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Chciałbym, żeby zawsze 
tak było, że zostaje trwały 

ślad, a nie tylko że przyjeżdża 
cyrk, zawija się i odjeżdża. 12° 19°
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Robert Motyka
Kabaret „Paranienormalni”
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ślad, a nie tylko że przyjeżdża 
cyrk, zawija się i odjeżdża.

AUTOREKLAMA

POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Rozpoczynający 
się sezon 
motocyklowy 
okazał się 
tragiczny 
dla młodego 
miłośnika 
jednośladów.

Policjanci wyjaśniają oko-
liczności wypadku, do któ-
rego doszło 4 kwietnia mie-
dzy miejscowościami Mało-
mice a Żelisław. Jak wynika 
z wstępnych ustaleń 26-letni 
kierujący motocyklem Suzu-
ki, na prostym odcinku dro-
gi zjechał na przeciwny pas, 
a następnie wjechał do lasu 
i uderzył w drzewo. Pomi-
mo natychmiast przeprowa-

dzonej akcji reanimacyjnej, 
mężczyzny nie udało się ura-
tować. 

Policja apeluje, żeby 
kierujący pojazdami osobo-
wymi pamiętali, że motocy-
kliści mają takie samo pra-
wo do poruszania po dro-
dze. Trzeba zasygnalizować 
wcześniej zamiar skrętu, 
zmiany pasa, bądź jakikol-
wiek inny manewr, aby mo-
tocyklista mógł odpowied-
nio wcześniej wiedzieć, co 
zamierzamy zrobić. Motocy-
kliści natomiast powinni pa-
miętać o zachowaniu szcze-
gólnej ostrożności, bo kie-
rowcy samochodów odzwy-
czaili się do ich obecności 
na drogach. Powinni tez pa-
miętać, że kierujący motocy-
klem jest kilkadziesiąt razy 
bardziej narażony na ryzy-

ko śmierci, niż kierowca au-
ta. Ważne jest także dostoso-
wanie prędkości do warun-
ków panujących na drodze. 
Niestety motocykliści często 
nie zwracają uwagi, że pręd-
kość jaką się poruszają, nie 
jest odpowiednia do warun-
ków na drodze, wyprzedza-
ją w niedozwolonych miej-
scach i nie zachowują nale-
żytej odległości, trzymając 
się zbyt blisko poprzedzają-
cego pojazdu. Mając świa-
domość, że na drodze są sła-
bo widoczni dla innych kie-
rujących, co jest niestety 
przeważnie efektem osiąga-
nej prędkości, powinni do-
datkowo zakładać kamizelki 
odblaskowe lub zaopatrzyć 
się w inne elementy odbla-
skowe, które zwiększą ich 
widoczność. PAS

Śmierć na rozpoczęcie sezonu. Apel Policji

W 2017 roku na terenie całej Polski 
doszło do 738 wypadków drogowych, 
których sprawcami byli motocykliści. 
Zginęło w tych wypadkach 111 osób, 
a 741 zostało rannych. Natomiast bio-

rąc pod uwagę wszystkie zdarzenia 
drogowe z udziałem motocyklistów 
było ich 2043, zginęło w nich 218 
osób, 1825 zostało rannych, w tym 
ponad 800 ciężko rannych.
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Kilka ładnych 
lat temu ze 
względu na zły 
stan techniczny 
zamknięto dla 
samochodów 
wiadukt 
nad torami 
wiodącymi 
do zakładu 
Vitrosilicon przy 
ul. Westerplatte 
w Kunicach. 
Część osób 
domaga się 
remontu, ale inni 
są przeciwni.
Według kosztorysu remontu 
wiaduktu, przywrócenie go 
do stanu pierwotnej funk-
cjonalności kosztować mo-
że około 3 milionów zło-
tych, co jest kwotą całkiem 
sporą dla miejskiego budże-
tu. Dziś służy pieszym i ro-
werzystom. Może specjal-
nie nikomu by ten stan rze-
czy nie przeszkadzał, gdyby 
nie duże ciężarówki wjeż-
dżające i wyjeżdżające z Vi-
trosiliconu, co jest związane 
z normalnym funkcjonowa-
niem tego zakładu. Obecnie 
ten ruch odbywa się ulicą 
Niepodległości i fragmen-
tem ulicy Westerplatte. Jest 
to uciążliwe dla okolicz-
nych mieszkańców, którzy 
przed zamknięciem wiaduk-
tu nie mieli tego problemu. 

Mieszkańcy pytają
Ci, którym obecnie prze-
szkadzają ciężarówki, zada-
ją sobie i urzędnikom pyta-
nie, kiedy w końcu będzie 

remont. Jakoś jednak do tej 
pory nie znaleziono pienię-
dzy na ten cel. Jest też i dru-
ga strona medalu. Wizja re-
montu wiaduktu nie podoba 
się z kolei mieszkańcom po 
jego drugiej stronie. I nie ma 
się co dziwić, bo mają teraz 
komunikacyjny spokój na 
swojej części ulicy. Po re-
moncie ciężarówki zaczę-
łyby jeździć pod ich okna-
mi. Niedawno przeciwni-
kom remontu doszedł jesz-
cze jeden argument. Na po-
czątku ulicy Westerplat-
te, w pobliżu skrzyżowania 
z ulicą Szklarską, oddano 
do użytku duży plac zabaw 
dla dzieci. Wiele osób zwra-
ca uwagę na to, że zwięk-
szony ruch pojazdów w tym 
miejscu, a w szczególno-
ści tirów, mógłby stanowić 
potencjalne zagrożenie dla 

przebywających tam dzieci. 
Powstał więc swoisty pat. 
Mieszkańcy przedstawiali 
swoje stanowisko na piśmie. 
Czy można pogodzić intere-
sy mieszkańców obydwu 
stron wiaduktu, a jednocze-
śnie nie ograniczać potrzeb 
transportowych działające-
go tam przedsiębiorstwa?

Inna droga
- Można rzeczywiście zna-
leźć trzecie rozwiązanie, 
a mianowicie, powstała 
wstępna koncepcja wybu-
dowania nowej drogi, któ-
ra połączyłaby ulice Szklar-
ską i Westerplatte, równole-
gle do linii kolejowej - mó-
wi wiceburmistrz Żar, Pa-
tryk Faliński. - Dokonali-
śmy wstępnej analizy, która 
nie wyklucza takiego planu 
inwestycyjnego. 

Dziś jest tam droga 
gruntowa, z której korzy-
stają kierowcy samochodów 
osobowych i czasem do-
stawczych. Nie jest to jed-
nak trasa dla ciężarówek. 
Taki skrót na pewno by się 
przydał. Wspomniana droga 
dochodzi do ulicy Wester-
platte blisko bram zakładu.

Wprawdzie droga bie-
gnie przez grunty nie na-
leżące obecnie do mia-
sta, jednak wstępne rozmo-
wy z właścicielem były już 
przeprowadzone. 

- Nie są to proste spra-
wy, ale wydaje się, że moż-
na je zrealizować - mówi 
wiceburmistrz. - Za cel na 
ten rok postawiliśmy sobie 
doprowadzenie do przejęcia 
działki, wytyczenie przebie-
gu nowej drogi i opracowa-
nie kosztorysu.

Koszty i interes 
zakładu
Wprawdzie odcinek nie jest 
długi, ale mimo wszystko 
inwestycja nie będzie ta-
nia. Jednak jak podkreśla 
Patryk Faliński, jej zreali-
zowanie zmniejszy uciążli-
wości, na jakie narażeni są 
mieszkańcy w sąsiedztwie 
zakładu. I wydaje się, że 
wszystkie strony będą za-
dowolone. Dziś można tyl-
ko szacować, że kilkuset-
metrowy odcinek drogi po-
winien być mimo wszystko 
tańszy, niż remont wiaduk-
tu. Ten jednak wiecznie stał 
nie będzie. Można powie-
dzieć, że trochę odetchnął, 
gdy przestały jeździć po 
nim samochody i nie sta-
nowi zagrożenia dla pie-
szych i rowerzystów. Ale 
jego stan techniczny z roku 

na rok się pogarsza i w re-
zultacie mogłoby w końcu 
dojść do tego, że porusza-
nie się po nim byłoby nie-
bezpieczne. 

Jak informują urzęd-
nicy, wcześniej czy później 
w miejscu wiaduktu po-
wstanie kładka pieszo-ro-
werowa. 

Remont wiaduktu 
według obecnych projek-
tów pokrzyżowałby pla-
ny transportowe Vitrosili-
konu. Otóż, firma ma za-
miar w większym stopniu 
korzystać z torów kolejo-
wych, a co za tym idzie, 
zmniejszyć ruch tirów. Do 
tego potrzebne jest mię-
dzy innymi zamontowanie 
wagi dynamicznej umożli-
wiającej ważenie towarów 
podczas przejazdu pocią-
gu. Wiąże się to z podnie-
sieniem torów o około 20 
centymetrów. I w tym mo-
mencie wiadukt byłby za 
niski. 

- Jest to niezbędne do 
dalszego rozwoju firmy - 
przekonuje Rafał Fularski, 
naczelnik wydziału infra-
struktury technicznej urzę-
du miejskiego w Żarach. - 
Gdybyśmy wyremontowali 
wiadukt dzisiaj, to tym sa-
mym zamknęlibyśmy dro-
gę do realizacji planów Vi-
trosiliconu.

Jednak o kładkę pie-
szo-rowerową żaden po-
ciąg nie zahaczy. Skorzy-
sta na tym zarówno firma, 
jak i mieszkańcy, bo z ulic 
zniknie część ciężkiego 
transportu.

Andrzej Buczyński

ŻARY Znaleziono inną drogę na rozwiązanie problemu

Pogodzić wszystkie strony

Przejazd nad torami od lat zamknięty dla samochodów fot. Andrzej Buczyński

Z tego skrótu korzysta wielu kierowców fot. Andrzej Buczyński Tory biegnące do zakładu mają być częściej wykorzystywane fot. Andrzej Buczyński
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Kto będzie 
dyrektorem 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji? 
Kiedy poznamy 
kandydata? 
Z odpowiedzią na 
te pytania trzeba 
będzie poczekać.

Po tym, jak konkurs na 
dyrektora Lubskiego Do-
mu Kultury wygrała Ma-
ria Łaskarzewska, dotych-
czasowa dyrektor OSIR-u, 
w mieście gruchnęła plot-
ka, że nowa dyrektor domu 
kultury będzie jednocze-
śnie dyrektorem OSIR-u.

- Nie będzie z pew-
nością tak, że pani Ma-
ria Łaskarzewska będzie 
kierować obydwoma jed-
nostkami. OSIR wkrótce 
będzie mieć nowego dy-
rektora. Zanim jednak to 
nastąpi, to ktoś musi pod-
pisywać dokumenty i za-
rządzać jednostką - tłuma-
czy burmistrz Lech Jur-
kowski.

Warunki i plotki
Co stoi na przeszkodzie, 
aby powołać nowego dy-
rektora? Problemem jest 
znalezienie osoby, któ-
ra podejmie pracę tylko 
na ok. 7 miesięcy, czyli do 
wyborów. Dlaczego? Umo-
wa z dyrektorem OSIR 
jest umową na zastępstwo. 
Urlopowanym dyrektorem 
cały czas jest obecny sta-
rosta Janusz Dudojć. Po za-
kończonej kadencji w sa-
morządzie wróci do pra-
cy na to stanowisko, przy-
najmniej na kilka dni. Nie 
jest więc w tym momencie 
możliwe ogłoszenie kon-
kursu. 

Są jeszcze warun-
ki merytoryczne. Dyrektor 
musi znać problemy zwią-
zane z finansami publiczny-
mi, mieć rozeznanie w spo-

rcie i środowisku sporto-
wym. 

- Zarządzanie OSiR-
-em nie jest proste. To sześć 
obiektów, prawie 30 osób 
personelu a oprócz tego 
obecnie realizowane są róż-
ne projekty. Ktoś zupełnie 
nowy nie będzie wiedział 
o co chodzi. Dlatego trwają 
rozmowy z osobami, które 
moim zdaniem sprostają te-
mu zadaniu - wyjaśnia bur-
mistrz.

Burmistrz Jurkowski 
ucina też krążące po mie-
ście plotki.

- Absolutnie nie bę-
dzie łączenia Lubskiego 
Domu Kultury z OSiR. Nie 
jest to możliwe nawet ze 
względów prawnych - za-
pewnia.

Z dnia na dzień
Starosta Janusz Dudojć 
nie ukrywa, że na stanowi-
sko dyrektora OSIR-u mo-
że wrócić w każdej chwili, 
niekoniecznie po skończo-
nej kadencji w samorzą-
dzie. Podkreśla, że w każ-
dym momencie może prze-
cież złożyć rezygnację 
z funkcji starosty i już na-
stępnego dnia będzie for-
malnie zasiadać w fotelu 
dyrektora. Jest jeszcze dru-
gi wariant. Może być też 
w każdej chwili odwołany 
z funkcji starosty przez rad-
nych. Nie ma więc znacze-
nia, czy do wyborów jest 
siedem miesięcy, czy bę-
dzie, czy nie będzie wybra-
ny starostą na kolejną - tym 
razem pięcioletnią kaden-

cję. Wrócić do Lubska mo-
że z dnia na dzień i „od rę-
ki” podpisywać niezbędne 
dokumenty.

Starosta zaznacza, 
że nie chce nikomu zrobić 
„niedźwiedziej przysługi”, 
ale w jego przekonaniu jest 
dobry kandydat na stanowi-
sko dyrektora.

- W moim przekona-
niu dobrym kandydatem 
byłaby Julita Noryk, któ-
ra pracuje w OSIR-rze - ja-
sno stawia sprawę Janusz 
Dudojć. - Pani Julita jest 
osobą lubianą, potrafiącą 
współpracować z ludźmi, 
wykształconą, kompetent-
ną i posiada niezbędne do-
świadczenie - dodaje.

Paweł Skrzypczyński

LUBSKO W oczekiwaniu na zmiany

Niepewny fotel 
dyrektora

Dyrektor  OSiR-u zarządza kilkoma obiektami, w tym infrastrukturą nad Zalewem Karaś  fot. Andrzej Buczyński

Burmistrz Lech Jurkowski zapewnia, że szuka kandydata na 
dyrektora OSiR-u  fot. Andrzej Buczyński
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Z Robertem 
Motyką z kabaretu 
„Paranienormalni” 
o kolejnej edycji 
Letnich Spotkań 
Kabaretowych 
„Ściernisko” 
w Sieniawie Żarskiej 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński

Co Pan chce pokazać tym 
„Ścierniskiem”? Otwieracie 
oczy niedowiarkom, 
mówicie: to nasze polskie 
... i to nie jest nasze ostatnie 
słowo?  
- Idea była taka .... po wielu la-
tach bycia na scenie, kiedy gra-
liśmy w teatrze, filharmonii, róż-
nych pięknych obiektach, w do-
mach kultury, halach sportowych 
na ponad pięć tysięcy osób, w du-
żych i małych miastach, za gra-
nicą – w Nowym Jorku, Chicago, 
zwiedziliśmy całą Europę – nie-
mal pół świata, wpadła mi do gło-
wy taka myśl: a co z ludźmi, któ-
rzy mieszkają w małych miejsco-
wościach, miasteczkach, a wręcz 
na wsi? 

Pochodzi Pan ze wsi i stąd ta 
myśl?
- No tak, pochodzę z Sieniawy 
Żarskiej, miejscowości położonej 
ok. 5 kilometrów od Żar, która ma 
850 mieszkańców. No i co z tymi 
ludźmi? Przypuszczam, że więk-
szość, być może, nie będzie mia-
ła okazji zobaczyć swoich ulubio-
nych kabaretów, artystów, muzy-
ków.

Jest przecież telewizja, 
internet. Prawie „wszystko” 
można sobie obejrzeć
- Oczywiście, ale nie można zo-
baczyć na żywo, kiedy odbiór jest 
zupełnie inny. Kabaret, jak i kon-
cert najlepiej ogląda się na żywo. 
Emocje są wówczas zupełnie in-
ne. W telewizji jest pokazany tyl-
ko jakiś fragment tego, co dzieje 
się na scenie. 

Czyli trzeba ludziom 
z mniejszych miejscowości 

dać tę szansę?
- Tak. Pomyślałem, że jak oni 
nie mogą pojechać do amfiteatru 
w Opolu, Opery Leśnej w Sopo-
cie czy do Kołobrzegu - wszędzie 
tam, gdzie dzieją się te wszystkie, 
duże imprezy telewizyjne, gdzie 
występują gwiazdy, to może na-
leżałoby zrobić odwrotnie, żeby 
gwiazdy przyjechały na wieś.

I tak się stało. Świat, który 
był dostępny w oknie 
telewizora i komputera, 
zrobił krok do przodu 
i przekroczył magiczną linię 
ekranu?
- I tak się stało, i tak się dzieje. 
Dzięki temu właśnie „Ściernisko” 
gromadzi tylu widzów, bo każdy 

ma na wyciągnięcie ręki tych ar-
tystów, których mógł wcześniej 
widzieć w telewizji lub interne-
cie. Co więcej, artyści, którzy 
przyjmują zaproszenia i przyjeż-
dżają do Sieniawy Żarskiej, chęt-
nie spotykają się z mieszkańcami, 
robią wspólne zdjęcia i co waż-
ne, robią to z radością, nie odgra-
dzają się płotami, nie uciekają do 

garderoby. Co więcej, zapowiada-
ją, że w przyszłym roku też chęt-
nie przyjadą. Myślę, że to dobra 
wróżba na przyszłość. 

Pierwsze „Ściernisko” było 
sukcesem. Zanim jednak 
doszło do imprezy, to nie 
obawiał się Pan, że kabaret 
„Paranienormalni” porywa 

Z Motyką na... 
gwiazdy
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się z Motyką na słońce?  
- Pierwsze „Ściernisko” było 
w ubiegłym roku, ale przypomi-
nam, że kabaret „Paranienormalni” 
przyjechał do Sieniawy Żarskiej 
już dwa lata temu. Było to moim 
największym marzeniem. Chcia-
łem do mojej rodzinnej miejsco-
wości przyjechać z kabaretem, któ-
ry założyłem wspólnie z kolegami. 

Mówiąc o obawach, mam 
na myśli ryzyko, związane 
z organizacją dużej imprezy
- Muszę powiedzieć, że obawia-
łem się. Nie wiem czego. Po prostu 
stres, trema przed występem przed 
swoją publicznością. Jednak dwa 
lata temu zdarzyła się rzecz fanta-
styczna. Rozpoczęliśmy występ, 
było urwanie chmury, lunął deszcz. 
I co? Wszyscy zostali. Graliśmy 
dwie godziny. Na koniec również 
lunął deszcz i wszyscy zostali.

I to był ten moment, który 
dał do myślenia?
- To utwierdziło mnie, że jest tu-
taj siła – są ludzie, którzy chcą 
się bawić, potrzebują kabare-
tu, potrzebują uśmiechu. Co wię-
cej, większość moich przyjaciół, 
znajomych, mieszkańców Sienia-
wy Żarskiej angażuje się czynnie 
w pomoc przy organizacji.

W czym dokładnie 
pomagają?
- Praktycznie we wszystkim. Przy-
chodzą i pytają: w czym mogę po-
móc? Chętnie coś zrobię, wyślij 
mnie gdzieś, zróbmy to razem. Ser-
ce rośnie, kiedy okazuje się, że jest 
jakaś inicjatywa i nie jestem z tym 
sam. Wszyscy są zaangażowani, 
a potem chętnie przychodzą i oglą-
dają. Przepraszam, że nie jestem 
w stanie wszystkim podziękować, 

bo lista jest naprawdę długa.

Wiem, że sołtys sporo 
pomaga  
- Mam to szczęście, że sołtys 
Krzysztof Stefanowicz jest moim 
serdecznym przyjacielem jeszcze 
ze szkoły. Jest inicjatorem wielu 
przedsięwzięć w Sieniawie, a jeże-
li mówimy o „Ściernisku”, to jest 
to ta osoba, która np. rozprowadza 
bilety i mieszkańcy mogą je u nie-
go kupić. Jest też człowiekiem, do 
którego można zadzwonić z każdą 
sprawą o czwartej nad ranem i on 
to załatwi. Nie ma rzeczy nie do 
załatwienia.

Oczywiście, absolutnie nie 
zachęcamy, żeby dzwonić 
do sołtysa o czwartej nad 
ranem?
- Oczywiście, że nie (śmiech). Pro-
szę nie dzwonić tak wcześnie. Na-
tomiast, jeżeli ktoś jest z Sienia-
wy lub okolic, to Krzysztof chęt-
nie w różnych sprawach pomoże. 

No dobrze, kolejne 
„Ściernisko” przed nami, ale 
pojawiły się też „Ścierniska” 
w innych małych 
miejscowościach w Polsce. 
Robi Pan kolejny krok?
- Byłem bardzo skoncentrowany 
na mojej rodzinnej miejscowo-
ści. To moje miejsce, gdzie do-
rastałem i gdzie są moje korze-
nie. Natomiast po ubiegłorocz-
nym „Ściernisku” zgłosiło się do 
mnie kilku organizatorów, w tym 
z USA, którzy chętnie przenieśli-
by imprezę za ocean.

Do San Francisco?
- Mówię zupełnie poważnie, to 
nie jest żart. Po licznych wywia-
dach i filmie, który nakręciliśmy 

na imprezie w ubiegłym roku, 
i który pojawił się w internecie, 
rozdzwoniły się telefony z róż-
nych gmin w Polsce. Okazało się, 
że inni też chcą mieć u siebie ta-
ką imprezę.

Ten impuls, który wyszedł 
z tych gmin, spowodował, że 
w tym roku będzie w całej Polsce 
aż pięć „Ściernisk”.

Ale impuls pierwotnie 
wyszedł z Sieniawy Żarskiej 
i w ten sposób wrócił
- No tak. Wszyscy zobaczyli, że 
można, że ludzie się angażują, że 
jest publiczność, że jest koloro-
wo, że jest dużo pozytywnej ener-
gii. Co ważne, część pieniędzy 
z imprezy zostawiamy w miej-
scowości, w której się ona odby-
wa. W Sieniawie Żarskiej poma-
ga nam je rozdysponować sołtys, 
wójt, jesteśmy w kontakcie z dy-
rektor szkoły. W tym roku ku-
pujemy mega profesjonalny pro-
jektor do świetlicy. Sołtys obie-
cał, że stworzy Fan-Strefę pod-
czas nadchodzącego Mundialu. 
Młodzież będzie mogła się spo-
tykać i wspólnie oglądać mecze. 
Doposażamy też salę chemiczną 
w szkole podstawowej. Co jesz-
cze? Ciągle nad tym pracujemy. 
Zobaczymy

Krótko mówiąc są plusy 
dodatnie. W ubiegłym 
roku wsparliście lokalną 
fundację „Pięknolesie”
- Pamiętam, że jak ok. dwadzie-
ścia lat temu tworzyliśmy w Sie-
niawie amatorski kabaret, to or-
ganizując różnego rodzaju wy-
stępy, przeznaczaliśmy pieniądze, 
a to na kupno drzwi do bibliote-
ki, a to na kupno regału czy jakie-
goś sprzętu, który do dziś służy. 

Chciałbym, żeby zawsze tak było, 
że zostaje trwały ślad, a nie tyl-
ko że przyjeżdża cyrk, zawija się 
i odjeżdża. 

Wszystko jednak kosztuje, 
nie da się zrobić tak dużej 
imprezy jedynie siłami 
społecznymi.
- Nie da się. Robimy wszystko, 
żeby minimalizować koszty, ale 
trzeba ponieść koszty związane 
z techniką, wynająć scenę, oświe-
tlenie itd. Tu dajemy radę, mar-
twimy się bardziej o pogodę .. 

...No tego akurat załatwić, 
kupić ani wynająć się nie da
- Mamy dobry układ z księdzem 
z Sieniawy ... 

...A to co innego. Nie 
wiedziałem.
- No i ksiądz obiecał, że w dzień 
będzie piękne słońce, a wieczo-
rem dobra temperatura, do tego, 
żeby można było pobyć z kabare-
tem przez trzy godziny. W tym ro-
ku, zgodnie z tym, co obiecałem 
w ubiegłym roku ze sceny, ludzie 
będą już mogli siedzieć. Chcemy, 
żeby impreza z roku na rok była 
coraz lepsza.

W tym roku na „Ściernisku” 
nie pojawi się jednak kilka 
postaci. Zabraknie Mariolki, 
Kryspina, Jacka Balcerzaka.
- Przepytałem trochę mieszkań-
ców, znajomych i przyjaciół, ko-
go by chcieli zobaczyć na sce-
nie. Trochę się tym kierowałem. 
Oprócz „Paranienormalnych” bę-
dzie więc lubiany kabaret „No-
waki” z Zielonej Góry, kabaret 
„Chyba” z Wrocławia oraz część 
„Kabaretu Moralnego Niepoko-
ju” w osobach Mikołaja Cieślaka 

i Rafała Zbiecia. Mogę zdradzić, 
że w przyszłym roku już zapowie-
dział się Jerzy Kryszak. 

Czyli sława „Ścierniska 
„ zatacza coraz szersze 
kręgi? Impreza staje się 
rozpoznawalna.
- Bo jest to trochę inna impreza 
niż te, w których kabarety zwykle 
biorą udział. Nie jest organizowa-
na z okazji dni miasta czy doży-
nek. Nie odbywa się ona w amfi-
teatrze, domu kultury, hali czy sa-
li widowiskowej – tu scena stoi na 
łące. 

Mam nieodparte wrażenie, 
że imprezą zainteresuje się 
telewizja. Chyba ku temu to 
zmierza?
- Muszę powiedzieć, że rok temu 
już o tym myślałem. Przyznaję, że 
jestem po wstępnych rozmowach 
z panią Beatą Harasimowicz, re-
żyserką, która zajmuje się kaba-
retem w telewizji POLSAT. Jest 
zainteresowanie. Jeżeli pozwolą 
terminy, to może uda się zapro-
sić panią Harasimowicz do Sie-
niawy, żeby spojrzała na impre-
zę pod kątem produkcji widowi-
ska telewizyjnego. Jest taka szan-
sa, taki jest mój cel. Nie ukrywam 
tego, że chciałbym, żeby impreza 
pojawiła się w telewizji.

Czyli zapraszamy na 
„Ściernisko” w sobotę, 
26 maja?
- Zapraszam wszystkich serdecz-
nie. Dziękuję też wszystkim, któ-
rzy nie zwątpili. Mówię w szcze-
gólny sposób o ekipie, która two-
rzy „Ściernisko”. To są trzy osoby. 
Dziękuje też za pomoc i wsparcie 
wszystkim mieszkańcom i przy-
jaciołom z Sieniawy Żarskiej.
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Międzynarodowa 
grupa przestępcza, 
która zajmowała się 
zorganizowanym 
przerzutem ludzi 
do Niemiec została 
rozpracowana 
i rozbita. 
W wielomiesięcznej 
akcji uczestniczyli 
funkcjonariusze 
Straży Granicznej 
w Tuplicach, 
służby kilku 
państw, a wszystko 
koordynował 
Europol.
Funkcjonariusze z Placówki 
Straży Granicznej w Tuplicach, 
wspierani przez funkcjonariuszy 
z Wydziału Zabezpieczenia Dzia-
łań NoOSG zatrzymali na tere-
nie Łęknicy oraz Zielonej Góry 
dwóch obywateli Bułgarii w wie-
ku 42 oraz 50 lat. 

Zatrzymanie Bułgarów było 
jednym z etapów likwidacji gru-
py, która zajmowała się nielegal-
nym przerzutem cudzoziemców 
z Turcji do Niemiec północnym 
szlakiem bałkańskim. Zatrzyma-
nie było możliwe dzięki wielo-
miesięcznej pracy funkcjonariu-
szy z Tuplic oraz prokuratorów 
z Prokuratury Rejonowej w Ża-
rach.

Bałkański szlak
Członkowie grupy przestępczej 
przemycali obywateli Iraku, Ira-
nu i Syrii szlakiem, który biegł 
z Turcji przez teren Bułgarii, Ru-
munii, Węgier, Słowacji, Czech 
lub Polski do Niemiec 

Cudzoziemcy do Turcji 
przedostawali się drogą morską, 
a następnie w samochodach cię-
żarowych mieli zorganizowany 
transport do Niemiec. Za prze-
rzut płacili od 5 do 8 tysięcy Eu-
ro. Z ustaleń wynika, że grupa 
podczas swojej działalności mo-
gła zorganizować przerzut nawet 

kilkuset osób.
Polski wątek tej sprawy 

rozpoczął się we wrześniu ubie-
głego roku. Wówczas 40 cudzo-
ziemców nielegalnie przekroczy-
ło w Łęknicy granicę do Niemiec. 
Śledczy ustalili, że cudzoziemcy 
dostali się na teren Polski w tu-
reckiej ciężarówce. Na podsta-
wie zebranego materiału ustalili, 
że przerzut został zorganizowany 
przez zamieszkujących na terenie 
Zielonej Góry, Łęknicy oraz Bad 
Muskau obywateli Bułgarii oraz 
współpracującego z nimi obywa-
tela Polski. Okazało się również, 

że działalność przestępcza ma 
charakter zorganizowany, a oso-
by w nią zaangażowane działają 
na terytorium państw leżących na 
szlaku migracyjnym.

Rozpracowaniem grupy 
przestępczej zajmowała się Straż 
Graniczna oraz służby Niemiec, 
Czech Słowacji i Austrii. Całość 
czynności koordynowana była 
przez Europol.

Na terenie Czech, Słowacji 
oraz Austrii zatrzymane zostały 
transporty, którymi przewożono 
prawie 100 nielegalnych migran-
tów. Kolejne uderzenie w grupę 

miało miejsce w Polsce. Funkcjo-
nariusze z Placówki SG w Tupli-
cach w nocy z 29 na 30 stycznia 
tego roku zatrzymali 11 cudzo-
ziemców którzy znajdowali się 
w zaplombowanej części ładun-
kowej pojazdu. Kierowca, 37-let-
ni obywatel Turcji, został zatrzy-
many. Łącznie udało się zatrzy-
mać 170 cudzoziemców, którzy 
mieli zostać przerzuceni do Nie-
miec.

Finałem prowadzonych 
czynności było rozbicie grupy 
i zatrzymanie na terenie Niemiec, 
Czech, Austrii, Słowacji oraz Pol-
ski 10 członków grupy. Wśród za-
trzymanych są obywatele Turcji, 
Bułgarii oraz jeden Polak. 

Tymczasowy areszt
Sprawę dotyczącą zatrzymanych 
na terenie województwa lubu-
skiego dwóch obywateli Bułga-
rii oraz dwóch obywateli Turcji 
prowadzą funkcjonariusze z Pla-
cówki Straży Granicznej w Tu-
plicach pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Żarach. Za-
trzymanym za działalność w zor-
ganizowanej grupie przestęp-
czej oraz organizowanie i po-
moc w nielegalnym przekrocze-
niu granicy grozi kara do 8 lat 
pozbawienia wolności. Wobec 
zatrzymanych Sąd w Żarach za-
stosował środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresz-
towania na 3 miesiące. PAS

POWIAT ŻARSKI Zarabiali grube pieniądze na emigrantach

Grupa przestępcza rozbita

Zatrzymani trafili do aresztu fot.Nadodrzański Oddział SG Za przerzut do Niemiec przestępcy pobierali po kilka tysięcy Euro od osoby fot.Nadodrzański Oddział SG

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych o udział w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej, za-
jmującej się przerzutem nielegalnych emigrantów fot.Nadodrzański Oddział SG
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Miniony weekend 
był pracowity dla 
żarskich i żagańskich 
stróżów prawa. 
Policjanci prowadzili 
akcję „Wielkanoc”, 
kontrolując m.in. 
stan trzeźwości. 
Rekordzista, który 
został zatrzymany 
w powiecie żarskim, 
miał w organizmie 3 
promile. W powiecie 
żagańskim doszło 
do śmiertelnego 
wypadku.

W powiecie żarskim akcja pn. 
„Wielkanoc” rozpoczęła się 
w Wielki Piątek, a zakończy-
ła się w świąteczny poniedzia-
łek. Funkcjonariusze kontrolo-
wali stan trzeźwości kierujących, 
stan techniczny pojazdów, posia-
danie wymaganych dokumen-
tów oraz prędkość. W ciągu czte-
rech dni odnotowano 11 kolizji 
oraz dwa wypadki. Większa licz-
ba patroli ruchu drogowego obec-

na była na drogach wylotowych 
i głównych trasach przebiegają-
cych przez nasz powiat. W wy-
niku prowadzonych działań mun-
durowi zatrzymali 5 kierowców, 
którzy wsiedli za kierownicę po 
alkoholu. Wśród nich na podwój-
nym gazie znalazł się 51-letni 
mieszkaniec pow. żarskiego, któ-
ry kierował volkswagenem polo. 
Mężczyzna miał blisko 3 promi-
le alkoholu w organizmie. Mun-
durowi zatrzymali go do kontro-
li drogowej w rejonie miejscowo-
ści Drozdów. 

W powiecie żagańskim 
w Wielki Piątek funkcjonariusze 
przeprowadzili działania „Pręd-
kość”, podczas których skontro-
lowali 38 pojazdów i ujawnili 28 
wykroczeń drogowych.

Ponadto policjanci podczas 
wszystkich dni świątecznych za-
trzymali trzech nietrzeźwych kie-
rowców, ujawnili ogółem 93 wy-
kroczenia drogowe, zatrzymali 7 
dowodów rejestracyjnych samo-
chodów oraz zatrzymali upraw-
nienia 2 kierującym. Na terenie 
całego powiatu doszło do 3 koli-
zji drogowych. Skierowanych do 

służby było ponad stu policjan-
tów z różnych wydziałów.

W czasie Świąt Wielka-
nocnych na drogach powiatu 
żagańskiego doszło do jedne-
go wypadku drogowego. W dru-
gi dzień świąt na drodze woje-
wódzkiej 297 na trasie Pasterzo-
wice- Borowina osoba kierująca 
pojazdem WV Golf straciła pa-

nowanie nad pojazdem. Samo-
chód wypadł z drogi, wpadł do 
rowu i kilkakrotnie dachował. 
Pojazdem poruszały się dwie 
osoby. Kobieta i mężczyzna nie 
mieli zapiętych pasów. To spo-
wodowało, że 36 letni mężczy-
zna wypadł z pojazdu w trak-
cie zdarzenia. W ciężkim stanie 
został przetransportowany śmi-

głowcem pogotowia lotnicze-
go do szpitala w Zielonej Górze. 
Niestety, pomimo wysiłków le-
karzy, w wyniku poniesionych 
obrażeń, zmarł. Droga na miej-
scu wypadku przez kilka godzin 
była zablokowana - policja wy-
znaczyła objazd. Trwają czynno-
ści mające na celu ustalenie oko-
liczności zdarzenia. PAS

POWIAT ŻARSKI Smutny bilans świątecznej akcji

W wyniku wypadku, do którego doszło w drugi dzień świąt na trasie Pasterzowice-Borowina, zginął młody 
mężczyzna fot.KPP Żagań

POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Anonimowy 
rozmówca 
poinformował 
Policję o psie, 
który leży na 
polu. Nie byłoby 
w tym nic 
nadzwyczajnego, 
gdyby nie 
wiadomość, że 
pies leży tak od 
dłuższego czasu.
Pies miał leżeć polu w oko-
licy miejscowości Bożnów. 
W połączeniu z niskimi tem-
peraturami, które panowa-
ły tego dnia, mogło to ozna-
czać, że jego życie jest w nie-
bezpieczeństwie z uwagi na 
możliwość wychłodzenia. 
Na miejsce, gdzie był wi-
dziany pies pojechali natych-
miast policjanci Ogniwa Pa-
trolowo – Interwencyjnego – 
st. sierż. Paweł Potoczny i st. 
post. Sebastian Sokołowski. 

Kiedy zbliżyli się do 
psa, okazało się, że część 

jego ciała przymarzła do 
podłoża. Policjanci z du-
żą ostrożnością otulili go 
w kurtkę i przenieśli do po-
licyjnego radiowozu. Pies 
był spokojny, ale trząsł się 
z zimna. Temperatura tego 
dnia była bliska zeru, dlate-
go natychmiastowa pomoc 
policjantów zapobiegła wy-

chłodzeniu organizmu zwie-
rzaka. Na szczęście, po tym 
jak został przeniesiony do 
ciepłego radiowozu, zaczął 
dochodzić do siebie. Mun-
durowi pojechali do pobli-
skiego sklepu, gdzie kupi-
li mu jedzenie i wodę. Nie-
stety, pomimo starań nie 
udało się ustalić właścicie-

la psa, dlatego policjanci 
zawieźli go do przytuliska 
w Dzietrzychowicach, gdzie 
pracownicy od razu się nim 
zajęli.

Postawa żagańskich 
policjantów, pełna empatii 
i zaangażowania najpraw-
dopodobniej uratowała psu 
życie. PAS

Samotny pies na pustym polu

ŻARY 
Znieważał, 
poniżał, 
bił i groził. 
Prokurator 
Rejonowy 
w Żarach 
skierował do 
sądu wniosek 
o zastosowanie 
tymczasowego 
aresztowania 
wobec 
55-letniego 
mężczyzny.

Podejrzanemu zarzuco-
no, że od początku mar-
ca ubiegłego roku do 
końca marca bieżącego 
roku znęcał się fizycznie 
i psychicznie nad wspól-
nie z nim zamieszkującą 
żoną. 

Na czym polegało 

znęcanie się? Mężczy-
zna po pijanemu, wie-
lokrotnie, bez powodu 
wszczynał awantury do-
mowe, w trakcie których 
znieważał żonę słowa-
mi obraźliwymi i wul-
garnymi. To jednak nie 
wszystko - kontrolo-
wał, ograniczał kontak-
ty z innymi osobami, za-
braniał wychodzić z do-
mu, krytykował, poni-
żał, szarpał za ubranie, 
popychał, uderzał otwar-
tą dłonią po głowie i ple-
cach, a nawet groził po-
zbawieniem życia. 

Do eskalacji do-
szło przeszło tydzień te-
mu - podejrzany ugodził 
pokrzywdzoną nożem 
w lewą pierś. Sprawcę 
zatrzymano. Sąd zasto-
sował wobec podejrza-
nego tymczasowe aresz-
towanie. PAS

Nożem we 
własną żonę

fot. KPP Żagań

Trzy promile i śmierć
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ŻARY Inkubator 
Przedsiębiorczości, 
to z założenia 
przyjazne miejsce 
dla nowopowstałych 
firm. Ten 
prowadzony przez 
żarską Fundację 
Przedsiębiorczość 
ma charakter raczej 
biurowy i usługowy. 
Co zatem, gdy ktoś 
chce ruszyć na 
przykład z małą 
produkcją, a nie 
stać go na początku 
na wybudowanie 
zakładu?
Pojawiła się możliwość ubiega-
nia się o środki zewnętrzne na bu-
dowanie od podstaw inkubatorów 
technologicznych. Nie chodzi tu 
już tylko i wyłącznie o wynajem 
powierzchni, ale powstawanie 
produktów lub usług w jakiś spo-
sób innowacyjnych. 

- Myślimy o pomieszcze-
niach typowo produkcyjnych, 
czyli modułowych halach dla firm 
rozpoczynających działalność, 
ale też już istniejących - mówi 
Małgorzata Kaczmarczyk, pre-
zes Fundacji Przedsiębiorczość. - 
Mają być też pomieszczenia ma-
gazynowe.

Fundacja oprócz swojej 
głównej siedziby przy ul. Miesz-
ka I wykorzystywała niegdyś bu-
dynek od strony al. Jana Pawła II. 
Jednak zrezygnowała z niego ze 
względu na jego stan. 

- Podstawą dla mnie jest 
wykupienie od miasta gruntu pod 
obecnym inkubatorem, a tym sa-
mym zwiększyć majątek funda-
cji - mówi prezes Kaczmarczyk. 
- Mam nadzieję na sfinalizowanie 
tego jeszcze w tym roku.

Musi być partner
Projekt na nowe inkubatory po-
jawił się jeszcze w tamtym roku, 
ale poziom dofinansowania rzę-
du 65 procent dyskwalifikował 
żarską fundację już na starcie ze 
względu na wymagany zbyt wy-
soki wkład własny. W tym roku 
warunki się zmieniły i dofinan-
sowanie unijne sięga 85 procent. 

W tym momencie można myśleć 
o realizacji takiego przedsięwzię-
cia, ale jeszcze nie samodzielnie. 

- Chcemy wejść w part-
nerstwo z urzędem miejskim 
i wspólnie podejść do tego pro-
jektu - mówi Małgorzata Kacz-
marczyk. - Sami byśmy tego nie 
udźwignęli. 

Najprościej rzecz bio-
rąc, miasto może dołożyć do te-
go wspólnego interesu działkę 
na przykład leżącą na obszarze 
strefy przemysłowej, a fundacja 
z kolei zajęłaby się stroną mery-
toryczną, bo przecież została po-
wołana do wspierania rozwoju 
biznesu.

Są potrzeby
Nie ma obawy, że jeśli dojdzie 
do wybudowania nowego inku-
batora, będzie on świecił pustka-
mi. Do fundacji stale zgłaszają się 
przedsiębiorcy liczący na wspar-
cie. Obecnie coraz częściej dopy-
tują się o hale magazynowe. Te-
go typu obiektów w Żarach bra-
kuje. Jak się okazuje, problem do-
tyczy nie tylko małych firm. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że na-
wet najlepszy pomysł na urucho-
mienie produkcji wymaga nakła-
dów finansowych. Młodych sta-
żem przedsiębiorców raczej nie 
stać na inwestycje i skorzystanie 
z hali na preferencyjnych warun-

kach pozwoli im rozwinąć skrzy-
dła, a później zwyczajnie „pójść 
na swoje”.

Wstępny budżet przed-
sięwzięcia oszacowano na oko-
ło 4 miliony złotych. Oprócz po-
mieszczeń produkcyjnych, ma-
gazynowych i biurowych, prezes 
fundacji chciałaby urządzić też 
dużą aulę, w której mogłyby się 
odbywać różne wydarzenia go-
spodarcze, nawet na skalę woje-
wódzką.

- Uważam, że jako funda-
cja mamy wręcz obowiązek ubie-
gania się o środki na nowy inku-
bator i będę robić wszystko, że-
by takie coś w Żarach powstało - 
deklaruje prezes Kaczmarczyk. - 
Pieniądze unijne kiedyś się skoń-
czą i niewykorzystana szansa mo-
że się nie powtórzyć. 

Od ubiegłego roku nie 
ma praktycznie wolnych loka-
li w obecnym inkubatorze przed-
siębiorczości. Nie ma też zapi-
sów mówiących o tym, że po da-
nym okresie inkubacji firma musi 
się wyprowadzić. Ten proces od-
bywa się jakby w sposób natural-
ny. Jeśli biznes się rozwija, zaczy-
na brakować miejsca, to przed-
siębiorca sam decyduje o poszu-
kiwaniu dla siebie nowej, więk-
szej powierzchni. A nowi czeka-
ją w kolejce. 

- Co roku 2-3 nowe firmy 
wchodzą do inkubatora na miej-
sce zwalniających pomieszcze-
nia - mówi Małgorzata Kaczmar-
czyk. - Inkubator nigdy nie świe-
ci pustkami.

Andrzej Buczyński

Inkubator na nowe czasy

Alicja Makarska, członek zarządu województwa rozmawiała z burmistrz Żar Danutą Madej i prezes Małgorzata 
Kaczmarczyk o możliwościach pozyskania pieniędzy na budowę nowego inkubatora przedsiębiorczości 
fot.lubuskie.pl

LUBSKO 
Miasto i Gmina 
Lubsko oraz 
burmistrz Lech 
Jurkowski zostali 
uhonorowanie 
przez Zarząd 
Polskiego 
Związku 
Pszczelarskiego

Na wniosek Rejonowego 
Koła Pszczelarzy w Lub-
sku, Zarząd Polskiego 
Związku Pszczelarskie-
go wyróżnił Miasto i Gmi-
nę medalem im. Ks. Jana 
Dzierżona, a Burmistrza 
Lubska – Lecha Jurkow-
skiego Brązową odznaką 
Polskiego Związku Pszcze-
larskiego.

Burmistrz podzięko-
wał za wyróżnienie oraz 
korzystając z okazji za-
prosił członków RKP do 
udziału w partnerskim pro-
jekcie Nadleśnictwa Lub-
sko i Gminy Lubsko. Pro-
jekt polega na nasadzeniu 
100 lip z okazji 100-lecia 
Niepodległości. Finał za-
planowany jest w czwar-
tek, 19 kwietnia. 

Burmistrzowi Lubska 
oraz Przewodniczącemu Ra-
dy Miejskiej w Lubsku za 
dotychczasową dobrą współ-
pracę na rzecz dobra pszczół 
i pszczelarstwa podziękowa-
li Tadeusz Zając - Prezes Re-
jonowego Koła Pszczelarzy 
w Lubsku, Edward Gregoro-
wicz - zastępca oraz i skarb-
nik Wojciech Dobicki. PAS

Odznaczenia za zasługi dla pszczelarstwa

Miasto i Gmina Lubsko otrzymały jedno z dwóch najwyższych odznaczeń nadawanych przez Polski Związek Pszczelarski 
fot.UMiG Lubsko



Moja Gazeta       6 kwietnia 2018 13AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

ŻARY Kamienna 
wieża Bramy 
Dolnej wraz 
z fragmentem 
murów 
obronnych przy 
ul. Wartowniczej 
stanowiła 
niegdyś ważny 
element 
fortyfikacji 
miejskich. Jest 
niewątpliwie 
zabytkową 
ozdobą Żar. 
Ale tylko na 
zewnątrz.
Miejsce to upodobały so-
bie gołębie. Wieża ma 
wiele otworów okiennych 
przez które ptaki bez prze-
szkód dostają się do środ-
ka. Efektem tego jest tyl-
ko smród i ogromne ilości 
ptasich odchodów. Są one 
wprawdzie okresowo usu-
wane, ale przypomina to 
syzyfowe prace.

Wiele lat temu poja-
wił się pomysł zagospo-
darowania wieży i murów 
w sposób zbliżony do te-
go z ulicy Cichej. Wieża 
obronna miała stać się wie-
żą widokową, tyle tylko, że 
nie do końca się nadaje do 
takiej funkcji. Przez małe 
okienka po prostu niewie-
le widać. Pojawił się więc 
nowy pomysł.

- Koncepcję zago-
spodarowania wieży pod-
łączyliśmy do projektu Re-
vival, przygotowywane-
go przez instytuty z Go-
erlitz i Wrocławia - mówi 
Ireneusz Brzeziński, na-
czelnik wydziału polity-
ki gospodarczej i promocji 
w żarskim ratuszu. - Bierze 
w nim udział kilkanaście 
gmin z województwa dol-
nośląskiego i Saksonii oraz 
Żary, jedyne miasto z tere-
nu lubuskiego.

Ideą projektu jest po-
kazanie problemów zwią-
zanych z rewitalizacją sta-
rówek, które w wielu mia-
stach na tym terenie są bar-
dzo podobne, a także wy-
miana doświadczeń w tym 
zakresie po polskiej i nie-
mieckiej stronie. Projekt 

zakłada też pewną pulę 
środków na niewielkie in-
westycje i tu jest szansa na 
zmianę ptasiego wizerun-
ku żarskiej wieży obron-
nej.

Otworzyć dla turystów
Obiekt ma być wyposażo-
ny w solidne drzwi o śre-
dniowiecznym charakte-
rze, pasujące do takiej bu-
dowli. Wszystkie okna zo-
staną zabezpieczone siat-
ką, aby uniemożliwić pta-
kom wlatywanie do środ-
ka. Wnętrze zostanie wy-
czyszczone, uporządko-
wane i podświetlone. Po-
stawiona zostanie drew-
niana konstrukcja, na któ-
rej zawisną grafiki pre-
zentujące dawne walory 
obronne Żar. Nad wysta-
wą ma być zamontowa-
ny przezroczysty daszek 
przez który bez przeszkód 
będzie można obejrzeć 
wnętrze budowli, a jed-

nocześnie zabezpieczy on 
zwiedzających na przy-
kład przed obsypującą się 
zaprawą. 

- Koszty szacujemy 
na około 15 tysięcy euro 

i jest to stosunkowo nie-
wiele, ale efekt będzie taki, 
że wieża stanie się obiek-
tem użytecznym - mó-
wi naczelnik Brzeziński. 
- Klucze do niej nadal bę-

dą w Muzeum Pogranicza 
Śląsko-Łużyckiego i jak 
ktoś odwiedzi muzeum, to 
przy okazji będzie mógł 
wraz z przewodnikiem zaj-
rzeć również do wieży.

Od planów do 
realizacji
Jeśli projekt zostanie za-
twierdzony przez komitet 
monitorujący, to w tym ro-
ku podpisana zostanie umo-
wa z autorem grafik, które 
zostaną wystawione we-
wnątrz wieży. Niezależ-
nie od tego, podjęte zosta-
ły działania związane z do-
prowadzeniem energii elek-
trycznej. 

- Chcielibyśmy, że-
by przed przyszłorocznymi 
wakacjami wieża już funk-
cjonowała - mówi Ireneusz 
Brzeziński.

Czy to zwiedzanie, 
czy lekcja historii, w każ-
dym przypadku namacalne 
wręcz obcowanie z zabyt-
kami jest ciekawsze i pobu-
dza wyobraźnię. Wieża, ja-
ko niemy świadek historii 
miasta, może w ten sposób 
bardziej przemówić.

Andrzej Buczyński

Atrakcja turystyczna 
z gołębnika

          Koszty szacujemy na 
        około 15 tysięcy euro 
i jest to stosunkowo 
niewiele, ale efekt będzie 
taki, że wieża stanie się 
obiektem użytecznym.

Po rozbiórce starej kamienicy wieża jest lepiej wyeksponowana fot. Andrzej Buczyński

Grafiki w takim stylu mają ozdobić wnętrze żarskiej wieży  fot. UM Żary
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Wybierając 
nowy odkurzacz 
warto kierować 
się czymś 
więcej, niż tylko 
kolorem i ilością 
dodatkowych 
końcówek. Jaki 
wybrać proszek 
do prania? 
Które naczynie 
żaroodporne 
będzie nam 
lepiej służyło? 
Poradami w tym 
zakresie służy 
Urząd Ochrony 
Konkurencji 
i Konsumentów.
Musisz kupić nowy odku-
rzacz? Zwróć w sklepie 
uwagę na etykietę energe-
tyczną, która musi się znaj-
dować w widocznym miej-
scu. Są na niej w przejrzy-
sty sposób podane ważne 
informacje, które ułatwią 
porównanie różnych mo-
deli. 

Porównaj tzw. klasę 
efektywności energetycz-
nej. Podawana jest w ska-
li od najwyższej - A+++ 
do najniższej - D. Im wyż-
sza klasa energetyczna, 
tym niższe zużycie energii, 
a więc mniejsze rachunki 
za prąd.

Dzięki etykiecie mo-
żesz też porównać, m.in. 
średnie roczne zuży-
cie energii (powinno być 
mniejsze niż 43 kWh/rok), 
poziom mocy akustycznej 
(im więcej decybeli, tym 
odkurzacz głośniej pracuje, 
maksymalnie 80 dB) oraz 
skuteczność odkurzania dy-
wanów i podłóg - w ska-
li od A (najwyższa) do G 
(najniższa).

W III kwartale 2017 
roku Inspekcja Handlowa 
sprawdziła 60 odkurzaczy 
i zakwestionowała 8 mode-
li (4,8 proc.), m.in. z powo-
du braku etykiety energe-
tycznej lub karty produktu.

Detergenty
Przed porządkami warto 
się zaopatrzyć w skuteczne 
środki do czyszczenia. Pod-
powiadamy, na co zwrócić 

uwagę podczas zakupów.

Płyny do mycia 
naczyń, prania 
i czyszczenia
Szukaj na etykiecie informa-
cji o zawartości związków 
anionowo-czynnych. Im jest 
ich więcej, tym wyższa sku-
teczność płynu – dokładniej 
myje i usuwa tłuszcz. Ni-
ska zawartość tych związ-
ków to poniżej 5 proc., wy-
soka – od 15 do 30 proc. Pa-
miętaj, że nie zawsze za-
pewnienia producenta „su-
per koncentrat” czy „skon-
centrowany” przekładają 
się na wyższą skuteczność 
czyszczenia, jeśli w produk-
cie jest niezbyt wysokie stę-
żenie związków anionowo-
-czynnych. Dlatego zawsze 
czytaj etykiety – znajdziesz 
tam skład ilościowy pły-
nu oraz zalecenia dotyczące 
dozowania. Zwróć też uwa-
gę na substancje pochodzą-
ce z kompozycji zapacho-
wych, które mogą powodo-
wać alergie.

Proszki do prania
Dobieraj je w zależności od 
rodzaju i koloru tkaniny – 

dzięki temu nie zniszczysz 
ubrań, pościeli czy firanek. 
Proszki do odzieży koloro-
wej zawierają związki, któ-
re chronią barwy i zapo-
biegają farbowaniu. Te do 
białego – mają w składzie 
wybielacze i rozjaśniacze 
optyczne. Stosuj się do za-
leceń producenta w spra-
wie temperatury prania 
i dozowania. Część prosz-
ków zawiera enzymy dzia-
łające w niższych tempera-
turach oraz środki wybiela-
jące równocześnie o działa-
niu bakteriobójczym. Nato-
miast przy proszkach typu 
compact (rodzaj koncentra-
tu) wystarczy dawka mniej-
sza od standardowej. 

Na opakowaniu znaj-
dziesz skład produktu, oto 
krótki przewodnik:
- węglany zmniejszają 
twardość wody, zwiększają 
efektywność prania
- krzemiany zabezpieczają 
przed korozją w pralkach,
- zeolity ułatwiają zwilża-
nie pranych ubrań,
- fosfoniany poprawiają ja-
kość prania,
- tlenowe środki wybielają-
ce usuwają plamy z białych 

tkanin w temperaturze ok. 
80 st. C,
- TAED – aktywator wy-
bielaczy, powoduje, że 
proszek jest aktywny już 
w temperaturze 40-50 st. C,
- anionowe środki po-
wie rzchn iowo-czynne 
wspomagają usuwanie za-
brudzeń z tłuszczu,
- niejonowe środki po-
wierzchniowo-czynne usu-
wają smary,
- enzymy ułatwiają usuwa-
nie plam pochodzenia orga-
nicznego, niektóre chronią 
kolory.

W III kwartale 2017 r. 
Inspekcja Handlowa skon-
trolowała 209 partii deter-
gentów, m.in. proszki do 
prania, płyny do mycia na-
czyń, mleczka do czyszcze-
nia, wybielacze. Zakwe-
stionowała 33 partie z nich 
(15,8 proc.). Sprawdza-
ła m.in. oznakowanie, za-
bezpieczenia przed dzieć-
mi. To ostatnie jest szcze-
gólnie ważne przy kapsuł-
kach do pralek i zmywarek, 
które mają rozpuszczalne 
opakowania i z tego powo-
du dochodziło do wypad-
ków zatruć czy uszkodzeń 

oczu. Inspektorzy znaleźli 
nieprawidłowości w 8 z 20 
sprawdzonych partii kapsu-
łek, polegały m.in. na braku 
ostrzeżeń i informacji w ję-
zyku polskim.

Naczynia żaroodporne
Do przygotowania świą-
tecznych potraw przydadzą 
się naczynia żaroodporne. 
Wykonane są albo z harto-
wanego i bezołowiowego 
szkła, albo z ceramiki. Mu-
szą być odporne na bardzo 
wysokie temperatury – na-
wet do 300 st. C. Naczynia 
ceramiczne są w stanie wy-
trzymać także bardzo niskie 
temperatury. Na rynku jest 
ponad 400 modeli naczyń 
żaroodpornych, które kosz-
tują od ok. 10 zł do nawet 
1200 zł za sztukę. 

Na co więc zwrócić 
uwagę:
- sprawdź, czy na opakowa-
niu widnieje nazwa normy: 
PN-EN 13834+A1:2009. 
Przedsiębiorca deklaru-
je w ten sposób, że spraw-
dził, czy produkt jest bez-
pieczny,
- upewnij się, że naczy-
nie nie ma ostrych krawę-

dzi czy zadziorów, którymi 
można się skaleczyć,
- obejrzyj uchwyty – czy 
można będzie je trzymać 
np. przez rękawicę kuchen-
ną. Wszelkie gałki i uchwy-
ty muszą być wykonane 
z tworzywa, które jest od-
porne na wysokie tempera-
tury i nie uwalnia w takich 
warunkach toksyn,
- naczynie nie powinno 
mieć zbędnych zakamar-
ków, żłobień i ozdób, które 
utrudnią jego czyszczenie,
- na opakowaniu lub w in-
strukcji szukaj m.in. ta-
kich informacji: maksy-
malna temperatura, sposób 
poprawnego użytkowania, 
sposób konserwacji, two-
rzywo, z jakiego naczynie 
zostało wykonane.

W III kwartale 2017 
roku IH sprawdziła 139 par-
tii naczyń i zakwestiono-
wała 51 z nich (36,7 proc.). 
Powodem było głównie 
nieprawidłowe oznakowa-
nie. Dziewięć partii trafiło 
do laboratorium, trzy z nich 
nie wytrzymały wysokich 
temperatur.

oprac. ATB 
(źródło UOKiK)

PORADNIK Tajemnicze oznaczenia produktów

Etykiety na produktach dostarczają wielu ważnych informacji ułatwiających podjęcie decyzji o zakupie konkretnego urządzenia fot.UOKiK

Kupuj świadomie
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Potłuczone butelki 
po wódce, pety 
po papierosach, 
śmieci, wymiociny 
i ekskrementy 
na podwórku 
i klatce schodowej. 
Tak wygląda 
zaplecze jednej 
z odrestaurowanych 
kamienic w samym 
centrum miasta.
Najemcy lokali w kamienicy przy 
ul. Podchorążych nr 6 mają już 
dość. Muszą codziennie borykać 
się z niechcianymi gośćmi - drob-
nymi pijaczkami, którzy z koryta-
rza należącego do kamienicy nu-
mer 5 i podwórka na zapleczu ka-
mienic zrobili sobie miejsce za-
krapianych schadzek.

W kamienicy pod szóstką 
kilka miesięcy temu zakończo-
ny został remont. Wszystko jesz-
cze pachnie świeżością. Niestety, 
amatorzy napojów alkoholowych 
nie potrafią tego uszanować. Wy-
miociny, uryna, puste butelki po 
wódce, to codzienna „norma”. 

- Proszę spojrzeć na nowe, 
drewniane schody. Już są poryso-
wane - pokazuje Krzysztof Prze-
chowiecki, a wtóruje mu Leszek 
Kompanowski.

- Chcieliśmy, żeby założyć 
domofon. Okazuje się, że na razie 
nie można, bo trzeba czekać na za-
kończenie remontu strychu, przez 
jego właściciela - denerwuje się 
Krzysztof Przechowiecki. 

Najemcy narzekają też na ja-
kość remontu. Pokazują szpary 
w drewnianej podłodze, nowych, 
drewnianych drzwiach, smugi na 
nierówno wymalowanych ścianach.

- To było wykonane z na-
szych podatków - rozkładają ręce.

Problematyczny najemca
Zarządcą kamienicy jest firma 
„Twój Dom”. 

- Nas zatrudnili właścicie-
le dwóch sklepów na parterze tej 
kamienicy, pozostali mieszkań-
cy to najemcy, którzy zamieszku-
ją lokale należące do miasta, któ-
rymi zarządza Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej - tłumaczy Be-
ata Kuczyńska z biura zarządcy. - 
My mamy kontakt z właściciela-
mi i gminą, która ma we wspól-
nocie większościowy i decydują-
cy głos, a nie z najemcami lokali 
gminnych. Najemcy nie są dla nas 
stroną - dodaje.

W biurze zarządcy zapew-
niają, że zrobili wszystko, żeby 
ten budynek wyremontować, po-
mimo ograniczeń, bo wszystkie 
budynki w tej strefie miasta pod-
legają nadzorowi konserwatora. 
Wspólnotę jednak nie stać, żeby 
codziennie sprzątać - to kosztu-
je, a butelek po alkoholu i śmie-
ci przybywa codziennie.

- To nie tak, że my nie chce-
my czegoś zrobić. To zależy od 
zgromadzonych pieniędzy - pod-
kreśla Beata Kuczyńska. 

Technicy z biura potwier-
dzają, że domofon jest zgłoszo-
ny. Jego montaż został jednak 

wstrzymany do momentu zakoń-
czenia remontu na strychu, który 
prowadzi dzierżawca lokalu. Tak 
zdecydowali właściciele loka-
li, którzy chcą, żeby zrobić mon-
taż jednorazowo po zakończe-
niu wszystkich prac. Dlatego pod 
szóstką wstawione zostały nowe 
drzwi, a lokatory otrzymali klu-
cze, żeby je zamykać. W biurze 
zarządcy przekonują, że jak nie 
było remontu, to drzwi były za-
mykane. Po remoncie już nie są. 
Stąd problemy. 

Problemem może być jedy-
ny najemca ZGM-u, który miesz-
ka w kamienicy numer 5. Praw-
dopodobnie to on nie zamyka 
drzwi i wpuszcza do środka lu-
biących wypić kolegów i bez-
domnych. Zarządca z przodu wy-
mieniał już trzy razy plastikowe 
drzwi. Ciągle były dewastowane.

Sprawę można rozwiązać
Sprawę zna prezes ZGM-u 
Krzysztof Tuga. Wie, że proble-
mem jest jeden najemca w kamie-
nicy nr 5 i przechodni korytarz, 
który prowadzi na podwórko na 
zapleczu kamienicy nr 6.

- Bałagan robią tam ludzie 
przychodzący z zewnątrz. Roz-
mawiałem właśnie z zarządcą, 
prezes firmy „Twój Dom”, żeby 
tam założyć zamki i dać klucze 
najemcom. Wówczas sprawa się 
rozwiąże - tłumaczy.

Prezes wyjaśnia, że decy-
zję o remoncie podjęli właścicie-
le. Najemcy nic do tego nie ma-
ją. Dlaczego? Mają jedynie tytuł 
do lokalu i tylko w sprawie swo-
jego lokalu mogą mieć pretensje. 
Prezes zapewnia, że nie wie nic 
o sprawie domofonu.

- Nie miałem zgłoszenia ta-
kiego problemu z domofonem ani 
od naszych najemców, ani od za-
rządcy. Rozeznam sprawę, podja-
dę - deklaruje.

Tłumaczy też, że to zarząd-
ca ma w swoim zwykłym zakresie 
zarządu sprzątanie.

- Mamy takie problemy na 
swoich budynkach. Potrafimy je 
rozwiązać, więc i zarządca sobie 
z tym poradzi - zapewnia - Nikt 
nie postawi tam policjanta czy 
strażnika, żeby pilnował porządku. 
Mieszkańcy muszą czuć się odpo-
wiedzialni, po to remontujemy 
i wydajemy pieniądze, żeby ludzie 
o to dbali. Trzeba wstawić zamki 
i zamykać - kwituje prezes Tuga.

Paweł Skrzypczyński 

ŻARY Codzienne życie stało się nieznośne

Stosy butelek po wódce i puszki po piwie leżą tuż za drzwiami otwieranymi 
prosto na chodnik, w samym centrum miasta fot.Paweł Skrzypczyński

Śmieci,potłuczone szkło i butelki po alkoholach walają się także na pod-
wórku kamienicy fot.Paweł Skrzypczyński

Sajgon w centrum
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ŻARY Nigdy nie 
jest za późno 
na rozpoczęcie 
przygody 
z bieganiem. 
Żeby to zrobić 
dobrze, można 
skorzystać 
z bezpłatnych 
porad 
instruktora.
Akcja „Biegam bo lubię” 
rusza w Żarach od niedzie-
li, 8 kwietnia, na stadionie 
lekkoatletycznym „Syrena” 
przy ulicy Leśnej. Co ty-
dzień aż do końca paździer-
nika w godzinach od 10 do 
11 do dyspozycji wszystkich 
amatorów biegania będzie 
instruktorka Żaklina Sende-
rek-Żołudź.

Jaki strój i buty są od-
powiednie do biegania, jak 
odpowiednio przeprowa-
dzić rozgrzewkę, jak syste-
matycznie zwiększać swo-
je osiągi - tego będzie moż-

na się dowiedzieć co tydzień 
na Syrenie. 

Żary mają swoje im-
prezy biegowe, takie jak 
„Dycha po Żarach”, czy 
„Cross po Zielonym Lesie”. 
Ale nie ma się co oszuki-
wać, że bez żadnego przy-
gotowania przebiegniemy 
dystans 10 kilometrów. Na-
wet cotygodniowy, 5-kilo-
metrowy niedzielny parkrun 
może okazać się zbyt dużym 
wyzwaniem. Nawet oso-
by, które mają dziś na kon-
cie dziesiątki ukończonych 
maratonów, wspominają że 
na początku był to tylko kil-
kusetmetrowy marszobieg 
zakończony zadyszką. Ale 
z każdym krokiem robili 
coraz większe postępy, aby 
w końcu osiągnąć zamierzo-
ne cele, które osobom niedo-
świadczonym mogą wyda-
wać się wręcz niemożliwe.

Dzięki nowej akcji 
bieganie w Żarach może 
stać się jeszcze bardziej po-
pularne. ATB

Akcja pod hasem „Biegam bo lubię”

Zajęcia biegowe odbywać się będą na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Leśnej fot.Andrzej Buczyński

POWIAT ŻARSKI 
Laureaci konkursu 
profilaktycznego 
„Dopalacze-
Zabijacze” odebrali 
nagrody.
Przedmiotem konkursu było stwo-
rzenie „MEM-u”, który swoją stro-
ną graficzną i treścią zwróci uwagę 

młodych ludzi na problem zażywa-
nia dopalaczy. Prace wykonywane 
były przez uczniów klas gimna-
zjalnych w wieku 14-16 lat w ze-
społach trzyosobowych. Ucznio-
wie za I miejsce otrzymali profe-
sjonalne słuchawki, za II i III po-
wer banki. 

I miejsce zdobyli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 

10 w Żarach: Sylwia Pieniakow-
ska, Weronika Włodarczyk i Nico-
la Krzemieniecka, których opieku-
nem była Edyta Stężycka. II miej-
sce zdobyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żarach z kla-
sami gimnazjalnymi: Zbigniew 
Kruszwic, Piotr Hawrylak i Mate-
usz Olkiewicz, których opiekunem 
była Iwona Mączkowska. III miej-

sce przypadło uczniom ze Szko-
ły Podstawowej im. Orła Białe-
go w Trzebielu - Jakub Żaba, Ja-
kub Kuchniak i Adrian Grochow-
ski wystartowali pod opieką Danu-
ty Paś.

Konkurs realizowany był 
w ramach projektu pn.”Nie dla nar-
kotyków - zwiększenie skuteczno-
ści policji w zakresie przeciwdzia-

łania przestępczości narkotykowej 
na terenie przygranicznym polsko 
niemieckim”,współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Interreg Polska - Sak-
sonia 2014-2020. 

Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy! PAS

Zwrócić uwagę na problem dopalaczy

Edukacji nigdy za wiele. Konkursy są dobrym rozwiązaniem fot.KPP Żary
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Już niedługo 
na skraju lasu 
w pobliżu 
basenu przy 
ulicy Źródlanej 
powstanie 
ścieżka 
edukacyjna dla 
dzieci. To kolejny 
element, który 
jeszcze bardziej 
uatrakcyjni ten 
teren.

- Ścieżka była inicjatywą 
miasta, ale projekt realizu-
jemy wspólnie - mówi Da-
mian Sandak z Nadleśnic-
twa Lipinki, pod które pod-
lega teren Zielonego Lasu. 
- Tablice zakupiło miasto, 
a my przygotujemy trasę 
i przeprowadzimy prace bu-
dowlane. Na trasie 400-me-
trowej ścieżki stanie między 
innymi pomost. Wynika to 
ze zróżnicowanego ukształ-
towania terenu. 

Na tablice z budżetu 
miejskiego przeznaczono 
około 60 tysięcy złotych, 
zaś nadleśnictwo wyda na 
ten cel 120-130 tysięcy. 
Jak dobrze pójdzie, to no-
wa atrakcja zostanie odda-
na do użytku jeszcze przed 
wakacjami. Basen będzie 
otwarty od 16 czerwca i no-
wa ścieżka stanie się dopeł-
nieniem infrastruktury re-
kreacyjnej w tym sezonie.

Tablice informacyjne 
i interaktywne zaprojekto-

wano z myślą o dzieciach. 
Różne układanki są for-
mą zabawy, ale przekazu-
ją również wiedzę o przy-
rodzie. Przy okazji wyeks-
ponowane zostaną miejsca 
związane z historią i kopal-
niami na tych terenach.

- Zagospodarowanie 
Zielonego Lasu idzie peł-
ną parą i bardzo aktywne 
w tych działaniach jest nad-
leśnictwo - mówi Olaf Na-
piórkowski, wiceburmistrz 
Żar. 

Przy wejściu do lasu 

przygotowane zostanie spe-
cjalne miejsce na ognisko, 
głównie z myślą o grupach 
zorganizowanych, wyciecz- 
kach szkolnych i tym po-
dobnych. Gdyby jednak 
ktoś chciał z tego skorzy-
stać, będzie musiał zgłosić 
się najpierw do nadleśnic-
twa i uzyskać zgodę.

Sporo zrobione
- Spacerowicze mogą mię-
dzy innymi odwiedzić le-
śną wieżę widokową, a sa-
mo spacerowanie po lesie 
stało się łatwiejsze dzię-
ki wybudowaniu prawie 
trzykilometrowego od-
cinka utwardzonego duk-
tu leśnego. Po takiej na-
wierzchni można spokoj-
nie przejechać nie tylko 
rowerem, ale nawet wóz-
kiem dziecięcym, bez oba-
wy o dziury i błoto. Dro-
ga biegnie od okolic uli-
cy Sarniej do leśniczówki 
przy trasie Żary - Łaz. Na 
tym nie koniec.

- Złożyliśmy wnio-
sek na następny etap od le-

śniczówki do pętli autobu-
sowej koło krzyża na po-
czątku Olbrachtowa - mó-
wi Damian Sandak. - Z tra-
sy będzie też zjazd w kie-
runku ścieżki rowerowej 
na ulicy Zgorzeleckiej. 

Dzięki temu rowe-
rzyści poruszający się mię-
dzy Żarami a Olbrachto-
wem będą mogli drogą le-
śną spokojnie ominąć ru-
chliwy fragment obwod-
nicy. Kwestie bezpieczeń-
stwa są tu nawet istotniej-
sze niż sama przyjemność 
jazdy przez las po drodze 
z równą nawierzchnią. 

- Przypomnę jeszcze, 
że złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie budowy 
na Syrenie pola kempingo-
wo-kamperowego, co by-
łoby pewnym ewenemen-
tem, bo nie ma czegoś ta-
kiego w naszych okoli-
cach - będzie to też dopeł-
nieniem naszych projek-
tów związanych z Zielo-
nym Lasem - mówi wice-
burmistrz Napiórkowski. 
- Co roku też staramy się 

uatrakcyjniać teren kąpie-
liska przy ulicy Źródlanej.

Na basenie też 
ciekawiej
Obok basenu ruszyła budo-
wa boiska wielofunkcyjne-
go o nawierzchni podobnej 
do stosowanej na orlikach. 
Na boisku o wymiarach 10 
na 20 metrów będzie moż-
na pograć w koszyków-
kę, albo piłkę nożną. Jest to 
więc, obok piłki plażowej, 
kolejna możliwość spędza-
nia wolnego czasu na kąpie-
lisku miejskim. Inwestycja 
ma być oddana do użytku 
z końcem maja, a więc jesz-
cze przed rozpoczęciem se-
zonu.

- Chcemy aby ten 
obiekt czynny był dłużej niż 
tylko trzy miesiące w roku, 
stąd też między innymi duża 
wiata grillowa, plac zabaw, 
a teraz boisko i można tam 
organizować różnego typu 
imprezy również po sezonie 
- mówi Olaf Napiórkowski.

Andrzej Buczyński

ŻARY Kolejne atrakcje w Zielonym Lesie i na basenie

Nauka i zabawa w lesie

Damian Sandak z Nadleśnictwa Lipinki prezentuje zakupione już tablice, które staną w Zielonym Lesie fot. Andrzej Buczyński

Będzie to forma zabawy połączonej z nauką fot. Andrzej Buczyński
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Świąteczne bieganie
BIEGI W Wielką 
Sobotę, jak co 
tydzień, już po 
raz 235. przy 
ulicy Źródlanej 
spotkali się 
amatorzy 
żarskiego 
parkrunu.

Na starcie pięciokilometro-
wego biegu po Zielonym Le-
sie stanęło 105. uczestników. 
Najlepszym zawodnikiem tej 
edycji został Bartosz Grze-
gorczyk z czasem 17 minut  
i 57 sekund. Następnie ko-
lejno na mecie stawili się: 
Krzysztof Cieślak (18:13), 
Miłosz Popko (20:04), Ar-
tur Przybysz (20:30), Kry-
stian Weber (21:07), Mariusz 
Ficygowski (21:11), Paweł 
Motyl (21:20), Artur Stężyc-
ki (21:26), Marek Włudar-
ski (21:37), Julian Oleksyk 
(21:49).

W czasie trwania bie-
gu dzieciaki miały świątecz-
ną atrakcję - poszukiwanie 
zajączka i jajek wielkanoc-
nych. ATB

Tuż przed świętami frekwencja dopisała fot. Andrzej Buczyński

Wielkanocny stół biegaczy fot. Andrzej Buczyński Świąteczne niespodzianki ukryte były w lesie fot. Andrzej Buczyński

Zielony Las to miejsce przyjazne nie tylko dla amatorów biegania fot. Andrzej Buczyński
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SPORTY WALKI Już 
nie po raz pierwszy, 
w pierwszy dzień 
Świąt Wielkanocnych 
zawodnicy Żarskiego 
Klubu Sportów Walki 
rywalizowali na gali 
Ironsports Fightnight 
zorganizowanej 
w Bahnhofshalle 
w niemieckim Niesky.
Jak się okazuje, dotychczasowe rin-
gowe dokonania “Zembola” powo-
dują, że coraz trudniej znaleźć dla 
niego przeciwnika. Żadna to sztuka 
wygrywać ze słabszymi, dlatego też 
zawodnik ŻKSW mierzy coraz wy-
żej. Niemiecka gala była okazją do 
zmierzenia się z naprawdę wyso-
ką półką, jeśli chodzi o muay thai, 
czyli boks tajski. Pomimo przegra-
nej to dobra lekcja i doświadcze-
nie, które z pewnością zaprocentuje  
w przyszłych walkach żarskiego 
wojownika. Oprócz Zembika, na 
gali wystąpił również zawodnik 
ŻKSW Przemysław Dobielski, któ-
ry wygrał swój pojedynek.

Przebieg walk relacjonuje 
trener żarskich zawodników 
Dawid Polok:
- W pojedynku numer jeden na za-
sadach półzawodowych muaythai 
zadebiutował Przemysław Dobiel-
ski. Jego przeciwnikiem był za-
wodnik gospodarzy Kai Schurig. 
Walka odbyła się na pełnym dy-
stansie, 3 rundy po 2 minuty. Prze-
mek od początku do końca był  
o krok przed przeciwnikiem, czę-

ściej bijąc i kopiąc. Zabrakło chy-
ba tylko doświadczenia, aby wal-
kę zakończyć przed czasem. Bar-
dzo mądre kontrolowanie tempa 
starcia przez Przemka. Bardzo do-
bry pojedynek obu wojowników, 
zakończony jednomyślną decy-
zją sędziów na korzyść zawodni-
ka ŻKSW.

W walce wieczoru po raz ko-
lejny na tej imprezie wystąpił nasz 

czołowy zawodnik Maciej “Zem-
bol” Zembik. Sam fakt, że udało 
się doprowadzić do tej walki, jest 
wyjątkowy z kilku powodów. By-
ło sporo problemów z przeciwni-
kiem dla Maćka. Trzech kolejnych 
wycofało się z różnych powodów. 
Ostatni z nich na dwa tygodnie 
przed walką. Ostatecznie sam za-
proponowałem ukraińskiego Mi-
strza Świata - Igora Liubchenko,  

z którym prowadziłem już ne-
gocjacje na zestawienie Maćka  
z nim w niedalekiej przyszłości. Je-
go wyniki są imponujące. Od pię-
ciu lat regularnie wygrywa Mistrzo-
stwa Świata najmocniejszej federa-
cji IFMA - International Federation 
of Muaythai Amateur. Do tego ma 
na koncie Puchary Świata i Pucha-
ry Króla, a w 2017 roku złoto The 
World Games. Zawodowo również 
od wielu lat brał udział w imponu-
jących walkach przede wszystkim 
w Tajlandii i wygrali z nim tylko 
nieliczni, jak sam Pakorn P.K. Sa-
enchai Muay Thai Gym. To naj-
wyższa półka na świecie, ale jak 
chcemy być w czołówce światowej 
to nie ma dróg na skróty!

Sama walka rozpoczęła się 
tak, jak lubi Zembol. Do przodu  
z szybką wymianą, dopiero pod 
koniec pierwszej rundy inicjaty-
wę zaczął przejmować Igor. Je-
go imponujące 188 centymetrów 
wzrostu powodowały, że Maciek  
najzwyczajniej nie mógł swo-
im boksem dosięgnąć jego głowy. 
Rozpoczęcie drugiej rundy - Ma-
ciej pracując na boki swoją ruchli-
wością miał co rusz kąsać Ukraiń-
ca, niestety nie udało się zrealizo-
wać tego planu. 

Igor wręcz po profesorsku 
próbował ustawiać sobie Mać-

ka pod linami i tam co rusz szu-
kał czystej pozycji na kolano na 
korpus. Udało mu się to pod ko-
niec drugiej rundy. Wszedł idealnie  
z prawym kolanem na korpus do-
prowadzając do liczenia. Zembol 
się pozbierał i walka trwała do gon-
gu kończącego drugą rundę. Trze-
cia, ostatnia runda to walka Maćka 
bardziej ze sobą. Porozbijany kor-
pus uniemożliwiał już realizowanie 
planu na tak wymagającym prze-
ciwniku, choć nasz zawodnik do 
końca szukał gdzieś swojej szansy. 

Ostatecznie decyzją sędziów 
walkę wygrywa w pełni zasłużenie 
reprezentant Ukrainy. 

Walka prowadzona była w wy-
sokim tempie, a zawodnicy nie ustę-
powali ani na chwilę. Liubchenko 
pod koniec również już ciężko od-
dychał. Obaj zostawili w ringu ka-
wał zdrowia. 

Podsumowując uważam, że 
Mistrz Świata jest spokojnie w za-
sięgu Maćka, kwestia odpowied-
niego przygotowania się pod za-
wodnika z takimi warunkami fi-
zycznymi, więc chciałbym ich 
jeszcze kiedyś zestawić ze sobą. 
Przy okazji dziękuję naszym nieza-
wodnym kibicom oraz wszystkim 
dobrym ludziom, którzy wspierają 
naszego Maćka w tej ciężkiej dro-
dze sportowca. ATB

Zembol zatrzymany 
przez Mistrza Świata

Maciej „Zembol” Zembik musiał uznać wyższość ukraińskiego rywala fot. nadesłane

Przemysław Dobielski pokonał reprezentanta gospodarzy fot. nadesane
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Przegrana, zwycięstwo 
i remis. Co będzie dalej?
PIŁKA NOŻNA Promień 
Żary w rundzie 
wiosennej zaliczył już 
wszystkie możliwe 
rezultaty spotkań. 
Ale mając nadzieję 
na awans, trzeba się 
skupić wyłącznie na 
wygrywaniu.

Co ciekawe, podopieczni Grzegorza Ty-
chowskiego wygrali z jednym ze swo-
ich bezpośrednich rywali w drodze do 
czwartoligowego awansu - Piastem Iłowa.  
I to wysoko, bo aż 4:1. Wcześniej jednak 
była porażka z Odrą Nietków 1:2, a ostat-
nio jednobramkowy remis z Deltą Sienia-
wa Żarska. 

Kolejna przegrana może przesunąć 
Promień w dół tabeli z zajmowanej obec-
nie pozycji wicelidera. Kibice są jednak 
dobrej myśli i gorąco dopingują swoją dru-
żynę. Do końca rundy jeszcze daleko i na 
pewno jeszcze za wcześnie na ostateczne 
prognozy. Jednak punkty urywane przez 
niżej notowane drużyny mogą okazać się 
kluczowe w ostatecznym rachunku. ATB

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

1. ISKRA MAŁOMICE 14 13 0 1 53:11 39

2. GRANICA ŻARKI WIELKIE 14 9 4 1 34:13 31

3. BUDOWLANI GOZDNICA 13 7 3 3 36:23 24

4. KWISA TRZEBÓW 14 7 2 5 35:30 23

5. CZARNI JELENIN 14 7 2 5 34:33 23

6. CZARNI PRZYBYMIERZ 15 6 3 6 30:25 21

7. PIAST LUBANICE 14 6 2 6 31:27 20

8. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 14 5 5 4 29:32 20

9. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 14 5 2 7 33:36 17

10. LZS KS TOMASZOWO 14 5 1 8 27:36 16

11. CZARNI DRĄGOWINA 14 3 4 7 33:45 13

12. NYSA PRZEWÓZ 13 3 4 6 27:42 13

13. SPARTA MIODNICA 14 2 1 11 24:44 7

14. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 13 1 3 9 18:47 6

źródło: LZPNPiłka nożna KLASA B (Żary)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ŁKS ŁĘKNICA 12 12 0 0 54:6 36

2. SPARTA GRABIK 12 9 1 2 59:11 28

3. TUPLICZANKA TUPLICE 12 8 0 4 34:26 24

4. FAX BIENIÓW 12 7 0 5 40:36 21

5. BUDOWLANI II LUBSKO 12 6 2 4 48:36 20

6. WKS ŁAZ 13 6 1 6 36:37 19

7. NYSA TRZEBIEL 11 6 0 5 35:27 18

8. PROMIEŃ II ŻARY 12 5 2 5 31:24 17

9. KS LIPNA 11 5 0 6 20:29 15

10. ZIELONI DROŻKÓW 12 1 2 9 12:45 5

11. ISKRA JABŁONIEC 12 0 1 11 4:59 1

12. BŁĘKITNI OLBRACHTÓW 13 2 1 10 26:63 7

źródło: LZPN

KLASA B
ŁKS ŁĘKNICA - BUDOWLANI II LUBSKO

6 : 1
SPARTA GRABIK - FAX BIENIÓW

8 : 2
WKS ŁAZ - ZIELONI DROŻKÓW

1 : 1
PROMIEŃ II ŻARY - ISKRA JABŁONIEC

4 : 0

KLASA A
CZARNI JELENIN - KWISA TRZEBÓW

1 : 3
ISKRA MAŁOMICE - CZARNI PRZYBYMIERZ

3 : 1

KLASA OKRĘGOWA
AMATOR BOBROWNIKI - ZRYW RZECZYCA

4 : 1
CARINA GUBIN - PIAST CZERWIEŃSK

3 : 0
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - ZORZA OCHLA

2 : 1
PROMIEŃ ŻARY - PIAST IŁOWA

4 : 1
STAL JASIEŃ - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ

0 : 2
UNIA KUNICE ŻARY - SCHNUG CHOCIULE

0 : 0
UNIA KUNICE ŻARY - ODRA NIETKÓW

1 : 2
PROMIEŃ ŻARY - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

1 : 1

IV LIGA
ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK - STEINPOL-ILANKA

0 : 6
ARKA NOWA SÓL - CZARNI BROWAR WITNICA

1 : 1
DĄB PRZYBYSZÓW - MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN

5 : 1
KORONA KOŻUCHÓW - LUBUSZANIN DREZDENKO

2 : 1
SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE - TĘCZA-HOMANIT KRO-

SNO ODRZAŃSKIE
2 : 2

SPROTAVIA SZPROTAWA - BUDOWLANI LUBSKO
1 : 1

TS MASTERCHEM PRZYLEP - ODRA BYTOM ODRZ.
3 : 1

OSTATNIE MECZE

Wiele drużyn o takim dopingu może sobie jedynie pomarzyć fot. Andrzej Buczyński

Póki co, Promień w tej rundzie wygrał tylko z Piastem Iłowa fot. Andrzej Buczyński
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Unia leci w dół
PIŁKA NOŻNA Pierwszy 
wiosenny mecz 
rozbudził nadzieje. 
Później było słabiej.

Gra w strefie spadkowej z pewnością 
nie należy do komfortowych. Niżej  
w tabeli jest już tylko Stal Jasień, któ-
ra w sezonie 2017/2018 nie wygrała 
jeszcze żadnego spotkania. 

Unia Kunice rozpoczęła wio-
senne rozgrywki od wygranej ze Zry-
wem Rzeczyca 2:1. Następnie na sta-
dionie Mieszka Konotop goście prze-
grywają 3:0. Na własnym boisku bez-
bramkowy remis z drużyną Schung 
Chociule i ostatnie, środowe spotka-
nie z Odrą Nietków zakończone po-
rażką 1:2. W tym spotkaniu jedyną 
bramkę dla Unii strzelił Denis Matu-
szewski.

Kibice zadają sobie jedno pyta-
nie - czy Unii uda się odskoczyć od 
strefy spadkowej, czy też po waka-
cjach zobaczymy tą ekipę w niższej 
klasie A? ATB

Piłka nożna IV LIGA
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. WARTA GORZÓW 17 14 2 1 45:15 44

2. STEINPOL-ILANKA RZEPIN 19 10 4 5 44:36 34

3. TĘCZA-HOMANIT KROSNO ODRZ. 18 9 3 6 43:27 30

4. LUBUSZANIN DREZDENKO 18 9 2 7 45:33 29

5. DĄB PRZYBYSZÓW 17 8 4 5 36:28 28

6. MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN 17 8 2 7 34:36 26

7. TS MASTERCHEM PRZYLEP 16 6 7 3 28:26 25

8. ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 17 7 4 6 32:32 25

9. CZARNI BROWAR WITNICA 17 6 6 5 30:26 24

10. SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 18 6 3 9 21:28 21

11. SPROTAVIA SZPROTAWA 16 4 8 4 16:15 20

12. KORONA KOŻUCHÓW 16 4 7 5 17:21 19

13. ARKA NOWA SÓL 17 3 8 6 17:24 17

14. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 17 4 4 9 29:44 16

15. BUDOWLANI LUBSKO 17 3 4 10 22:35 13

16. PIAST KARNIN 17 1 2 14 11:44 5

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

1. CARINA GUBIN 17 15 0 2 52:13 45

2. PROMIEŃ ŻARY 18 12 4 2 45:11 40

3. AMATOR BOBROWNIKI 17 13 0 4 61:34 39

4. PIAST IŁOWA 17 11 3 3 45:23 36

5. UKS „CZARNI” ŻAGAŃ 17 10 5 2 46:20 35

6. ODRA NIETKÓW 17 10 2 5 42:26 32

7. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 17 9 1 7 42:44 30

8. MIESZKO KONOTOP 17 9 1 7 43:34 28

9. BŁĘKITNI OŁOBOK 16 6 4 6 26:29 22

10. ZRYW RZECZYCA 18 5 4 9 37:43 19

11. PIAST CZERWIEŃSK 17 5 2 10 31:30 17

12. ZORZA OCHLA 17 4 3 10 26:37 15

13. SCHNUG CHOCIULE 17 4 2 11 18:35 14

14. UNIA KUNICE ŻARY 18 3 3 12 30:58 12

15. STAL JASIEŃ 17 0 4 13 18:76 4

16. KORONA WSCHOWA 19 1 1 16 18:67 4

źródło: LZPN

KLASA B
2018-04-07 16:00

KS LIPNA - ŁKS ŁĘKNICA
2018-04-08 15:00

BUDOWLANI II LUBSKO - WKS ŁAZ
ISKRA JABŁONIEC - NYSA TRZEBIEL

ZIELONI DROŻKÓW - TUPLICZANKA TUPLICE
2018-04-08 16:00

FAX BIENIÓW - PROMIEŃ II ŻARY

KLASA A
2018-04-07 15:00

CZARNI JELENIN - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI
ŁUŻYCZANKA LIPINKI - GRANICA ŻARKI WIELKIE
MIROSTOWICZANKA  - BUDOWLANI GOZDNICA

NYSA PRZEWÓZ - PIAST LUBANICE
SPARTA MIODNICA - ISKRA MAŁOMICE

2018-04-08 14:00
CZARNI DRĄGOWINA - CZARNI PRZYBYMIERZ

2018-04-08 15:00
KWISA TRZEBÓW - LZS KS TOMASZOWO

KLASA OKRĘGOWA
2018-04-07 14:00 

SCHNUG CHOCIULE - BŁĘKITNI OŁOBOK
ZORZA OCHLA - PROMIEŃ ŻARY
ZRYW RZECZYCA - STAL JASIEŃ

2018-04-07 16:00 
PIAST CZERWIEŃSK - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

PIAST IŁOWA - ODRA NIETKÓW
2018-04-07 17:00 

UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - CARINA GUBIN
2018-04-08 15:00 

MIESZKO KONOTOP - AMATOR BOBROWNIKI
2018-04-11 17:00 

BŁĘKITNI OŁOBOK - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ

IV LIGA
2018-04-07 14:00 

STEINPOL-ILANKA RZEPIN - SPÓJNIA OŚNO
2018-04-07 15:00 

BUDOWLANI LUBSKO - ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK
LUBUSZANIN DREZDENKO - ARKA NOWA SÓL

2018-04-07 16:00
CZARNI BROWAR WITNICA - DĄB PRZYBYSZÓW

POGOŃ ŚWIEBODZIN - TS MASTERCHEM PRZYLEP
ODRA BYTOM ODRZ. - SPROTAVIA SZPROTAWA

PIAST KARNIN - KORONA KOŻUCHÓW
TĘCZA-HOMANIT KROSNO  - WARTA GORZÓW

KOLEJNE MECZE

Na mecze Unii przychodzą też młodsi kibice fot. Andrzej Buczyński

Bezbramkowy remis to zawsze lepiej niż przegrana fot. Andrzej Buczyński
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Siódme zwycięstwo
KOSZYKÓWKA 
Trener Radosław 
Barcz ma powody 
do zadowolenia. 
Jego podopieczni 
nie przegrali 
żadnego meczu.
Reprezentacja żarskiego 
Chromika grająca w ramach  
dolnośląskiej ligi mini ko-
szykówki w kategorii wie-
kowej U13 rozegrała siedem 
spotkań ligowych i z każde-
go z nich wyszła zwycięsko. 
Takim samym osiągnięciem 
mogą poszczycić się jeszcze 
tylko koszykarze z Jeleniej 
Góry. W ostatnim meczu 
Chromik pokonał MKS 
Szczawno Zdrój wynikiem 
77:45. ATB Mecz wyjazdowy zakońcony sukcesem fot. Chromik Żary

Mogą reprezentować Polskę i Żary, 
ale brakuje pieniędzy na wyjazd
SPORTY WALKI Młodzi 
zawodnicy żarskiego 
Klubu Karate Kontra 
mają szansę pokazać 
swoje umiejętności na 
Mistrzostwach Europy 
Dzieci i Kadetów  
w Serbii. Każdy może 
pomóc w sfinansowaniu 
tego wyjazdu.

Żarski klub reprezentować będą: Nikola 
Seremak (11 lat), Celine Wunsche (11 
lat), Stanisław Moniakowski (10 lat), 
Piotr Bizukojć (11 lat), Martyna Grajcar 
(14 lat), Antoni Moniakowski  (12 lat), 
Marcin Szymański (14 lat),  Kamil Ko-

ścicki (13 lat), Maciej Bizukojć (16 lat)  
i Kamila Skałacka (17 lat).

To w sumie 10 osób. Koszt udzia-
łu jednego zawodnika wynosi około 800 
złotych. Trener Sebastian Końcowik 
ogłosił akcję na popularnym serwisie 
pod adresem zrzutka.pl/2hh5ev. Tam 
każdy może wpłacić dowolną kwotę. Do 
zebrania jest w sumie 8 tysięcy złotych.

Sebastian Końcowik prosi 
o wsparcie:
- Zbieramy pieniądze na udział  
w Mistrzostwach Europy Dzieci i Ka-
detów  Karate JKA, które to odbędą się  
w Serbii w dniach 26-27 maja 2018 
roku w miejscowości Kragujevac. 
Ze względu na bardzo dobre wyniki  

w ubiegłorocznych zawodach, w tym 
bardzo udanego startu w Mistrzo-
stwach Polski, nasi zawodnicy dostali 
rekomendację Polskiej Federacji Ja-
pońskiego Karate do udziału w Mistrzo-
stwach Europy. Niestety Federacja nie 
wspiera finansowo tego wyjazdu i cały 
ciężar finansowy spoczywa na klubach 
macierzystych. Na koszty udziału jed-
nego zawodnika składają się noclegi 
- 45 euro (3 noce po 15 euro), opłata 
startowa 30 euro, wyżywienie ok. 30 
euro i transport, który szacujemy na 
4000 zł. Łączny koszt udziału jednego 
zawodnika to ok. 800 zł. Serdecznie 
prosimy o wsparcie, aby młodzi spor-
towcy mogli spełniać swe sportowe 
marzenia!  ATB

Młodzi karatecy mają na swoim koncie wiele sukcesów fot. nadesłane
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SPRZEDAM

 ▶ Sprzedam ciągnik i maszyny. 
Tel. 699 932 056

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

 ▶ Monety, banknoty.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668921509 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ▶ Sprzedam rower Damski, koła 
26, cena 80 zł Tel. 601 691 569

KUPIĘ

 ▶ Kupię poroża Jeleni. Tel. 783 
979 997

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

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

 ▶ Audi A6 rok produkcji 2008 Li-
ft, pojemność: 2700 TDI moc:190 
koni , klima-tronik , ksenon, ledy 
, nawigacja ,grzane fotele… - 
sprzedam   Tel. 602 738 351

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

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

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

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

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

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

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

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

 ▶ Sprzedam Suzuki Suzuki s x 
4, napęd 4x4, hak, tył przyciem-
niane szyby, disel rok 2008, 1.9 
95000 tys km cena 28000 tys. zł 
Tel. 664 498 942

 ▶ Sprzedam Opel Vivaro 2,5 TD-
CI 2008 czerwony, klimatyzacja, 
hak radio sprowadzany. Cena 
15000 Tel. 601 691 569

 ▶ Sprzedam Audi a 6 c5 combi 
alu hak elektryka. cena 6 tys. zł 
Tel. 601 691 569

PRACA

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

 ▶ Profesjonalne czyszczenie 
dywanów i wykładzin, tapice-
rek meblowej i samochodowej, 
w domu klienta. Tel. 694 632 
348

 ▶ Serwis naprawa pralek AGD 
zmywarek, elektronarzędzi. 
Wypożyczalnia sprzętu ogro-
dowego i budowlanego. Szyb-
ko tanio i solidnie. Dojazd do 
klienta. EL Dom Żagań okolice. 
Tel. 503 115 269

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

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

 ▶ Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

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

 ▶ Gładź, malowanie, tapeto-
wanie itp. wykonam, okolice 
Żagania. Tel. 727 247 315

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

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

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

 ▶ Transport, tanio, przepro-
wadzki wywiozę zbędne rzeczy, 
gruz itp. Tel. 794 477 922

 ▶ Anteny satelitarne i telewi-
zji naziemnej dvbt, montaż , 
ustawienie, naprawa. Tel. 606 
403 027

 ▶  Remonty starych domów, 
ściany, podłogi,stropy, tynki 
tradycyjne, malowanie elewa-
cji, podcinka budynków.  Tel. 
603111799

 ▶ Montaż mebli Ikea i inne, 
lakierowanie frantów meblo-
wych, połysk, mat, garderoby, 
szafy,meble na wymiar. Tel. 
784 974 957

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

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

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

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

 ▶ Emeryt bez grupy poszu-
kuje pracy w ochronie, par-
king strzeżony, stróż itp. Tel. 
794351939 4 

REKLAMAREKLAMA

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

 ▶ Gabinet Weterynaryjny 
KAMWET Lek. wet. Kamila 
Mikurenda ul. Lelewela Ża-
ry-Kunice otwarte: pon-pt 
9:00-17:00, sob 9:00-13:00 
tel. 609-759-301 
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 ▶ Emeryt bez grupy poszu-
kuje pracy w ochronie, par-
king strzeżony, stróż itp.  Tel. 
794351939 4

RÓŻNE

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

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

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

 ▶ Mercedes - TAXI ŻARY, Bez-
pieczna komfortowa taksówka 
dla Ciebie.  Tel. 68 374 68 68

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

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

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

 ▶ Różne - Wycinka drzew i pie-
lęgnacja oraz frezowanie karpin. 
Tel.  731237082

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ▶ LOTNISKA - zawiozę - przy-
wiozę. Tel. 601 691 569

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ▶ Żary-centrum, lokale biurowe 
do wynajęcia. Partner Nierucho-
mości. Tel.  690 411 006

 ▶ Żary-centrum, lokale biurowe 
do wynajęcia. Partner Nierucho-
mości. Tel.  690 411 006

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

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

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

 ▶ Dom na wsi pod Tuplicami, 
stan bardzo dobry, malownicze 
otoczenie. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 690 411 006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROLNICTWO

 ▶ Sprzedam ciągnik i maszyny. 
Tel. 699 932 056

OGŁOSZENIA

Placki 
z buraków 
czerwonych
Składniki
• pół szklanki płatków owsia-

nych, zmielonych
• 3 małe buraki, ugotowane
• 2 jaja
• łyżka oleju rzepakowego
• sól, pieprz, czerwona papryka 

słodka, inne przyprawy do 
smaku wg uznania

Sos i posypka
• 50g jogurtu naturalnego
• 20g orzechów ziemnych lub 

włoskich lub uprażonego 
słonecznika

• sól, pieprz do smaku 

Wykonanie
Buraki zetrzyj na grubych 
oczkach, odcedź. Dodaj płat-
ki, jaja i przyprawy, wymieszaj. 
Usmaż placki na oleju rzepako-
wym. Placki podaj z  jogurtem 
wymieszanym z posiekanymi 
drobno orzechami, lub słonecz-
nikiem.  Smacznego.

Placki 
z płatków 
owsianych
Składniki na ciasto
• 3 jaja
• Płatki owsiane 1 szklanka
• 1 plaster szynki
• 1/3 pora

Wykonanie
Do głębokiego naczynia wbija-
my jajka i mieszamy na jednolitą 
masę, dodajemy sól i pieprz.
Do jaj dodajemy płatki owsiane, 
najlepiej dodawać je małymi 
porcjami i pilnujemy aby ciast 
nie było  za
gęste. Gotowe ciasto odstawia-
my na bok. 
Na rozgrzanym tłuszczu rumieni-
my wcześniej pokrojonego pora i 
szynkę , doprawiamy pikantną 
przyprawą. Kiedy por nabierze 
koloru, zawartość z patelni do-
dajemy do ciasta i mieszamy.  
Z tak przygotowanej masy sma-
żymy ok 10-12 placków. Poda-
jemy ze śmietaną lub sosem 
jogurtowym. Do placków pasuje 
również sos pieczarkowy.

Bliny z selera
Składniki
• 2 duże selery
• 4 łyżki mąki
• 4 jajka
• 2 cebule
• 1 łyżka posiekanej natki 

pietruszki
• tłuszcz do smażenia
• śmietana
• sól i pieprz

Wykonanie
Obrane selery zetrze na tarce  
o średnich oczkach. Cebule 
drobno posiekać. Do startych 
selerów dodać cebulę, jajka, 
mąką i natkę pietruszki. Całość 
wymieszać i doprawić do smaku. 
Bliny smażyć na rumiano na roz-
grzanej i natłuszczonej patelni. 
Gotowe placki podawć z kwaśna 
smietaną.

Przepisy kulinarne

REKLAMA

fot. ARMG

REKLAMA

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

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

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

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

 ▶ Sprzedam przenżyto jare, 
jęczmień jare. Tel. 68 375 22 98

TOWARZYSKIE

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

OGŁOSZENIA

• Stanowisko do spraw informacji ogól-
nej Żary 1

• Stanowisko do spraw opracowania 
decyzji i korespondencji Żary 2

• Asystent sędziego Żary 1
• Starszy referent do spraw płac Lubsko 1
• Pracownik administracyjno-biurowy – 

recepcja Lubsko 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

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

Żary 1
• Opiekun osób starszych Gmina Jasień 1
• Konserwator Żary 1
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Handlowiec/ Specjalista do spraw 

eksportu Lubsko 1
• Pracownik biurowy Lubsko 1
• Kucharz Żary 2
• Kelner/ Recepcjonista Żary 2
• Pomoc kuchenna Łęknica 2
• Zmywacz naczyń Żary 2
• Pomoc kuchenna (obieranie warzyw) 

Żary 1
• Piekarz Lubsko 1

• Pomocnik piekarza Lubsko 1
• Piekarz Żary 2
• Pracownik ochrony Żary 1
• Pracownik ochrony Żary 10
• Dozorca Żary 1
• Pracownik gospodarczy Żary 2
• Sprzedawca na targowisku Zasieki 1
• Sprzedawca Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca w stacji paliw 

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

fiskalnej Lubsko 1
• Monter/ Kontroler jakości Żary lub 

Mirostowice Dolne 10
• Malarz/ Pracownik budowlany Żary 2
• Murarz Brody 1
• Obuwnik szwacz Lubsko 1
• Pracownik produkcji Lubsko 20
• Operator oczyszczalni ścieków Żary 1
• Pomoc stolarza Jeziory Dolne 1
• Monter stelaży Tuchola Żarska 1
• Pracownik chodowli drobiu Lisia Góra 1
• Elektryk/ Pomocnik elektryka Powiat 

żarski/ Woj. lubuskie 2
• Mechanik samochodowy Żary 2
• Pracownik myjni Lubsko 1

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

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

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

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

ce) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

fryzjer (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

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

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

wa, Żary) 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Żagań) 1
• Kierowca samochodu dostawczego/ 

Magazynier (Żagań) 1
• Kierowca samochodu dostawczego 

(Żagań) 1
• Kierownik brygady (Żagań) 1
• Konserwator (Wiechlice) 1
• Księgowa/y (Szprotawa) 1

• Księgowy (Żagań) 1
• Lakiernik proszkowy (Żagań) 1
• Lektor języka angielskiego (Żagań) 10
• Lektor języka francuskiego (Żagań) 10
• Lektor języka niemieckiego (Żagań) 10
• Magazynier (Żagań) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 1
• Magazynier (Żary) 1
• Mechanik maszyn i urządzeń (Gozd-

nica) 2
• Monter - pracownik techniczny (Ża-

gań, delegacje) 3
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (Żagań) 1
• Monter sieci wodnych i kanalizacyj-

nych (Iłowa) 1
• Nauczyciel wspomagający - (Szprota-

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

okolice) 1
• Operator maszyn (Żagań) 1
• Operator minikoparki (Żagań) 1
• Operator urządzeń oczyszczalni ście-

ków (Iłowa) 1
• Piekarz -  (Jabłonów) 4
• Pielęgniarka (Świętoszów) 1
• Pielęgniarka w żłobku (Żagań) 1
• Pokojowa (Iłowa) 1
• Pracownik do spraw ubezpieczeń 

(Szprotawa) 1
• Pracownik dozoru (Żagań i okolice) 5
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 2
• Pracownik socjalny (Małomice) 1
• Pracownik stacji monitorowania 

(Żagań) 1
• Pracownik torowy (teren kraju) 29

Chcesz mieć dworek 
jak na zdjęciu? W Ol-
brachtowie mam roz-
poczętą budowę: pod-
piwniczenie ze stro-

pem, na działce 3000 
m2 (możliwy podział 
na dwie). Cena: teren 

40 zł/m2, podpiwnicze-
nie 52 tys. zł. 

tel. 512 209 363

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

699-932-056

Przyczepa samozbie-
rająca, rok 2001, Tel. 

699-932-056



6 kwietnia 2018       Moja Gazeta26 PROGRAM TV

6 - 12 kwietnia 2018

Rok 1989. Naukowiec Hank Pym odchodzi 
z organizacji T.A.R.C.Z.A. po tym, jak odkrywa, 
że jej członkowie zamierzają wykorzystywać 
stworzoną przez niego technologię. Opiera się 
ona na subatomowych cząsteczkach i pozwala 
człowiekowi zmienić rozmiar. Mężczyzna uważa 
swoje odkrycie za niebezpieczne. Postanawia 
dobrze je ukryć. Mija kilkadziesiąt lat. Córka, 
Hope van Dyne (Evangeline Lilly), i protegowany 
Darren Cross (Corey Stoll) zmuszają Hanka do 
ustąpienia ze stanowiska we własnej fi rmie.

TVN fi lm sf, USA, 2015

Ant-Man20:00

Piątek

TVP2

00:25

Sobota

Max i jego młodszy brat Gula są gangsterami, 
którzy walczą o wpływy w mieście. Obaj uwiel-
biają luksusowe samochody, piękne kobiety 
i adrenalinę. Z każdej strzelaniny potrafi ą wyjść 
bez szwanku. Pewnego dnia dowiadują się, że 
w mieście pojawiły się dwie tajemnicze walizki, 
z których jedna jest wypełniona pieniędzmi, 
a druga narkotykami. Bracia postanawiają je 
zdobyć. Nie spodziewają się, że podobny cel 
mają członkowie mafi i, groźny Norman, ale 
i podrzędni przestępcy, jak gang Cygana. 

Wrzesień 1939 roku. Wojska niemieckie 
wkraczają do Warszawy. Okupanci wprowadzają 
w mieście własne zasady. Ludność żydowska 
musi dostosować się do wyjątkowo restryk-
cyjnych przepisów - zostaje wprowadzona 
godzina policyjna, limity dochodów i obowiązek 
noszenia opasek z gwiazdą Dawida. Rodzina 
polskiego pianisty żydowskiego pochodzenia, 
28-letniego Władysława Szpilmana (Adrien 
Brody), by przeżyć, wyprzedaje wszystkie cenne 
rzeczy, w tym także fortepian.

POLSAT komedia sensacyjna, Polska, 2010dramat wojenny, Francja, Niemcy, Polska, 2002 

WeekendPianista 00:10

Niedziela

Minęły dwa lata od zwycięskiej bitwy z Decep-
tikonami, po której zapanował pokój. Ludzie 
i przyjazne im Autoboty razem pilnują porządku. 
Sam Witwicky, który odegrał kluczową rolę podc-
zas wojny między dwiema rasami inteligentnych 
robotów, teraz prowadzi spokojne życie. Właśnie 
ma rozpocząć naukę w college’u i martwi się 
rozłąką z ukochaną Mikaelą Banes. Wkrótce 
jednak znów trafi a w środek konfl iktu między 
maszynami. Deceptikony wykradają bowiem 
resztki Megatrona i przywracają go do życia. 

POLSAT fi lm sf, USA, 2009 

Transformers: Zemsta upadłych20:05

Poniedziałek

Barney Ross i jego ekipa najemników dokonują 
brawurowego odbicia z niewoli komandosa, 
znanego jako Doc. Mistrzowsko władający 
bronią sieczną kompan spędził siedem lat 
w więzieniu. Ekipa Niezniszczalnych po 
zwieńczonej sukcesem akcji od razu rusza 
z kolejną misją do Somalii. Jej zadaniem jest 
zlikwidowanie miliardera, który handluje bronią 
i odpowiada za zbrodnie wojenne w Afryce. 
Wszystko przebiega zgodnie z planem do chwili, 
gdy Ross orientuje się, z kim ma do czynienia.

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, Bułgaria, USA, 2014

Niezniszczalni 320:10

Wtorek

Niewielka miejscowość w Pensylwanii. Czter-
dziestoletnia Linda Sinclair (Julianne Moore) 
uczy angielskiego w lokalnej szkole średniej. 
Kobieta, wielka miłośniczka kotów i literatury, 
wciąż pozostaje samotna. Kiedy do miasteczka 
wraca dwudziestoletni Jason Sherwood (Mi-
chael Angarano), jej były uczeń i początkujący 
dramaturg, życie kobiety zmienia się. Chłopak 
wyjechał do Nowego Jorku, aby spróbować 
swoich sił jako dramatopisarz. Obecnie jest 
załamany i wątpi w swój talent.

TVP2 komediodramat, USA, 2013

Nauczycielka angielskiego22:25

Środa

Sam jest synem wynalazcy komputerowego 
i szefa fi rmy ENCOM, Kevina Flynna, który 
zniknął w 1989 roku. Przed zaginięciem całą 
energię poświęcał na dążenie do perfekcji 
w tworzeniu wirtualnej rzeczywistość. W ta-
jemnicy opracował program Clu 2.0, który miał 
posłużyć do wykreowania utopijnego nowego 
świata, łączącego to, co najlepsze zarówno 
w realnej rzeczywistości, jak i w wirtualnej 
przestrzeni. Obecnie korporacją zarządza Alan 
Bradley. Chce on, by Sam zbadał dziwny sygnał.

TVN fi lm sf, USA, 2010

Tron: Dziedzictwo00:30

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY THRILLER

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

piątek 6 kwietnia

05:45 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja
07:15 Komisariat - serial TVP
07:45 Alarm!- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
09:15 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
10:10 Klan - telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Wójt roku - 2017
12:40 Nieobojętni - fi lm
13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
15:15 Alarm!- magazyn
15:30 Wiadomości

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Leśniczówka 
18:55 Jeden z dziesięciu

- teleturniej
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm!- magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia 
- teleturniej

21:30 Big Music Quiz
22:35 Korzenie - serial
23:35 Wszystko, 

co najlepsze 
- melodramat, prod. USA

02:05 Tanie Dranie
02:40 Casino Royale 

- fi lm sensacyjny
05:05 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny
- teleturniej

06:05 Za marzenia - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 

- magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:05 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015

13:55 Coś dla Ciebie 
- magazyn

14:55 Za marzenia - serial TVP
16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny 

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

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 O mnie się nie martw 

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

komediowy TVP
22:15 Krąg podejrzanych 

- serial, prod. Hiszpania
23:40 Zawód: Amerykanin 

- serial, prod. USA, 2013
00:30 Barbershop 

- komedia
02:25 Wybuch 

- fi lm akcji
04:00 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
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

20:00 Ant-Man
- fi lm przygodowy, 
USA, 2015, reż. Peyton 
Reed, wyk. Paul Rudd, 
Michael Douglas, Evan-
geline Lilly, Corey Stoll, 
Bobby Cannavale, Anthony 
Mackie

22:35 Tron: Dziedzictwo 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2010, reż. Joseph 
Kosinski, wyk. Jeff  Bridges, 
Garrett Hedlund, Olivia 
Wilde, Bruce Boxleitner, 
James Frain, Michael 
Sheen

01:05 Kuba Wojewódzki 
- talk show

02:05 Uwaga! 
- magazyn

02:20 Moc Magii 
03:40 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

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

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

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

obyczajowy prod. Polska
 Olek ma dość służbowych 

obowiązków. Marzy, by 
być najsławniejszym 
sołtysem na świecie. 
Tymczasem Kazanowa 
namawia Proboszcza 
na stworzenie zespołu 
muzycznego. 

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
- serial obyczajowy
prod. Polska

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 Dancing with the Stars. 
Taniec z Gwiazdami 

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

23:20 Transporter
01:05 Za trzy dni zginiesz

- horror 
03:25 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

08:00 Studio Kultura 
08:20 Studio Kultura 

Rozmowy - Aleksandra 
Kurzak, Roberto Alagna 

08:50 Informacje kulturalne
09:15 Skutki noszenia

kapelusza w maju 
- fi lm obyczajowy

11:00 Rodzina Połanieckich 
- Zdrada - serial TVP

12:35 Studio Kultura 
12:55 Duo - Haydn i Mozart 
15:10 Pegaz
16:15 Chłopcy - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 1973, 
reż. Ryszard Ber, wyk. 
Kazimierz Opaliński

17:50 Rzecz Polska - Skuter 
Osa - cykl dokumentalny

18:10 Videofan - Portrety: Lech 
Majewski

18:30 Świat w dokumencie 
- Krąg Kantora - fi lm

19:40 Informacje kulturalne
20:00 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 

20:05 Wieczór kinomana 
- Dwa dni, jedna noc
- dramat, prod. Belgia, 
Francja, Włochy, 2015

21:50 Tygodnik Kulturalny
22:35 Dziennik fi lozofa
22:50 47 Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 
Współczesnej 
Warszawska Jesień 
2004

24:00 Wściekły Byk - dramat, 
prod. USA, 1980, reż. Mar-
tin Scorsese, wyk. Robert 
De Niro, Cathy Moriarty, 
Joe Pesci

02:20 Informacje kulturalne
02:40 Wieczór kinomana 

- Dwa dni, jedna noc 
04:25 Tygodnik Kulturalny
05:20 Afi sz kulturalny
05:35 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

09:00 Na wariackich 
papierach - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:55 Na wariackich
papierach - fabularny

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

20:00 Po prostu walcz 3 
- fi lm akcji

22:05 Zbrodniarz 
- fi lm akcji

00:15 15 minut 
- fi lm akcji

02:35 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Na jedwabnym 
szlaku
- serial dokumentalny

03:15 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:15 Menu na miarę
- fabularny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:25 Szpital - program 
obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:55 Szpital - program 

obyczajowy
15:55 Zaklinaczka duchów

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

obyczajowy, Polska
17:55 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Piękne istoty 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2013, reż. Richard 
LaGravenese, wyk. Alice 
Englert, Alden Ehrenreich, 
Jeremy Irons, Viola Davis, 
Emmy Rossum, Emma 
Thompson

22:40 Failure to Launch 
- fi lm komedia, 
USA, 2006, reż. Tom Dey, 
wyk. Matthew McCo-
naughey, Sarah Jessica 
Parker, Zooey Deschanel, 
Justin Bartha, Bradley 
Cooper

00:40 Strzelec - serial
01:40 Salem: Historia czwórki 

z San Antonio - fi lm 
dokument, USA

03:35 Moc Magii 
05:45 Koniec programu

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

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

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

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

- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 

20:00 Mecenas Lena Barska
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

 Wach i Walczak pracują 
nad sprawą śmierci 
Wiktora Kulika. 

23:05 Naznaczony
- thriller

 Patrick Josh i Renai wraz 
z trójką dzieci tworzą 
szczęśliwą rodzinę. Po 
przeprowadzce do nowego 
domu stają się świadkami 
niecodziennych wydarzeń. 
W nocy towarzyszą im 
niepokojące dźwięki do-
chodzące z różnych części 
domu, przez pomieszcze-
nia przemykają tajemnicze 
cienie. Pewnego dnia ich 
syn ulega niegroźnemu 
z pozoru wypadkowi. 
Następnego ranka jednak 
nie wybudza się ze snu.

01:20 Sekrety Sąsiadów
02:25 Interwencja
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:30 Klan - telenowela TVP
06:00 Sprawa dla reportera
07:00 Weterynarze z sercem
07:20 Pełnosprawni 

- magazyn 
07:50 Rok w ogrodzie
08:10 Rok w ogrodzie extra
08:30 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
09:05 Studio Raban
09:35 Rodzinny ekspres

- magazyn
10:10 Poldark - Wichry losu 

- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016

12:25 Spis treści
12:40 Pensjonat nad Ro-

zlewiskiem - serial TVP
13:30 Okrasa łamie przepisy 
14:10 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
15:05 Wojenne dziewczyny
15:55 Korona królów 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Dudley Doskonały 
- komedia, prod. USA, 
1999, reż. Hugh Wilson, 
wyk. Brendan Fraser, 
Sarah Jessica Parker, 
Alfred Molina

19:30 Wiadomości
20:20 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
21:15 Hit na sobotę 

- Casino Royale 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2006, 
reż. Martin Campbell

23:45 Spis treści
23:55 Życzenie śmierci 2

- fi lm sensacyjny
01:30 Skrywana prawda 

- thriller
03:05 Chłopi 

- serial TVP
04:05 Zakończenie dnia

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

fabularyzowany TVP
06:45 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 M jak miłość - serial TVP
12:50 Bake off  - Ale ciacho!

- widowisko
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:20 Program rozrywkowy
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
18:30 Kulisy - Postaw 

na milion
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
19:55 Kocham Cię, Polsko! 

21:35 Riviera
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2017

22:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

23:00 The Good Doctor 
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

23:50 Ludzik, czyli One 
Man Show - program 
rozrywkowy

00:25 Pianista 
- dramat, prod. Polska, 
Wielka Brytania, Francja, 
2002

03:00 Barbershop 
- komedia, prod. USA, 
2002

04:45 Krąg podejrzanych 
- serial, prod. Hiszpania, 
2016

05:55 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska
12:15 Ugotowani - magazyn 

kulinarno-rozrywkowy
13:15 Agent - Gwiazdy
14:15 Twarz - kulisy

produkcji fi lmu
14:35 Ant-Man - fi lm przy-

godowy, USA, 2015, reż. 
Peyton Reed, wyk. Paul 
Rudd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly, Corey 
Stoll, Bobby Cannavale, 
Anthony Mackie

16:55 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

17:55 Tu się gotuje!
- magazyn

18:00 36,6 
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Hipnoza 

21:05 Kryptonim U.N.C.L.E. 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2015, reż. Guy 
Ritchie, wyk. Henry 
Cavill, Armie Hammer, 
Alicia Vikander, Elizabeth 
Debicki, Hugh Grant, Jared 
Harris

23:35 Sierota 
- fi lm horror
prod. USA, Kanada, 
Francja, Niemcy, 2009, 
reż. Jaume Collet-Serra, 
wyk. Vera Farmiga, 
Peter Sarsgaard, Isabelle 
Fuhrmann, CCH Pounder, 
Jimmy Bennett

02:10 Uwaga! 
- magazyn

02:30 Moc Magii 
03:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:25 Pocahontas
09:00 MY3
10:00 Makaronowy Zawrót 

Głowy
10:15 Ewa gotuje
10:55 Nasz Nowy Dom
11:55 Wyjdź za mnie
12:55 TOP CHEF
14:25 Umów się ze mną. 

Take me out
15:45 Kabaret na żywo
17:45 SuperPies
18:20 Chłopaki do wzięcia
 W wymarzonym biurze 

matrymonialnym czeka 
na Jarusia konsultantka i 
kolejna szansa znalezienia 
kobiety. Od długich lat 
Radek zastanawia się: 
czemu właśnie jego dot-
knął ten pech do kobiet? 
Bycie singlem nie jest jego 
sposobem na życie. 

18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według
Kiepskich - serial kome-
diowy prod. Polska

20:05 Podróże Guliwera
- fi lm obyczajowy

 Uwspółcześniona 
ekranizacja słynnej pow-
ieści Jonathana Swifta. 
Kiedy wrak statku trafi a na 
ląd, skromny pracownik 
pocztowy o imieniu Guliw-
er odkrywa, że znalazł się 
na fantastycznej wyspie 
Liliputów.

22:00 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:05 Tajemnica 
Westerplatte

02:30 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:05 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1978

09:10 Ewa Demarczyk
10:15 Odyseja fi lmowa - 1953

- 1957: Czas niepokoju 
- cykl dokumentalny

11:30 Złote czasy radia 
- komedia, prod. USA, 
1987, reż. Woody Allen, 
wyk. Mia Farrow, Julie Ka-
vner, Josh Mostel, Dianne 
Wiest, Wallace Shawn

13:10 Męskie sprawy
- dramat, prod. Polska, 
1988, reż. Jan Kidawa 
Błoński, wyk. Karolina 
Czernicka, Jerzy Bińczycki

15:05 Konstelacje - fi lm
15:40 Wydarzenie aktualne
16:20 Czterysta batów 

- fi lm fabularny
18:05 Dranie w kinie 
18:45 Dajcie czadu! - historia 

wzmacniaczy Marshalla 

20:00 Bilet do kina 
- Blue Velvet 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1986, 
reż. David Lynch, 
wyk. Isabella Rossellini, 
Kyle MacLachlan, Dennis 
Hopper

22:10 Queen - koncert 
na Wembley 
- koncert, prod. Wielka 
Brytania, 1986

23:40 Mocne Kino - Krótki fi lm 
o zabijaniu - dramat

01:20 Bilet do kina - Blue 
Velvet - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1986, reż. David 
Lynch, wyk. Isabella Ros-
sellini, Kyle MacLachlan

03:30 Chemia
04:40 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Skorpion 
- fabularny

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny 

07:50 Tajemnice medyczne
- fi lm akcji

09:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:40 Najśmieszniejsi 
- Kabaret Ani Mru Mru

15:40 Na psa urok 
- familijny

17:40 Goście, goście 2 
- komedia

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Momentum 
- fi lm akcji
Złodziejka kosztowności 
daje się namówić na 
ostatni skok - kradzież 
diamentów. Wplątana w 
morderstwo Alex musi 
odkryć, kto i z jakiego 
powodu chce ją zabić.

21:55 Człowiek pies - fi lm akcji

23:55 Sztos 2 
- komedia
Bohaterowie wspom-
inają czasy, gdy jako 
nic nieznaczące płotki 
zaczynali zbijać kapitał. 
Wypuszczony z więzienia 
“Synek” dołączył do świty 
wytrawnego szulera Ery-
ka. Wspólnie zrealizowali 
wielki skok.

02:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Najśmieszniejsi 
- Kabaret Ani 
Mru Mru

03:00 Taki jest świat 
03:50 Biesiada na cztery

pory roku
04:30 Menu na miarę 
05:05 Królowa Serc 

- telenowela

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

komediowy, USA
09:55 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska
11:55 Zaklinaczka duchów

- serial S-F, USA
14:55 Egipskie psiaki 

- fi lm rodzinny, Kanada, 
USA, 2012, reż. Robert 
Vince, wyk. Tucker Albriz-
zi, Adam Alexi-Malle, Tim 
Conway

16:50 Czego pragną dziewcz-
yny - fi lm komedia, USA, 
2003, reż. Dennie Gordon, 
wyk. Amanda Bynes, Colin 
Firth, Kelly Preston, Eileen 
Atkins, Anna Chancellor, 
Jonathan Pryce, Oliver 
James, Sylvia Syms

19:00 Ja cię kocham,
a ty z nim - fi lm komedia, 
USA, 2007

21:10 Zanim odejdą wody 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2010,
reż. Todd Phillips, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Zach Galifi anakis, Michelle 
Monaghan, Jamie Foxx, 
Juliette Lewis

23:15 Incepcja 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2010, 
reż. Christopher Nolan, 
wyk. Leonardo DiCaprio, 
Joseph Gordon-Levitt, 
Ellen Page, Tom Hardy, 
Ken Watanabe, Cillian 
Murphy, Tom Berenger, 
Marion Cotillard, Pete 
Postlethwaite, Michael 
Caine, Lukas Haas

02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona medalu

06:00 Interwencja
06:20 Jeźdźcy smoków na 

końcu świata - serial 
przygodowy 

08:15 Tom i Jerry Show 
08:45 Tom i Jerry
09:10 Dziadek do Orzechów
10:55 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Od sklepowej do 

królowej
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
19:00 Galileo
20:00 Mecenas Lena Barska
 Główna bohaterka

- z zawodu i z powołania 
adwokat prawa 
rodzinnego, prywatnie 
matka nastolatków - to 
pełna pasji, a przy tym nie 
pozbawiona poczucia hu-
moru i dystansu do świata 
czterdziestolatka. 

21:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny 
prod. Polska
Fabuła serialu koncentruje 
się na pracy dwóch par 
policjantów stanowiących 
dwa zespoły dochodzenio-
we i prowadzonych przez 
nich śledztwach.

23:05 Wzgórza mają 
oczy - horror
Kiedy jadący przez 
pustynię samochód psuje 
się, pasażerowie stawiają 
czoła zmutowanym 
kanibalom.

01:25 STOP Drogówka
- magazyn

02:25 Anthony Bourdain 
- bez rezerwacji

03:25 Interwencja

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:45 Galeria - serial 
05:15 Klan - telenowela TVP
06:10 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż
07:00 Gen miłosierdzia

- fi lm dokumentalny
08:00 Tydzień
08:30 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
09:05 Ziarno
09:35 Weterynarze z sercem
10:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:50 Z pamięci
13:05 BBC w Jedynce 

- Błękitna Planeta - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2017

14:05 Sonda 2 - Symetria
- popularnonaukowy

14:30 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP

15:20 Korona królów
- telenowela 
historyczna TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:10 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP
21:05 Od Opola do Opola
22:05 Zakochana Jedynka 

- Do diabła z miłością
- komedia

23:55 W sercu oceanu
- serial kostiumowy

00:55 Z pamięci
01:05 Jak po maśle - komedia
02:45 Życzenie śmierci 2 

- fi lm sensacyjny

06:05 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Biec do Jezusa

06:15 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
- w tym: Pogoda Flesz

10:45 Rodzinne oglądanie
- Podwodna planeta 

11:40 Makłowicz w podróży 
- Malta - Waleczna Vallet-
ta - 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
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kronika PKO

18:35 Za marzenia 
- serial TVP

19:30 Zakupy pod kontrolą 
- reality show

20:05 22 Jump Street 
- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2014

22:05 Kino bez granic
- Mama Tina 
- dramat,
prod. Wielka Brytania, 
2015, reż. Stephan 
Bradley, wyk. Deirdre 
O’Kane, Brendan Coyle, 
Liam Cunningham

23:55 Daleko od okna 
- dramat
prod. Polska, 2000, 
reż. Jan Jakub Kolski

02:00 22 Jump Street 
- komedia kryminalna

03:55 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- magazyn
11:55 Iron Majdan
12:55 Diagnoza - serial
13:55 Druga szansa - serial
14:55 Hipnoza - program
16:00 W głowie się nie mieści 

- fi lm komedia, USA, 
2015, reż. Peter Docter, 
Ronnie Del Carmen, wyk. 
Amy Poehler, Phyllis 
Smith, Richard Kind, Kyle 
MacLachlan, Diane Lane, 
Frank Oz

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 Thor 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2011, reż. Kenneth 
Branagh, wyk. Chris 
Hemsworth, Natalie 
Portman, Tom Hiddleston, 
Anthony Hopkins, Stellan 
Skarsgard

23:55 Kryptonim U.N.C.L.E. 
- fi lm sensacyjny, Wielka 
Brytania, USA, 2015, 
reż. Guy Ritchie, wyk. 
Henry Cavill, Armie 
Hammer, Alicia Vikander, 
Elizabeth Debicki, Hugh 
Grant, Jared Harris

02:20 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

03:20 Uwaga! - magazyn
03:40 Moc Magii 
05:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:35 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata - serial 

09:40 Aladyn
11:40 Wakacje rodziny 

Johnsonów
 Film opowiada 

o zabawnych perypetiach 
rodziny Johnsonów. Po-
dróżują przez Amerykę do 
miasteczka Caruthersville 
w stanie Missouri, gdzie 
odbędzie się coroczne 
spotkanie z członkami 
ich dalszej rodziny. 
Sprawy zaczynają się 
komplikować, kiedy głowa 
familii, Nate Johnson, 
trochę myli kierunki.

13:50 Podróże Guliwera
 Uwspółcześniona 

ekranizacja słynnej pow-
ieści Jonathana Swifta. 

15:45 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:45 Nasz Nowy Dom
- magazyn

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo 

w Państwie
- magazyn

20:00 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo
23:10 The Story of my Life. 

Historia naszego życia
00:10 Weekend
 Świat dużych pieniędzy, 

przebiegłych mafi osów, 
cwanych policjantów i 
zabójczo przystojnych 
gangsterów. 

02:50 Transformers: 
Zemsta upadłych
- fi lm akcji

06:00 Zakońzcenie

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1978

09:05 Richard Strauss. Na 
drugim brzegu tęczy 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Niemcy, 2014, 
reż. Eric Schulz

11:00 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:40 Mała Moskwa - dramat
13:45 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
14:20 Nienasyceni 

- magazyn
14:45 Mata Hari - fi lm bale-

towy, prod. Francja, 2016, 
reż. Jeff  Tudor

16:55 Rzecz Polska - Fotel 366 
Józefa Chierowskiego

17:15 Niedziela z... 
Bronisławem 
Wildsteinem

18:10 Niedziela z... - Dolina 
nicości - spektakl

19:30 Niedziela z... 
Bronisławem Wildstei-
nem - Gry uliczne 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1996, 
reż. Krzysztof Krauze, 
wyk. Redbad Klijnstra, 
Robert Gonera, Grażyna 
Wolszczak, Andrzej Pre-
cigs, Justyna Kulczycka

21:20 Panorama kina 
polskiego - Bilet na 
księżyc - fi lm obyczajowy

23:35 Scena alternatywna
00:05 Trzeci punkt widzenia 
00:40 Nocny dokument 

- Mallory - fi lm 
dokumentalny

02:30 T/Aboret live - Slot Art 
Festival 2016 - koncert

03:45 Kino nocne - Dom Sary 
05:05 Legendy Rocka

06:00 Skorpion 
- fabularny

06:55 Przygody Merlina 
- fabularny

07:55 Najśmieszniejsi 
- Kabaret Ani Mru Mru

08:50 Co ludzie powiedzą? 
- fabularny

09:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj
- program dokumentalny

10:40 Na psa urok
- familijny

12:55 Najpiękniejsze 
baśnie: Deszczowa 
wróżka

14:35 Król Artur 
- przygodowy

17:00 Robin Hood: Książę 
złodziei 
- przygodowy
Powracający z saraceńskiej 
niewoli Robin z Locksley 
dowiaduje się, że sprawcą 
śmierci jego ojca jest sze-
ryf miasta Nottingham. 

20:00 Niedziela z gwiazdami: 
John Wick 
- fi lm akcji

22:00 Bóg zemsty 
- fi lm akcji

00:00 Uwikłana 
- fabularny

00:55 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Dyżur

01:25 Z archiwum policji 
- fabularny

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny 

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku

04:40 Z archiwum
policji 
- fabularny

05:05 Królowa Serc
- telenowela

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

komediowy, USA
10:25 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska
12:25 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA
13:25 Hobbit: Niezwykła 

podróż - fi lm przy-
godowy, USA, Nowa 
Zelandia, 2012, reż. Peter 
Jackson, wyk. Martin 
Freeman, Ian McKellen, 
Richard Armitage, Ken 
Stott, Graham McTavish, 
Dean O’Gorman, Aidan 
Turner, James Nesbitt, 
Cate Blanchett, Hugo 
Weaving, Christopher Lee, 
Andy Serkis, Ian Holm

16:55 Młode szpady - fi lm 
przygodowy, Wielka 
Brytania, Francja, 2001

19:00 Lucyfer - serial

20:00 Hobbit: Pustkowie 
Smauga 
- fi lm przygodowy,
USA, Nowa Zelandia, 
2013, reż. Peter Jackson, 
wyk. Ian McKellen,
Martin Freeman, Richard 
Armitage, Ken Stott, 
Orlando Bloom, Evange-
line Lilly, Lee Pace, Cate 
Blanchett, Luke Evans, 
Stephen Fry

23:20 Strzelec - serial
00:20 Słaby punkt

- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2007, reż. Gregory 
Hoblit, wyk. Anthony Hop-
kins, Ryan Gosling, David 
Strathairn, Rosamund 
Pike, Embeth Davidtz

02:45 Moc Magii 
04:55 Koniec programu

06:00 Interwencja
06:20 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
- serial przygodowy 

08:15 Tom i Jerry
09:20 Rodzina Addamsów: 

spotkanie po latach
 Czarna komedia o żyjącej 

w pełnym strachów domu 
rodzinie Addamsów. 
Ponieważ Dziadek i Babcia 
Addamsowie nieubłaganie 
normalnieją, przerażeni 
Morticia i Gomez zwołują 
zjazd rodzinny w nadziei, 
że ktoś zna domowe 
lekarstwo na tę straszną 
przypadłość. Chochlik 
drukarski sprawia, że 
rodzina trafi a na imprezę 
krewnych i powinowatych 
zwykłych Adamsów.

11:05 Galileo
13:20 Pegaz kontra 

chimera
15:00 Agent z przypadku

16:50 Za linią wroga 
- fi lm sensacyjny

19:00 Galileo
20:00 Quest
 Nowy Jork, lata 20. 

ubiegłego wieku. Historia 
Chrisa Dubois, młodego 
chłopaka, który uciekając 
przed gangsterami dostaje 
się na statek płynący 
do Hong Kongu. Zostaje 
porwany i uwięziony przez 
przemytników broni, 
którzy chcą go zabić. 

22:00 Grudge 3: Powrót 
klątwy - horror 

00:00 Zwierz
02:00 Anthony Bourdain 

- bez rezerwacji
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



6 kwietnia 2018       Moja Gazeta28 PROGRAM TV

TELENOWELA SERIAL FABULARYZOWANY SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI KOMEDIA SENSACYJNA SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY SERIAL KRYMINALNY

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

poniedziałek 9 kwietnia

05:50 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja, 

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

- teleturniej muzyczny
09:35 Pensjonat nad Ro-

zlewiskiem - serial TVP
10:35 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu Grand

- serial obyczajowy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Wójt roku - 2017 

- sylwetki - felieton
12:40 BBC w Jedynce 

- Błękitna Planeta - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2017

13:45 Elif - serial, prod. Turcja

14:45 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

15:15 Alarm!- magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:55 Leśniczówka 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm!- magazyn
20:35 Teatr Telewizji - Inspekc-

ja - spektakl teatralny
22:00 Warto rozmawiać 
23:05 Drzwi do wolności 
00:35 Do diabła z miłością
02:20 Prawda znalazła swój 

dom - dokumentalny

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
07:00 Program katolicki
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Prawosławne 

Nabożeństwo 
Paschalne

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

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Podwodna planeta 

- Planeta w ciemności 
14:55 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia 
- felieton

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

“M jak miłość”
21:50 Za marzenia - serial TVP
22:50 Zaginiona, prod. 

Francja, 2015
24:00 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial
00:50 O mnie się nie martw

 - serial komediowy TVP
01:50 Riviera - serial, prod. 

Wielka Brytania, 2017
02:45 Mama Tina 

- dramat
04:30 Zakończenie

05:40 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Tu się gotuje!
11:00 Ukryta prawda

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

obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- 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 Thor

- fi lm przygodowy, 
USA, 2011, reż. Kenneth 
Branagh, wyk. Chris 
Hemsworth, Natalie 
Portman, Tom Hiddleston, 
Anthony Hopkins, Stellan 
Skarsgard

01:55 Co za tydzień 
- magazyn

02:25 The Following 
- serial, USA

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 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze - serial 

obyczajowy prod. Polska
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 - serial obycza-

jowy prod. Polska
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich

20:05 MEGA HIT
- Transformers: 
Zemsta upadłych

 Reżyser Michael Bay 
i producent Steven 
Spielberg przedstawiają 
kolejną część pełnego akcji 
przebojowego fi lmu, w 
którym rozgrywa się bitwa 
o losy ziemi. 

23:20 Wyścig z czasem
- thriller 

01:50 Niezniszczalni 3
- fi lm sensacyjny

 Podczas kolejnej, z pozoru 
rutynowej akcji, Barney 
Ross i jego ekipa trafi ają 
na starego przyjaciela, 
Stonebanksa.

04:25 Kabarety
05:00 Disco gramy

- program rozrywkowy

08:00 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:15 Rzecz Polska - Fotel 366 
Józefa Chierowskiego 
- cykl dokumentalny

08:35 Chłopcy - fi lm obycza-
jowy, reż. Ryszard Ber, 
wyk. Kazimierz Opaliński, 
Zdzisław Mrożewski, 
Aleksander Dzwonko-
wski, Wacław Kowalski, 
Ignacy Machowski, Zofi a 
Mrozowska

10:10 Tatarak - fi lm TVP,
reż. Andrzej Szafi ański, 
wyk. Zofi a Rysiówna

11:00 Rodzina Połanieckich
- Powrót - serial TVP

12:40 Piękny był pogrzeb, 
ludzie płakali - dramat

13:40 Studio Kultura 
13:55 Mistrz i Małgorzata

- Seans czarnej magii
15:55 Niedziela z... 

Bronisławem 
Wildsteinem

16:50 Ostatnia akcja 
- komedia sensacyjna

18:30 Ikony muzyki 
19:20 Rzecz Polska
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Więcej niż fi kcja

- Sonita - fi lm 
dokumentalny

21:40 Młoda Polska - Moloch 
22:30 Pierwsze klapsy
22:35 Pierwsze klapsy 

- Pierwsze etiudy - fi lm
22:50 Pierwsze klapsy - Filmy 

o fi lmach - rozmowa
22:55 Pierwsze klapsy

- Każdemu to, czego mu 
wcale nie trzeba - fi lm

23:10 Pierwsze klapsy 
- Casting 

23:30 Którędy po sztukę 
23:35 Videofan 
23:55 Dziennik fi lozofa

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich 
papierach 
- fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:55 Na wariackich 
papierach - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy
Akcja rozgrywa się w śro-
dowisku właścicieli lom-
bardu. W każdym odcinku 
widzowie poznają losy 
ludzi, którzy pojawiają się 
w lombardzie z powodu 
różnych okoliczności 
życiowych.

20:00 Pocałunek smoka 
- fi lm akcji

21:55 Momentum 
- fi lm akcji

23:55 Pod ścianą - fi lm akcji
02:00 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku

04:40 Z archiwum policji

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:25 Szpital - program 
obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:55 Szpital - program 

obyczajowy
15:55 Zaklinaczka duchów 

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

obyczajowy, Polska
17:55 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA
19:00 Ukryta prawda

20:00 Słaby punkt 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2007, reż. Gregory 
Hoblit, wyk. Anthony Hop-
kins, Ryan Gosling, David 
Strathairn, Rosamund 
Pike, Embeth Davidtz, 
Billy Burke

22:30 Kevyn Aucoin: 
W pułapce sukcesu 
- fi lm dokumentalny, 
USA, 2017, reż. Lori Kaye, 
wyk. Cindy Crawford, 
Andie MacDowell, Paulina 
Porizkova

00:20 Nowe życie 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2008, reż. John 
Glenn, wyk. Paul Walker, 
Piper Perabo

02:30 Moc Magii 
04:40 Druga strona medalu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

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

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

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 

 Na komendę dzwoni 
właścicielka butiku. 
Kobieta twierdzi, że dzień 
wcześniej ktoś zniszczył 
ubrania w jej sklepie. 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:15 Rekiny - strefa

śmierci
 U wybrzeży jednej 

z nadmorskich 
miejscowości zaczynają 
grasować żarłoczne rekiny. 
Miejscowy ratownik, 
Jimmy, który przed laty 
ocalał jako jedyny z 
zaatakowanej przez rekina 
grupy nurków i turystów, 
teraz musi stawić czoła 
dawnej traumie. 

02:05 Interwencja
02:45 Cafe Futbol 
04:25 Magazyn Atleci Polsat

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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wtorek 10 kwietnia

05:50 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja
07:20 Komisariat - Śmierć na 

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

- teleturniej muzyczny
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
10:10 Klan - telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Zagadka Hotelu Grand 

- serial obyczajowy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Relacja z Liturgii Wiel-

kanocnej w Kościele 
Greckokatolickim

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

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm!- magazyn
20:35 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy 
21:35 Pensjonat nad 

Rozlewiskiem 
 serial TVP

22:35 Krawcowa z Madrytu 
23:35 Uwięzione - serial
00:35 Komisja morderstw 
01:35 Warto rozmawiać
02:35 Niosła Go Polska - fi lm
03:55 Pieta. Prawo do 

opłakiwania - fi lm

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Menonici w Polsce 
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

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

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Pielęgnacja włosów
14:55 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć - serial
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 obyczajowy TVP

20:40 Kulisy seriali Na dobre 
i na złe i Na sygnale 
- felieton

20:50 M jak miłość
- serial TVP

21:45 Kulisy serialu 
“M jak miłość”

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

22:55 Dama - fi lm
00:35 Zaginiona
01:35 Ludzik, czyli One 

Man Show - program 
rozrywkowy

02:10 Prokurator - serial
03:05 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
04:05 Zobaczyłem zjed-

noczony naród - fi lm
05:00 Zakończenie

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

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

- talk show
23:30 Superwizjer 

- magazyn
reporterów

00:05 Tu się gotuje! 
- magazyn

00:10 36,6 
01:10 Lista klientów 

- serial, USA
02:10 Revolution 

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

- magazyn
prod. Polska

03:35 Moc Magii 
04:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze - serial obycza-

jowy prod. Polska
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska
 W Barbarianie trwają 

przygotowania na przyby-
cie potencjalnego kupca. 
Pracownikom rzedną 
miny, kiedy okazuje się, że 
kontrahentem jest Stefan 
Smorąg, Król Korniszonów.

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
- serial obyczajowy 
prod. Polska

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Niezniszczalni 3 
- fi lm akcji

22:55 Ogień zwalczaj 
ogniem 
- fi lm akcji 

 Strażak Jeremy Coleman 
jest świadkiem zbrodni. 

01:00 Lincoln
04:30 Kabarety
05:00 Disco gramy

08:00 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:15 Wydarzenie aktualne
08:50 Informacje kulturalne
09:15 Ostatnia akcja 

- komedia sensacyjna, reż. 
Michał Rogalski, wyk. Jan 
Machulski, Marian Kocini-
ak, Barbara Kraff tówna

11:00 Królewskie sny - serial
13:35 Studio Kultura
13:55 Mistrz i Małgorzata 

- Mistrz
15:40 Tygodnik Kulturalny
16:35 Parę osób, mały czas 

- dramat, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Krystyna 
Janda

18:35 Mapa polskiego doku-
mentu - Karski i władcy 
ludzkości - fi lm

19:40 Informacje kulturalne
20:00 Powrót pana Cogito
21:15 Dezerterzy - Dezerterzy 

- Irena Lasota - rozmowa
21:45 Dziennik fi lozofa 

21:55 Lekkie obyczaje
- Wielkie nadzieje 
- fi lm kostiumowy, prod. 
USA, Wielka Brytania, 
2012, reż. Mike Newell, 
wyk. Jeremy Irvine, Helena 
Bonham Carter, Ralph 
Fiennes, Holliday Grainger, 
Robbie Coltrane

00:10 Kino nocne 
- Biała noc - fi lm 
sensacyjny, prod. Francja, 
2011, reż. Frederic Jardin, 
wyk. Tomer Sisley, Julien 
Boisselier, Joey Starr, 
Birol Unel

02:05 Informacje kulturalne
02:25 Ikony muzyki 

- Johnny Cash 
03:10 Rzecz Polska - Fotel 366 

Józefa Chierowskiego 
03:30 Wydarzenie aktualne

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich papi-
erach - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:55 Na wariackich papi-
erach - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Bóg zemsty 
- fi lm akcji
Zrozpaczony Will 
oczekuje na informację 
o stanie zdrowia żony, 
która została pobita i 
zgwałcona. W szpitalu 
poznaje mężczyznę, który 
zobowiązuje się odnaleźć i 
ukarać sprawcę napadu.

22:05 Zbrodniarz - fi lm akcji
00:10 Po prostu walcz 3 
02:15 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Wikingowie
- fabularny

03:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial doku-
mentalny

04:40 Z archiwum policji 
05:05 Królowa Serc 

- telenowela

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
06:25 Szpital - program 

obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy
08:20 Zaklinaczka duchów

- serial S-F, USA
09:20 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, 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 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

17:55 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Długi pocałunek 
na dobranoc 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1996, reż. Renny 
Harlin, wyk. Geena Davis, 
Samuel L. Jackson, Patrick 
Malahide, Craig Bierko, 
Brian Cox, David 
Morse

22:30 Hobbit: Pustkowie 
Smauga 
- fi lm przygodowy, USA, 
Nowa Zelandia, 2013, reż. 
Peter Jackson, wyk. Ian 
McKellen, Martin Free-
man, Richard Armitage, 
Ken Stott, Orlando Bloom, 
Evangeline Lilly, Lee Pace

01:55 American Horror Story: 
Asylum - serial

02:50 Moc Magii 
05:00 Koniec programu

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

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

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

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
 prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem
 - telenowela

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

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny 

21:00 Egzorcyzmy Emily 
Rose - thriller 

 Nastolatka Emily Rose 
staje się ofi arą ataku 
demonicznych mocy. 
Poddana egzorcyzmom 
umiera, a ksiądz, który 
je przeprowadzał zostaje 
oskarżony o zaniedbanie 
i w konsekwencji, śmierć 
dziewczyny. W sądzie 
broni go sceptycznie 
nastawiona do całej 
sprawy prawniczka, która 
jednak w miarę odkrywan-
ia prawdy zaczyna sobie 
zdawać sprawę z istnienia 
potężnych sił. 

23:40 Forteca 2
01:30 STOP Drogówka

- magazyn
02:30 Graffi  ti
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środa 11 kwietnia

05:50 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014
07:15 Komisariat 

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

- teleturniej muzyczny
09:15 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP
10:10 Klan - telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Agropogoda - magazyn
12:25 Magazyn Rolniczy
12:40 Natura w Jedynce 

- Amur. Amazonka Azji. 
Daleki Wschód - serial

13:45 Elif - serial, prod. Turcja

14:45 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

15:15 Alarm!- magazyn
15:30 Wiadomości
15:50 Wszystko dla pań
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Trzecia połowa - serial 

komediowy TVP
20:35 Liga Mistrzów - 1/4F
22:40 Liga Mistrzów - skróty
00:10 Orły Nawałki
00:40 Szybszy od błyskawicy

- fi lm akcji
02:40 Uwięzione - serial
03:40 Tajemnica twierdzy 

szyfrów - serial

05:25 Koło fortuny - teleturniej
06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja, 
2015

14:00 Ziemia - Podwodny świat 
- Ziemia. Podwodny świat 
cz. 6. Jaskinia Taj Ma Ha i 
Dedalus Północny - cykl 
dokumentalny

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

16:00 Familiada 
- teleturniej

16:30 Koło fortuny 
- teleturniej

17:15 Meandry uczuć - serial
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 obyczajowy TVP
20:45 Na dobre i na złe
21:45 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:25 Kino relaks

- Nauczycielka 
angielskiego - fi lm

24:00 Rodzinka.pl - serial
00:35 Świat bez tajemnic 

- Aaron Swartz - złote 
dziecko Internetu - fi lm

02:30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial

05:15 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 Dziewczyna 
z tatuażem 
- fi lm sensacyjny,
USA, Szwecja, Norwegia, 
2011, reż. David Fincher, 
wyk. Daniel Craig, Rooney 
Mara, Christopher Plum-
mer, Stellan Skarsgard, 
Steven Berkoff , Robin 
Wright

01:50 Zróbmy sobie 
wnuka 
- fi lm komedia, Polska, 
2003, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Andrzej Grabowski, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Zbigniew Zamachowski

03:35 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:55 Moc Magii 
05:10 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska

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

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze - serial 

obyczajowy prod. Polska
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 - serial 

obyczajowy prod. Polska
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

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

 W środku nocy Kiepskich 
niespodziewanie 
odwiedza Paździoch i 
oskarża Ferdka o to, że 
przed laty pożyczył od 
niego grzałkę turystyczną 
i nie oddał. 

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out

21:30 TOP CHEF
23:00 Ostrożnie 

z dziewczynami 
- komedia romantyczna

00:55 Dom Hemingway 
03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:10 Dzika muzyka 
- Muzykanckie granie w 
Kazimierzu Dolnym - mag-
azyn, reż. Zvika Gregory 
Portnoy

08:45 Informacje kulturalne
09:05 Parę osób, mały czas
11:00 Królewskie sny - serial
13:35 Rzecz Polska
13:50 Studio Kultura
14:15 Mistrz i Małgorzata 
15:50 Dranie w kinie 
16:30 Ceremonia pogrzebowa 

- fi lm obyczajowy
18:15 Portrety - Hitchcock/

Truff aut 
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Na wschód od Holly-

wood - W sumie rodzina 
- dramat

21:40 Pegaz
22:40 Dziennik fi lozofa
22:50 Jedna scena - Jedna 

Scena - Jezioro Bodeńskie 

23:05 Jedna scena - Jezioro 
Bodeńskie 
- dramat, reż. Janusz 
Zaorski, wyk. Krzysztof 
Pieczyński, Małgorzata 
Pieczyńska

 Rok 1940. W niemieckim 
obozie dla internowanych 
przebywa młody Polak le-
gitymujący się francuskim 
paszportem. Obserwując 
towarzyszy niedoli, 
dokonuje rozrachunku 
z własnym życiem i 
tradycją.

00:40 Performance 
01:15 Informacje kulturalne
01:35 Kino nocne - Nic 

- dramat
03:05 Na wschód od Holly-

wood - W sumie rodzina 
- dramat, prod. Meksyk

06:00 To moje życie!
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich 
papierach 
- fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator
 - fabularny

16:55 Na wariackich papi-
erach - fabularny

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw - serial

20:00 Poszukiwany
- fi lm akcji
Sierżant marines 
James Dunn, niesłusznie 
oskarżony o zamordowa-
nie przełożonego, zostaje 
ocalony od kary śmierci 
przez pułkownika Caseya. 
Ceną wolności jest służba 
w oddziałach specjalnych.

22:00 Pocałunek smoka 
- fi lm akcji

23:55 Wzgórza mają oczy 2 
- horror

01:50 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Wikingowie
- fabularny

03:00 Taki jest świat 
03:55 Na jedwabnym 

szlaku 
04:40 Z archiwum policji

05:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:25 Szpital
07:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy
08:20 Zaklinaczka duchów

- serial S-F, USA
09:20 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, 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 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 
- serial obyczajowy

17:55 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA

19:00 Ukryta prawda

20:00 Wielki Mike 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2009, reż. John
Lee Hancock, wyk. Sandra 
Bullock, Tim McGraw, 
Quinton Aaron, Jae 
Head, Lily Collins, Kathy 
Bates

22:45 Magazyn UEFA 
Champions League 

23:50 Mama i ja
- fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Anne 
Fletcher, wyk. Barbra 
Streisand, Seth Rogen, 
Brett Cullen, Colin Hanks, 
Adam Scott

01:55 Moc Magii 
04:05 Druga strona 

medalu
- talk show

05:05 Koniec programu

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

07:05 Jeźdźcy smoków
08:00 Drużyna A, odc.8 Blood 

Sweat And Cheers
09:00 Detektyw Monk 

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

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela 

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

21:00 Banita
- dramat

 Nastoletni następca cesar-
skiego tronu musi uciekać 
z kraju przed starszym 
bratem, który usiłuje go 
zgładzić. Jedyną jego 
szansą na przeżycie staje 
się Jakob, wojownik, który 
aby pomóc młodziutkiemu 
księciu musi uporać się 
ze swoimi własnymi 
demonami i pozyskać jako 
sojusznika legendarnego 
banitę - Białego Ducha. 

23:05 Krwawa zemsta
01:00 Anthony Bourdain

- bez rezerwacji
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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czwartek 12 kwietnia

05:50 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja
07:20 Komisariat - serial TVP
07:45 Alarm!- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny
10:10 Klan - telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Rok w ogrodzie extra 
12:45 Natura w Jedynce 

- Amur. Amazonka Azji. 
Rzeka Czarnego Smoka 

13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
15:15 Alarm!- magazyn
15:30 Wiadomości

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm!- magazyn
20:35 Ojciec Mateusz
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy 

Anity Gargas
- magazyn

22:55 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

23:45 Ocaleni - reality show
00:50 Wojsko - polskie.pl 
01:25 Gwiazda - fi lm
03:00 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

05:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

06:50 Podróże z historią
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial 

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

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Mosty Ameryki. 

Historia Rudolfa 
Modrzejewskiego

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

20:45 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

21:40 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2013

22:40 Za marzenia
- serial TVP

23:35 Straszny fi lm 4 
- komedia, prod. USA, 
2006, reż. David Zucker, 
wyk. Anna Faris, Regina 
Hall, Craig Bierko, Simon 
Rex, Anthony Anderson

01:05 Nauczycielka 
angielskiego - fi lm 
obyczajowy, prod. USA, 
2013, reż. Craig Zisk, wyk. 
Julianne Moore, Greg Kin-
near, Lily Collins, Michael 
Angarano, Nathan Lane

02:45 Art Noc: Nika Lubowicz 
- koncert

03:45 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Ukryta prawda 

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

obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital 
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 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:35 Zróbmy sobie
wnuka 
- fi lm komedia, Polska, 
2003, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Andrzej Grabowski, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Zbigniew Zamachowski

00:30 Tron: Dziedzictwo 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2010, reż. Joseph 
Kosinski, wyk. Jeff  Bridges, 
Garrett Hedlund, Olivia 
Wilde, Bruce Boxleitner, 
James Frain, Michael 
Sheen

03:00 Uwaga! 
- magazyn, prod. Polska

03:25 Moc Magii 
04:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska

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

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze - serial 

obyczajowy prod. Polska
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 - serial 

obyczajowy prod. Polska
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

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

20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
22:10 Wyjdź za mnie
23:20 Księżniczka i żołnierz 

- melodramat
 Oparta na faktach 

opowieść o miłości 
Amerykanina i muzułman-
ki. Ich płomienne 
uczucie stało się przyczyną 
ostrego konfl iktu między 
Bahrajnem a Stanami 
Zjednoczonymi w 1999 
roku. Stacjonujący w 
Bahrajnie amerykański 
żołnierz Jason Johnson 
traci głowę dla pięknej 
Meriam Al-Khalifa.

01:00 Zakończenie

08:00 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:15 Dezerterzy - Dezerterzy - 
Irena Lasota - rozmowa

08:50 Informacje kulturalne
09:15 Ceremonia pogrzebowa 

- fi lm obyczajowy
11:00 Królewskie sny - serial
13:45 Informacje kulturalne
14:05 Rzecz Polska - Fotel 366 

Józefa Chierowskiego
14:20 Studio Kultura 
14:35 Mistrz i Małgorzata 

- Pożegnanie
16:20 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
16:55 Zmruż oczy - fi lm 

obyczajowy, reż. 
Andrzej Jakimowski, wyk. 
Zbigniew Zamachowski

18:35 Przeżyjmy to jeszcze 
raz. Plakat w PRL 

19:20 Teraz animacje! 
- Lipsett Diaries - fi lm

19:40 Informacje 
kulturalne

20:00 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Wiek 
niewinności
- dramat, prod. USA, 
1993, reż. Martin Scorcese, 
wyk. Daniel Day-Lewis, 
Michelle Pfeiff er, Winona 
Ryder, Geraldine Chaplin

22:25 Scena Klasyczna
23:15 Dziennik fi lozofa
23:25 Ziemia, planeta ludzi 

- Kraina Oświeconych 
- fi lm dokumentalny

01:05 Kino nocne 
- Dziewczęta
z Nowolipek 
- dramat, reż. Barbara 
Sass, wyk. Maria Ciunelis

02:40 Informacje kulturalne
02:55 Fidelio - opera
05:30 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 Na wariackich
papierach - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:55 Na wariackich 
papierach - fabularny

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw - obyczajowy

20:00 Kariera Nikosia 
Dyzmy 
- komedia

22:10 Trick 
- komedia

00:10 Najśmieszniejsi 
- Kabaret Ani Mru Mru

01:05 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Na 
jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

01:45 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

03:25 Taki jest świat 
- program informacyjny 

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:25 Szpital - program 
obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie
- serial obyczajowy, Polska

17:55 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA

19:00 Ukryta prawda

20:00 Mama i ja
- fi lm komedia, USA, 2012, 
reż. Anne Fletcher, wyk. 
Barbra Streisand, Seth 
Rogen, Brett Cullen, Colin 
Hanks, Adam Scott

22:05 Lucyfer - serial
23:05 American Horror 

Story: Asylum 
- serial, USA

00:05 Pamiętnik 
- fi lm melodramat, 
USA, 2004, reż. Nick 
Cassavetes, wyk. Ryan 
Gosling, Rachel McAdams, 
James Garner, Gena 
Rowlands, James 
Marsden, Sam Shepard, 
Joan Allen

02:40 Moc Magii 
04:55 Druga strona medalu
05:20 Koniec programu

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

07:05 Jeźdźcy smoków
- serial przygodowy

08:00 Drużyna A
- serial przygodowy

09:00 Detektyw Monk 
- serial kryminalny

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 obyczajowy 

20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny 
prod. Polska

 Wach i Walczak badają 
sprawę młodej pielęg-
niarki, którą znaleziono 
martwą za szpitalem. 
Śmierć dziewczyny 
wygląda na upozorowane 
samobójstwo.

21:00 Za linią wroga
- dramat wojenny

 Porucznik Chris Burnett 
jest pilotem amerykańsk-
iej marynarki wojennej, 
której oddziały stacjonują 
na Bałkanach. Burnett
z trudem znosi kolejne dni 
w obcym kraju. 

23:20 Paparazzi 
- thriller sensacyjny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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6.04

7.04

8.04

9.04

10.04

11.04

12.04

Wilhelma, Celestyny, Izoldy
Światowy Dzień Sportu

Hermana, Donata
Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Radosława, Dionizego, Julii
Międzynarodowy Dzień Romów

Achacego, Hugo
Światowy Dzień Gołębia

Magdaleny, Michała, Makarego
Dzień Rodzeństwa

Gemmy, Leony, Filipa
Dzień Radia

Damiana, Julisza, Saby
Dzień Czekolady

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
6.04 Apteka „Stylowa”, ul. Żaganny 19
7.04 Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Słowiań-
ski 14
8.04 Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanowskie-
go 10b
9.04 Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
10.04 Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
11.04 Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
12.04 Apteka „Europejska” ul. Ks. Żaganny 23

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

TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

ŻARY SPEKTAKL TEATRÓW 
TAŃCA PT. „DZWONECZKI 
MARZEŃ”
ŻDK zaprasza na spektakl Teatrów Tańca 
Żarskiego Domu Kultury, który odbędzie 
się w piątek (dzisiaj - w dniu wydania 
Mojej Gazety!), 6 kwietnia o godz. 18.00. 
Sala widowiskowa „Luna”, ul. Okrzei 35. 
Reżyseria i choreografia Bożena Wró-
bel. Bilety w cenie: 10 zł - normalny, 7 zł 
- ulgowy (członkowie sekcji ŻDK), 5 zł - 
Karta Dużej Rodziny, 2 zł - Żarska Karta 
Seniora, do nabycia w ŻDK ul. Wrocław-
ska 7 lub online.

ŻARY LUBUSKI DZIECIĘCY 
I MŁODZIEŻOWY FESTIWAL 
PIOSENKI
Festiwal rusza w sobotę, 7 kwietnia 
o godz. 10.00 w sali widowiskowej ŻDK 
„LUNA” przy ul. Okrzei 35 w Żarach.
Zgłosiło się 61 uczestników w kategorii 
dziecięcej i młodzieżowej. Finał przewi-
dziany jest na ok. godz. 14:00.
Prezentacjom zespołów przyglądać się 
będzie rada artystyczna, która wytypuje 
zespoły oraz solistów zgodnie z regula-
minem Regionalnego Centrum Animacji 
Kultury do eliminacji wojewódzkich.

ŻARY SZARADZIARSKIE 
MISTRZOSTWA POLSKI
W sobotę, 7 kwietnia, o godz. 11:00 
w Żarskim Domu Kultury przy ul. Wro-
cławskiej 7 zaplanowane są XVII Sza-

radziarskie Mistrzostwa Polski - Elimi-
nacje Strefowe. Zawody odbędą się pod 
patronatem redakcji „Rozrywki”. Organi-
zatorem jest Klub ABAK Żarskiego Domu 
Kultury.

LUBSKO SPRZĄTANIE PARKU
Burmistrz Lubska Lech Jurkowski zapra-
sza wszystkich chętnych do udziału w ak-
cji sprzątania parku znajdującego się za 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wycho-
wawczym w Lubsku. Termin: 14 kwietnia 
2018r. Miejsce spotkania: ul. Szkolna
Program :
8.30-9.00 rejestracja uczestników
9.00-9.15 szkolenie BHP, omówienie prac 
do wykonania
9.30 praca w grupach
12.00 zakończenie i wspólne grillowanie
Organizatorzy zapewniają worki, rękawi-
ce i poczęstunek.
Zgłoszenia udziału w akcji przyjmowane 
są do 12 kwietnia:
telefonicznie: 68 457-62-86, 68 457-61-
08
e-mailem: mwitos@lubsko.pl
sekretariat@lubsko.pl
lub osobiście w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3 
(pok. nr 31, nr 28).

ŻARY Żarski Dom Kultury zaprasza na 
spektakl Yasminy Reza pt. „Życie: trzy wer-
sje”. Spektakl zaplanowany jest w niedzielę, 
22 kwietnia o godz. 17:00 w sali widowisko-
wej „Luna” przy ul. Okrzei 35. Bilety w ce-
nie 80.00 zł są do nabycia w ŻDK ul. Wro-
cławska 7. Obsada: Olga Sawicka, Martyna 
Trawczyńska, Sławomir Pacek, Jerzy Schej-
bal, przekład: Piotr Szymanowski, reżyseria: 
Jerzy Schejbal, scenografi a i kostiumy: Ta-
tiana Kwiatkowska.

„Życie: trzy wersje” to pozornie prosta 
i niepozbawiona komediowych tonów, ale 
w rzeczywistości pełna napięć historia, która 
zawiera wiele trafnych spostrzeżeń na temat 
naszej codzienności, odsłaniając tym samym 
prawdę o człowieku.

Sztuka Yasminy Rezy ukazuje trzy wa-
rianty tej samej kolacji z udziałem dwóch 
par małżeńskich, Soni i Henryka oraz Inez 
i Huberta. 

Yasmina Reza, to znana francuska ak-
torka i pisarka, autorka wystawianych na ca-
łym świecie sztuk, w tym słynnego „Boga 
mordu”, którego adaptacją jest fi lm „Rzeź” 
w reżyserii Romana Polańskiego. PAS

Trzy wersje życia
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KRZYŻÓWKA

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

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

GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA ZAGINIONYCH KRA-
SNALI (2D Dub)
OD 06.04 DO 09.04 ORAZ 12.04 – GODZ. 16:00; 10.04 I 11.04 - GODZ. 
15:30
KOBIETA SUKCESU
od 06.04 do 09.04 oraz 12.04 – godz. 18:00; 10.04 – godz. 17:00; 11.04 - 
godz. 19:00
CZWARTA WŁADZA
od 06.04 do 09.04 oraz 12.04 – godz. 20:00; 10.04 i 11.04 - godz. 21:00
FKS – DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK
11.04 – godz. 17:00

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

DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI (Przegląd Teatrzyków 
Dziecięcych)
06.04 – GODZ. 12:00
DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI (III Przegląd Dziecięcej 
Twórczości Teatralnej o Cylinder Pana Andersena)
11.04 – GODZ. 12:00
TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
07.04 - GODZ. 16:00; 08.04 – GODZ. 12:00
TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW (Przegląd Teatrzyków 
Dziecięcych)
09.04 - GODZ. 12:00
BÓG MORDU
07.04 i 08.04 – godz. 18:00
BYĆ JAK MŁODY W.
12.04 – godz. 10:00
SELFIE.COM.PL
13.04 - godz. 20:00
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