
Narodowym, Polskim), we Wiedniu i w 
Bonn. Odtwórca głównych ról w wielu 
ważnych i kultowych polskich filmach, 
m.in. „Perłą w koronie” Kazimierza 
Kutza, „Dekalogu II” K. Kieślowskiego, 
„Brzeziną” Andrzeja Wajdy i „Seksmisją” 
Juliusza Machulskiego na czele. 

ŻARY KOMEDIA „ŻONA DO 
ADOPCJI” W LUNIE
Żarski Dom Kultury zaprasza na kome-
dię teatralną „Żona do adopcji”. Spek-
takl zaplanowany jest 18 marca 2018 r.
o godz. 16.00, w Sali Widowiskowej 
„Luna”, ul Okrzei 35. Bilety w cenie 55 
zł do nabycia w ŻDK, ul. Wrocławska 7, 
w sekretariacie, pok. nr 20 (I piętro).

GMINA ŻARY Zadanie 
publiczne „Aktywne ferie 
2018 w Mirostowicach Dol-
nych” realizowane przez 
LKS „Mirostowiczankę” 
w dniach od 19 do 23 lu-
tego, dofi nansowane przez 
Wójta Gminy Żary. Dzieć-
mi opiekowali sie wolonta-
riusze: Paulina Olszewska, 
Monika Derej, Katarzyna 
Majcher, Agnieszka Surwi-
ło oraz Iwona, Julia i Ma-
ciej Szafrańscy. 

Pomocy materialnej 
udzielili: KOBRA Sp.j. Te-
resa Olejnik & Mirosław 
Hamerliński w Żarach, An-
na i Marcin Paszta (Mi-
rostowice Dolne), Marek 
Przedwojski (Żary), Gra-
żyna i Waldemar Sawic-
cy (Mirostowice Dolne). 
Wsparcia organizacyjne-
go udzieliło Stowarzysze-
nie na rzecz Rozwoju Wsi 
„Dolina Zielona”. PAS

Ferie z Mirostowiczanką

fot.Julia Szafrańska



Moja Gazeta       2 marca 2018 31ROZRYWKA

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

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

REKLAMAAUTOREKLAMA

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

MOJA MIŁOŚĆ
od 02.03 do 05.03 oraz 07.03 i 08.03 - godz. 16:00; 06.03 – godz. 14:45
KOBIETY MAFII
od 02.03 do 05.03 oraz 07.03 i 08.03 - godz. 18:00, 20:30; 06.03 – godz. 
16:45, 21:00

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

CZASAMI KSIĘŻYC ŚWIECI OD SPODU
02.03 i 03.03 – godz. 19:00, 04.03 – godz. 18:00
SASARA MO SARA (Teatr Amareya z Gdańska)
03.03 – godz. 16:00
DZIEWCZYNA Z ZAPAŁKAMI (dla dzieci)
04.03 – godz. 12:00
OJEJ, KOBIETA
08.03 – godz. 18:00

ROZRYWKA
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