
N
r 

11
 (2

52
) |

 R
ok

 V
I |

 1
5 

m
ar

ca
 2

01
9 

r. 
| I

SS
N

 2
45

1-
08

74
 | 

In
de

ks
 4

00
89

0

str. 2

Emocje
wokół

zamku 60 lat żarskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

Beemka
za ćwierć

miliona
str. 11

Kobiety
kobietom

Rusza
okręgówka

str. 15

str. 12-13

str. 4-5

Pieniądze, 
uroda i dobre

relacje
str. 7

Mistrzostwa
w Żarach

str. 10

Wybieranie
szkoły

str. 8-9



15 marca 2019       Moja Gazeta2
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ŻARY Po tym jak 
rozeszła się wieść, 
że miasto może 
przejąć zamek 
z rąk prywatnych 
właścicieli, wśród 
mieszkańców 
rozgorzała gorąca 
dyskusja.

Przypomnijmy. Właściciele 
kompleksu zamkowo-pałaco-
wego zwrócili się do burmistrz 
Danuty Madej z propozycją, że-
by miasto przejęło zamek za 
symboliczną złotówkę. Jeden 
z właścicieli, w piśmie skiero-
wanym do burmistrz, powołał 
się na ciężką i długotrwałą cho-
robę. To powoduje, że musi od-
stąpić od inwestycji. To oznacza 
jedno - zamek będzie z każdym 
rokiem niszczał.

Właściciele chcą przeka-
zać jedynie zamek, bo pałac na-
dal pozostanie w ich rękach. 

Teraz burmistrz i radni miej-
scy muszą podjąć decyzję, czy 
wziąć na siebie ciężar związany 
z remontem i utrzymaniem spo-
rego obiektu. Sprawa będzie wy-
magała szerokiej dyskusji, dlatego 
odbyło się już pierwsze, publiczne 
spotkanie i zapowiedziane są ko-
lejne.

Paweł Skrzypczyński

Emocje wokół zamku

POWIAT ŻARSKI 
Policjanci 
z Komisariatu Policji 
w Lubsku wspólnie 
z funkcjonariuszami 
Straży Granicznej, 
podczas 
przeszukania 
mieszkania, ujawnili 
blisko 23 gramy 
metamfetaminy.
Policjanci z Komisariatu Poli-
cji w Lubsku oraz funkcjonariu-
sze Straży Granicznej wspólnie 
działali w przygranicznej miej-
scowości Zasieki. W wykryciu 
narkotyków pomógł pies służbo-

wy Żandarmerii Wojskowej, któ-
ry wskazał trop. Blisko 23 gra-
my białych kryształków, pienią-
dze w polskiej walucie oraz eu-
ro, a także waga, ukryte były pod 
panelami sufi towymi. Policjanci 
zabezpieczyli znalezione rzeczy. 
Po sprawdzeniu kryształków te-
sterem narkotykowym, okaza-
ło się, że była to metamfetami-
na. Z takiej ilości można by było 
wydzielić ponad 200 porcji. Za-
trzymany został 45-letni miesz-
kaniec powiatu żarskiego. Został 
przesłuchany. Po wpłaceniu 20 
tys. złotych poręczenia majątko-
wego został zwolniony. Mężczy-
zna odpowie za posiadanie nar-
kotyków. PAS

Narkotyki ukryte pod sufi tem

Narkotyki były schowane między panelami sufi towymi fot.Lubuska Policja

Zgodnie z Ustawą 
o przeciwdziałaniu 
narkomanii art. 62: 
1. Kto, wbrew przepisom 
ustawy, posiada środki 
odurzające lub substancje 
psycho-tropowe, podlega 
karze pozbawienia wolno-
ści do lat 3. 
2. Jeżeli przedmiotem czy-
nu, o którym mowa w ust. 
1, jest znaczna ilość środ-
ków odurzających lub sub-
stancji psychotropowych, 
sprawca podlega karze po-
zbawienia wolności od ro-
ku do lat 10.

Propozycja 
„trwałej ruiny”
Towarzystwo Upiększania 
Miasta popiera przejęcie zam-
ku. Ogłosiliśmy to podczas 
publicznej debaty. Jesteśmy 
zwolennikami polityki ma-
łych kroków. Nie trzeba od ra-
zu remontować obiektu i wy-
dawać ogromnych pieniędzy, 
bo to byłoby zbyt dużym ob-
ciążeniem budżetu, a potrzeb 
w mieście jest wiele. Propo-
nujemy więc, żeby z obiek-
tu zrobić tzw. „trwałą ruinę”. 
Sekretarz TUM, historyk i re-
gionalista dr Rafał Szymczak 
przytoczył przykład zabytku 
w poddzielonogórskim Zato-
niu. Można też pojechać do 
byłego Berlina Zachodniego, 
gdzie w centrum stoi zbom-
bardowany podczas II WŚ. ko-
ściół. Obiekty się zabezpiecza, 
wykonuje iluminację świetlną, 
monitoring, ustawia tablice in-
formacyjne i udostępnia tury-
stom do zwiedzania - za bi-
letami wstępu. Naprawa da-
chu, zabezpieczenie obiektu, 
iluminacja, monitoring i upo-
rządkowanie terenu, to koszt 
ok. 1,5 mln zł. Podobne sta-
nowisko przedstawiła obecna 
na debacie architekt z Wrocła-
wia. Pieniądze i tak w więk-
szości pochodziłby z różnych 

programów zewnętrznych. 
Z czasem można pomyśleć 
o pozyskaniu większych pie-
niędzy z zewnątrz i polityką 
małych kroków wyremonto-
wać jakąś część obiektu.

Alternatywą jest całko-
wite zniszczenie obiektu. Te-
go chyba nikt by nie chciał. 
Kolejne pokolenie mieszkań-
ców miasta by nam - obecnym 
mieszkańcom, tego nie wyba-
czyło.

W internecie rozgorzała dys-
kusja. Przytaczamy fragmen-
ty w oryginalnej pisowni.

Karol W. Ta debata to taka decz-
ko... niechlujna, od początku do 
końca. Największe moje zdziwie-
nie to konieczność wymiany po-
szycia dachowego na zamku... 
czyli co, robota dekarzy sprzed 
kilku lat to totalna fuszerka ?

Dariusz N. Jak wynikało z infor-
macji, dach był zrobiony prawi-
dłowo, ale złomiarze powyrywa-
li wszystkie blachy, opierzenia 
i inne elementy, nawet oryginalną 
blachę z wieży zamkowej i przy 
okazji częściowo go zdewasto-
wali. Mowa jest raz o wymianie 
a raz o uszczelnieniu dachu, in-
nym razem o naprawie. Więc chy-
ba nie o cały dach chodzi.

Zofi a T. Zamek temat niekończą-
cej opowieści ,proponuję modli-
twę o wstawiennictwo Św. Pa-
mięci prałata J. Demela . Histo-
rią jest już odbudowa zabytko-
wych kościołów w Żarach po-
zdrawiam .

Mirosław M.  kiedys UM Zary 
prosil mieszkanow Kunic aby sie 
dolaczyli, bedzie im lepiej itd te-

raz kunice to zapomniana dziel-
niuca Totalny syf. Nie ma na 
to kasy nigdy ale na jakas ruine 
jest? nie ma kasy na naprawe ulic 
a na ruine jest? Jestem przeciwny 
„”,sa inne potrzeby

Jan W. Trzeba było nie doprowa-
dzić do ruiny, to by nie trzeba na-
prawiać. Mirosław M. to powiedz 
to tym ze starostwa powiatowego 
bo oni tam po wojnie mieli swoje 
biura ale pozniej jak sie przepro-
wadzili do nowego to nawet tego 
nie zabepieczyli....takie byly cza-
sy poniemieckie to niczyje

Jan W. Społeczeństwo Żar pod 
kierownictwem swoich przedsta-
wicieli z protoplastów obecnego 
SLD zrujnowało zabytki. Powin-
no naprawić to co zepsuło. 

Mirosław M. wsrod jak mowisz 
protoplastow SLD byli tez pro-
toplasci obecnej wladzy po kraju 
krazyli rozni zbieracze. Zastana-
wia fakt posiadania przez niekto-
rych mieszkancow roznych np jak 
mowia zbiorow ktore udostep-
niaja do ogladania mieszkancom 
Nie bede rzucal teraz nazwiska-
mi ...ciekawe skad maja te zbio-
ry..ceramika.stare pocztowki, me-
ble.....

Kościół Pokoju w centrum daw-
nego Berlina Zachodniego, to 
przykład tzw. „trwałej ruiny” 
fot.wikipedia.org
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60 lat żarskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

ŻARY Na 12 kwietnia 
zaplanowano 
jubileuszową 
uroczystość, która 
podsumuje sześć 
dekad istnienia  
i dorobku 
największej żarskiej 
spółdzielni.  
O historii, bieżącej 
działalności, a także 
planach spółdzielni 
na przyszłość 
w rozmowie 
z Andrzejem 
Buczyńskim 
opowiada prezes 
zarządu dr inż. 
Stanisław Hałabura.

Jak to wszystko się zaczęło?
- W marcu 1959 roku w siedzi-
bie ówczesnego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Mieszkaniowego,  
w gabinecie dyrektora Kazimierza 
Reszki, zapadła decyzja o potrze-
bie powołania spółdzielni, która 
zajęłaby się budową mieszkań dla 
mieszkańców Żar po pożodze wo-
jennej. Ukonstytuował się komitet 
założycielski, który zajął się spra-
wami organizacyjnymi. Pracowało 
w nim siedemnaście osób. 

Obecnie spółdzielnia to 
zupełnie coś innego, niż na 
początku.
- Na przestrzeni 60. lat spółdziel-
nia ulegała różnym zmianom  
i przeobrażeniom. Zmieniały się 
ustawy o spółdzielczości. Zmie-
niały się nazwy, siedziby spół-
dzielni. Ta obecna jest trzecią  
z kolei. Przez te wszystkie lata  
w spółdzielni pracowało po-
nad siedemset osób, kierowało 
nią pięciu prezesów. Radzie nad-
zorczej przewodniczyło w sumie 
dziewięć osób, a niektóre z nich 
pełniły tę funkcję kilkukrotnie. 

Dziś nowe bloki już nie 
powstają.
- W historii spółdzielni można  
w zasadzie wyróżnić dwa okresy. 
Pierwszy, to okres inwestycyjny, 
który trwał do 1992 roku. Wtedy 
został oddany do użytku ostatni 
nowy budynek przy ulicy Krótkiej. 
Po 1992 roku spółdzielnia admini-
struje, modernizuje, ale nie budu-
je nowych mieszkań. 

Czym dzisiaj zarządza 
spółdzielnia?
- Spółdzielnia nasza liczy obecnie 

64 nieruchomości, w których znaj-
duje się 2.567 mieszkań o łącznej 
powierzchni ponad 118 tysięcy 
metrów kwadratowych. Nierucho-
mości zlokalizowane są w kilku 
miejscach. Najwięcej jest ich na 
osiedlu Moniuszki I i II. Posiada-
my też swoje nieruchomości przy 
ul. 1 Maja, jeden budynek przy ul. 
Myśliwskiej, dwa przy ul. Artyle-
rzystów, a także na osiedlu Zwy-
cięzców i Męczenników. Mieszka-
nia nasze są rozrzucone po mie-
ście, co niewątpliwie utrudnia, ale 
nie uniemożliwia pracy. 

Najstarsze budynki 
spółdzielni?
- Pierwsze budynki spółdzielni po-
wstały na osiedlu odbudowanym, 
obejmującym trzy ulice - 17 Lu-
tego, Kazimierza Wielkiego i Kur-
pińskiego. Powstały komitet za-
decydował o odbudowaniu pierw-
szych dziewięciu mieszkań. Na 
samym początku więc nie budo-
wano od podstaw, ale zagospo-
darowano ruiny pozostałe po woj-
nie. Były one oddawane do użytku  
w latach 1959-1962. 

Spółdzielnia kojarzy się 
przede wszystkim z blokami.
- Pierwszy budynek czteropiętro-
wy, zlokalizowany przy ul. Mo-
niuszki 54, powstał w 1964 roku. 
Później sukcesywnie budowa-
no ich coraz więcej, a takie apo-
geum nastąpiło w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych, w 
których wybudowano ponad sie-
demdziesiąt procent naszej sub-
stancji mieszkaniowej. 

Mogą powstać nowe?
- Obecnie spółdzielnia nie budu-
je nowych mieszkań. Posiadamy 
jeszcze dwa takie miejsca, na któ-
rych można przystąpić do prac in-
westycyjnych od podstaw. Jednak 
w tej chwili tego nie planujemy. 

Co zamiast budowania?
- Generalnie rzecz biorąc, naszym 
zadaniem jest utrzymywanie 
standardów naszych budynków 
na przyzwoitym poziomie. Jak już 
wspomniałem, niektóre mieszka-
nia liczą sobie już sześćdziesiąt 
lat. Musimy je modernizować i tak 
dostosowywać do nowoczesnych 
norm, aby naszym mieszkańcom 
nie żyło się gorzej, a coraz lepiej. 
To zadanie równie trudne, jak bu-
dowa nowych mieszkań. 

Od wiosny na osiedlach 
słychać kosiarki.
- Oprócz samych budynków, ma-

my duże połacie zieleni, drzew, 
krzewów, które trzeba pielęgno-
wać. W sumie do gospodaro-
wania mamy ponad 9 hektarów 
trawników. Tym wszystkim zaj-
mujemy się samodzielnie. Za-
trudniamy zarówno sprzątaczy, 
jak i konserwatorów, którzy te 
rzeczy nam wykonują. 

Ile osób pracuje  
w spółdzielni?
- Obecnie w spółdzielni zatrud-
nionych jest trzydzieści osób. Za-
rząd jest jednoosobowy - prezes 
plus dwóch pełnomocników. Sta-
ramy się nie zwiększać zatrudnie-
nia. Mało tego. W przypadku, gdy 
się nam ktoś po drodze “wykru-
szy”, to obowiązki te dzielimy na 
już zatrudnionych, z uwzględnie-
niem oczywiście pewnych bonifi-
kat finansowych. Na razie to nam 
wychodzi. Zatrudniamy osoby do-
świadczone, z długoletnią prak-
tyką w spółdzielni. Rekordzist-
ka ma 42 lata pracy w spółdzielni  
i chce pracować w dalszym ciągu. 
Część osób pracuje ponad 30 lat. 
Wiemy jednak, że nie jesteśmy 
nieśmiertelni i musimy szyko-
wać kadry na przyszłość. Mamy 
też zatrudnioną młodzież, która  
w zasadzie już połknęła spół-
dzielczego bakcyla i dobrze nam 
się tutaj z nimi pracuje. Przyjęli-
śmy taką zasadę, że nie będziemy 
po sobie zostawiać spalonej zie-
mi - ludzie odchodzą, ale spół-
dzielnia musi funkcjonować da-
lej. Tym bardziej, że na spółdziel-
czość nakłada się coraz to nowe 
zadania, coraz trudniejsze do re-
alizacji. Musimy temu podołać. 

42 lata pracy, to niezły wynik.
- Niektórzy z naszych członków 
mają nam za złe, że zatrudniamy 
osoby starsze, które mogłyby już 
odejść na emeryturę, ale nikogo 
na siłę nie wysyłamy. Emerytura 
jest przywilejem, a nie obowiąz-
kiem. Jeśli ktoś chce nadal reali-
zować się zawodowo, to nie robi-
my z tego tytułu problemu. Waż-
ne jest, aby pracownik wywiązy-
wał się ze swoich obowiązków. 

Przez 60 lat na pewno wiele 
się zmieniło.
- Od jakiegoś czasu jesteśmy  
w Unii Europejskiej. Zmienia-
ją się przepisy budowlane i nor-
my, a my musimy to implemento-
wać do naszych warunków. To co 
robiliśmy kiedyś, dzisiaj jest już 
nieaktualne. Na przykład szero-
ko termomodernizujemy nasze 
budynki. Jeszcze nie mogę po-

Stanisław Hałabura - prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach od 2010 
roku fot. archiwum SM Żary

Barbara Gryko - prezes w latach 2004-2009 fot. archiwum SM Żary
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wiedzieć, że jesteśmy na ukoń-
czeniu, ale te sprawy mamy już 
bardzo daleko zaawansowane.  
W międzyczasie zmieniły się 
przepisy i dzisiaj trzeba kłaść 
grubszą warstwę styropianu, niż 
było to robione wcześniej. Czyli 
kończymy jedną termomoderni-
zację, a myślimy już o następnej. 
To też jest pewnym utrudnieniem 
w naszej pracy.

Wygląda na to, że jest co robić 
cały czas.
- Na uroczyste spotkanie z oka-
zji jubileuszu zapraszamy wszyst-
kich spółdzielczych aktywistów, 
członków spółdzielni i podsumu-
jemy wszystkie dotychczasowe la-
ta. Kilkudziesięciu osobom zasłu-
żonym dla rozwoju naszej spół-
dzielni chcemy wręczyć odzna-
czenia resortowe, a także takie 
nasze wewnętrzne, aby docenić 
ich pracę i wszystko to, co uczynili 
dla ruchu spółdzielczego. 

Jakie są dzisiaj priorytety 
spółdzielni mieszkaniowej?
- Naczelnym zadaniem, które so-
bie postawiliśmy, jest podnosze-
nie efektywności działania. Cho-
dzi o to, żeby z każdej złotówki, 
którą wydają nasi mieszkańcy, 
było więcej korzyści. Dotyczy to 
nie tylko naszych pracowników, 
ale również efektywnego wyko-
rzystywania pieniędzy w ener-
getyce. Stąd też szeroki program 
dociepleniowy. Na 64 nierucho-
mości, większość jest już w peł-
ni zmodernizowana. 21 budyn-
ków ma częściową termomoder-
nizację. Te właśnie musimy do-
kończyć w pierwszej kolejności. 
Zasadniczą sprawą jest pozyski-
wanie środków finansowych, po-
nieważ są to drogie rzeczy i z ro-
ku na rok coraz droższe. Przyjęli-
śmy pewną zasadę i póki co spół-
dzielnia nasza nie korzysta z kre-
dytów. Finansujemy się sami. 
Stosujemy zasadę pożyczek we-
wnętrznych i jakoś nam to wy-
chodzi. Zarząd wraz ze służbą 
techniczną stara się też pozyski-
wać dodatkowe środki, chociażby 
z tak zwanych białych certyfika-
tów. Są one przeznaczane na za-
dania ogólne, głównie na eksplo-
atację. 

Nie ma już jednego worka  
z pieniędzmi?
- Od 2007 roku każda nierucho-
mość rozliczana jest indywidu-
alnie, stąd też każdy skrupulat-
nie liczy pieniądze i kontroluje 
ich wydawanie. Nie możemy tymi 
pieniędzmi dowolnie “szastać”, 
ale raczej pytać mieszkańców  
o zgodę na wydatki. Tym bardziej, 
że 56 procent naszych użytkow-
ników mieszkań posiada tak zwa-
ną wyodrębnioną własność. Są 
oni nie klientami, ale partne-
rami spółdzielni. Stąd potrze-
ba uzgadniania wszelkich spraw 
wykraczających poza tak zwany 
zarząd zwykły. To z jednej stro-

ny ułatwia podejmowanie decy-
zji, ale z drugiej strony kompli-
kuje. Przeprowadzenie takiej czy 
innej inwestycji wymaga uzyska-
nia zgody wszystkich, a raczej 
zdecydowanej większości miesz-
kańców. A to nie jest łatwe, je-
śli w nieruchomości jest ponad 
sto mieszkań. Zebranie podpisów 
wymaga kilku tygodni chodze-
nia od drzwi do drzwi. Nie wszy-
scy są dyspozycyjni w tym samym 
czasie. Inni posiadają mieszka-
nia, ale w nich nie mieszkają.  
Z drugiej strony zarząd kierując 
się zasadą większości, ma pod-
kładkę pod swoje działania. Bar-
dzo uspołeczniamy podejmowa-
nie decyzji. Nie chcemy do tego 
podchodzić arbitralnie. Pytamy  
o zdanie naszych mieszkańców.

Zdania mogą być jednak 
różne.
- Zawsze wśród takiej grupy są 
osoby przeciwne inwestycjom 
i modernizacjom. Szczęśliwie, 
od jakiegoś czasu, nie musi być 
stuprocentowa zgoda. Wystar-
czy większość, tak jak to jest we 
wspólnotach. Kiedyś było tak, że 
nawet jedna osoba stawiała we-
to i musieliśmy w takim przypad-
ku  występować do sądu, żeby ją 
do przymusić do zmiany decyzji, 
aby móc realizować inwestycję, 
której domagała się większość.

Jak wygląda planowanie 
kolejnych inwestycji?
- Już dobrych kilka lat temu pod-
jęliśmy decyzję o opracowaniu 
strategii rozwoju. Obecna, druga 
z kolei,  obowiązuje do 2020 ro-
ku. Posiadanie takiej strategii ma 
taką zaletę, że niezależnie od te-
go, kto jest prezesem, kto rzą-
dzi, to wiadomo, do czego trze-
ba zmierzać i co realizować. Stra-
tegia została zatwierdzona przez 
Walne Zgromadzenie i obowiązu-
je, a to przy okazji ułatwia pracę. 
Jest w niej między innymi zapis, 
że musimy dążyć do zwiększe-
nia efektywności zużycia ener-
gii. Termomodernizacja jest w tej 
chwili najważniejsza. Mamy już 
docieplone wszystkie stropy, wy-
mienione wszystkie okna, drzwi. 
Pozostaje problem niektórych 
ścian zewnętrznych. W niedale-
kiej przyszłości będziemy brali 
się za ocieplanie piwnic, ponie-
waż tam w tej chwili jest najwięk-
sza strata ciepła. 

Efektem jest zwiększenie 
oszczędności?
- Myślę, że jak zakończymy te 
wszystkie zaplanowane działa-
nia, to będziemy liderami, jeśli 
chodzi o koszt ogrzewania jed-
nego metra powierzchni. Na-
sza spółdzielnia korzysta z cie-
pła systemowego ECO, czyli z 
Energetyki Cieplnej Opolszczy-
zny S.A., i mamy najniższe kosz-
ty ogrzewania, niewiele przekra-
czające 2 złote, gdy średnie kosz-
ty innych odbiorców są powyżej 

4 złotych. Mamy więc czym się 
pochwalić. Dzięki dobrej współ-
pracy z tą firmą, modernizuje-
my węzły cieplne. Powymieniali-
śmy wszystkie rury doprowadza-
jące ciepło do grzejników i ciepłą 
wodę na izolowane. Dzięki temu 
nie ma zbyt dużych strat. Robimy 
to dlatego, że prawie 40 procent 
naszych nakładów związanych 
jest z ogrzewaniem pomieszczeń 
i dostarczania do nich ciepłej wo-
dy. To bardzo poważna pozycja 
w wydatkach. Mamy też dobre 
układy z Politechniką Gliwicką, 
z ośrodkami naukowymi, a dzięki 
temu bardzo szybko wychwytuje-
my wszelkie nowości i wprowa-
dzamy u nas. Pracujemy również 
nad sposobem podziału kosz-
tów ogrzewania pomiędzy użyt-
kowników. Chcemy, żeby to było 
jak najbardziej sprawiedliwe, że-
by każdy płacił za ciepło tyle, ile 
go zużył.

To już dawno budziło wiele 
kontrowersji.
- Różne są sposoby unikania pła-
cenia. Niektórzy nie odkręcają za-
worów przez cały sezon i w ten 
sposób korzystają z ogrzewania 
sąsiadów i rur, które przebiegają 
przez ich mieszkania. Ale sposób 
rozliczania ciepła zmodyfikowali-
śmy w ten sposób, że niezależnie 
od tego, czy zawory są odkręcone 
czy nie, to i tak mieszkaniec musi 
zapłacić za średnie ciepło rejestro-
wane w podzielnikach elektronicz-
nych. Dziś już nawet najbardziej 
przebiegli nie mogą wyprowadzić 
nas w pole i nie ma możliwości, że-
by nie płacili za ogrzewanie. 

Ciepło z sieci jest wszędzie?
- Absolutnym sukcesem na-
szej spółdzielni jest to, że na po-
nad 2,5 tysiąca mieszkań, tylko  
7 jest opalanych węglem. Ge-
neralnie, jeśli patrzymy pod ką-
tem jakości powietrza w Żarach, 
to naszemu społeczeństwu spół-
dzielnia niską emisją nie zagra-
ża. Mało tego, do każdego te-
go mieszkania doprowadziliśmy 
gaz. Wprawdzie rozprowadzenie 
w lokalu należy do właściciela 
mieszkania, jednak mam nadzie-
ję, że w niedalekiej przyszłości 
będziemy mieć sto procent i te-
mat zamknięty. 

Rozliczenia zużycia wody też 
kiedyś były problematyczne.
- Dzięki dobrej współpracy z Za-
kładem Wodociągów i Kanali-
zacji, który dostarcza nam zim-
ną wodę, udało się zunifikować 
wszystkie mierniki. Wprowadzili-
śmy odczyt elektroniczny. Niedo-
bory diametralnie się zmniejszy-
ły. Pamiętam, że kiedyś wynosiły 
kilkanaście procent, później kil-
ka, a teraz są nawet poniżej do-
puszczalnej normy. Uważam, że 
w tym zakresie również osiągnę-
liśmy duży sukces. 

CIĄG DALSZY ZA TYDZIEŃ Kazimierz Reszka - prezes w latach 1960-1972 fot. archiwum SM Żary

Zdzisław Liziniewicz - prezes w latach 1972-2000 fot. archiwum SM Żary

Stanisław Przybylski - prezes w latach 2000-2003 fot. archiwum SM Żary
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ŻAGAŃ  
W przepięknej 
scenerii sali 
kryształowej 
żagańskiego 
Pałacu 
Książęcego 
zorganizowany 
został koncert 
z okazji 20-lecia 
wstąpienia Polski 
do NATO.
W piątek, 8 marca, przed pu-
blicznością wystąpił Zespół 
Swingowo-Jazzowy Orkie-

stry Sił Powietrznych USA 
„Ambassadors” oraz Or-
kiestra Wojskowa z Żaga-
nia. Koncert rozpoczęto od 
odegrania hymnów Stanów 
Zjednoczonych i Polski. 

Muzycy w mundu-
rach zaprezentowali w fan-
tastycznym wykonaniu za-
równo polskie jak i amery-
kańskie standardy, nagradza-
ne przez widownię gromki-
mi oklaskami. 

Podczas koncertu wy-
konano największe świato-
we standardy swingowo-ja-
zzowe. Nie zabrakło utwo-

rów wykonywanych przez 
słynną orkiestrę Glenna 
Millera. Zaprezentowano 
światowe popowe szlagie-
ry, miedzy innymi przebój 
Tiny Turner - „Simply the 
Best”, a także polskie prze-
boje, takie jak: Danuty Rinn 
- „Gdzie Ci Mężczyźni”, czy 
Danuty Błażejczyk - „Ta-
ki cud i miód”. Wiele utwo-
rów wykonywanych zostało 
w zabawny sposób. Publicz-
ność chętnie włączyła się do 
wspólnego śpiewu. 

Koncert został zorga-
nizowany przez Urząd Mia-

sta, 11 Lubuską Dywizję 
Kawalerii Pancernej przy 
udziale Konsulatu General-
nego USA w Krakowie. 

Amerykańscy muzy-
cy z Orkiestry Sił Powietrz-
nych USA w Europie gra-
ją od 1943 roku, wykonu-
ją muzykę na żywo pod-
czas oficjalnych uroczysto-
ści wojskowych i ważnych 
wydarzeń na całym konty-
nencie europejskim i afry-
kańskim. Orkiestra na sta-
łe swą siedzibę ma w bazie, 
w Ramstein, w Niemczech. 
JM, PAS

Dwadzieścia lat minęło

ŻAGAŃ W lutym 
minęło dwa lata 
od spotkania 
założycielskiego, 
które powołało do 
życia Koło nr 10 
Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ 
w Żaganiu.

Zarząd zwołał Walne Zebra-
nia, które miało ocenić minio-
ny rok pracy i przyjąć Plan Pra-
cy na 2019 r. Członkowie sto-
warzyszenia tradycyjnie spotka-
li się w gościnnym Hotelu „Wil-
la Park”. Gorąco Powitano kol. 
Wojciecha Ziółkowskiego, który 
w grudniu zakończył misje stabi-
lizacyjną w Republice Afganista-
nu. Zarząd przedstawił sprawoz-
danie z rocznej działalności a Ko-

misja Rewizyjna zapoznała zebra-
nych z Protokołem Kontroli Za-
rządu. Zarządowi Koła udzielono 
absolutorium. Plan Pracy na rok 
2019 zawiera chronologiczne wy-
darzeniem, których Koło będzie 
organizatorem lub współorgani-
zatorem. Do nich należy między 
innymi: - 75. rocznica Wielkiej 
Ucieczki składająca się z dwóch 
części – żagańskiej i legnickiej. 
Główne uroczystości odbędą się 
w Żaganiu. Druga część w Legni-
cy będzie organizowana wspól-
nie ze Stowarzyszeniem „Pamięć 
i Dialog” z Legnicy. Będą to: 27 
marca o godz. 17 prelekcja dyrek-
tora Muzeum Obozów Jenieckich 
Marka Łazarza w Akademii Ry-
cerskiej nt. 75. rocznica Wielkiej 
Ucieczki i 8 maja o godz. 13 uro-
czystość patriotyczno-wojskowa 
na Cmentarzu Komunalnym od-
słonięcie tablicy pamiątkowej na 

tutejszym krematorium poświę-
conej dziesięciu lotnikom alianc-
kim zamordowanych w okoli-
cy zjazdu autostradowego i skre-
mowanych w tutejszym kremato-
rium; - święto 11. Batalionu Re-

montowego i Międzynarodowego 
Dnia Uczestników Misji Pokojo-
wych ONZ, które odbędzie się 31 
maja 2019 r. 

Prezes omówił zadania sto-
jące przed Kołem i sposób ich re-

alizacji. Przyjęto szereg uchwał 
mających usprawnić i promować 
działalność Zarządu i Koła. Ze-
brani podkreślili, że konieczne 
jest spotkanie się z burmistrzami 
Żagania i Żar w celu nawiązania 
współpracy. 

Prezes zapoznał zebranych 
z informacjami Zarządu Głów-
nego SKMP ONZ oraz wrę-
czył pięciu członkom pamiątko-
we kubki z logo Żagania i Koła. 
Walne Zebranie przyjęło dwóch 
nowych członków – Krzysztofa 
Cękałe i Edwarda Putyrskiego. 
Prezes poinformował o wyko-
naniu przez Zarząd Główny no-
wych legitymacji członkowskich 
oraz podziękował wszystkim za 
prace na rzecz środowiska we-
teranów i kombatantów Żagania 
oraz Żar.

 
Andrzej Miernicki

„Misjonarze” chcą działać i łączyć

Obecny skład Zarządu Koła to: prezes Włodzimierz Kruk, skarbnik Tomasz 
Matczak i sekretarz Andrzej Miernicki. Komisja Rewizyjna Koła: przewod-
niczący Jacek Wojtysiak, v-ce przewodniczący Wojciech Ziółkowski a se-
kretarza Marka Maja zastąpił Roman Zmaczyński fot.nadesłane

Amerykańscy żołnierze pytani o współpracę z pol-
skimi żołnierzami i ich wyszkolenie odpowiadają 
zgodnie, że nie wyobrażają sobie ćwiczeń bez Po-
laków. 

„To świetnie wyszkoleni profesjonaliści, sta-
cjonujemy w 34Brygadzie i ćwiczymy razem z pol-
skimi żołnierzami i to się świetnie sprawdza. Ja oso-
biście mam rewelacyjne doświadczenia z Polaka-
mi, kilka lat temu byłem w Bagram gdzie mieszka-
łem drzwi w drzwi z polskimi żołnierzami. Jeździ-
liśmy razem, służyliśmy razem, bardzo mi pomogli 
w kilku trudnych sytuacjach i wiele mnie nauczy-
li.” – podkreśla major Jeffrey Kyle z Devil Brigade 
1. Dywizji Piechoty, stacjonujący aktualnie w Het-
mańskiej Brygadzie.

12 marca 1999 roku w mieście Indepen-
dence w Stanach Zjednoczonych mini-
ster spraw zagranicznych Bronisław Ge-
remek przekazał amerykańskiej sekretarz 
stanu Madeleine Albright dokument raty-
fikacyjny Traktatu Północnoatlantyckie-
go. W tym doniosłym momencie uczest-
niczył były dowódca 34Brygady – gen. 
Tadeusz Buk. Co to dało naszemu krajo-
wi? Wejście w grono państw NATO za-
początkowało włączanie się Polski do 
wspólnoty euroatlantyckiej i budowanie 
fundamentu przyszłej integracji. Nasi po-
litycy, podpisując traktat dwadzieścia lat 
temu, umożliwili polskiemu żołnierzowi 
maszerowanie równym krokiem z najno-
wocześniejszymi armiami świata. Teraz 
po dwóch dekadach możemy śmiało po-
wiedzieć, że bez problemu dotrzymuje-
my im kroku. – podkreślał w swoim prze-
mówieniu dowódca 34BKpanc. ppłk Ire-
neusz Ignasiak.

Po udanym występie nie może zabraknąć wspólnych zdjęć fot.Jan Mazur
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ŻAGAŃ Obowiązki 
dowódcy 34. Brygady 
Kawalerii Pancernej 
przejął pułkownik 
Piotr Zieja.
Wtorek, 12 marca, dla 34. Bryga-
dy Kawalerii Pancernej im. Het-
mana Wielkiego Koronnego Ja-
na Zamoyskiego był wyjątkowym 
dniem. Na placu apelowym stanę-
ły pododdziały na zbiórce do uro-
czystego przekazania dowodzenia. 
Ceremonia rozpoczęła się o godz. 
11.00 od odczytania rozkazu mi-
nistra Obrony Narodowej o wy-
znaczeniu na stanowisko dowód-
cy brygady. Przekazanie sztanda-
ru brygady odbyło się w obecno-
ści dowódcy 11. Lubuskiej Dywi-
zji Kawalerii Pancernej, gen. dyw. 
Stanisław Czosnka. Dotychczas 
pełniący obowiązki dowódcy, szef 
sztabu brygady ppłk dypl. Ireneusz 

Ignasiak, przekazał go przyjmu-
jącemu etatowemu dowódcy. Na-
stępnie złożono podpisy na proto-
kole przekazania - przyjęcia obo-
wiązków. Dowódca dywizji przy-
jął meldunek o przekazaniu i obję-

ciu obowiązków dowódcy bryga-
dy i zatwierdził protokół. Nowemu 
dowódcy przekazano symbole do-
wódcze – wyróżniający sznur Het-
mańczyków „Fourragere”, a tak-
że Odznakę Pamiątkową bryga-

dy w barwach Belgijskiego Krzy-
ża Wojennego. Żołnierze brygady, 
jako jedyni w Wojsku Polskim, za-
kładają sznur do munduru galowe-
go. Wśród zaproszonych gości by-
li: Starosta Henryk Janowicz, Bur-

mistrz Żagania Andrzej Katarzy-
niec z zastępcą Sebastianem Ku-
leszą, żagańscy samorządowcy, 
dowódcy jednostek dywizyjnych, 
przedstawiciele Policji, Straży Po-
żarnej. Wśród gości obecni by-
li: wiceprezes Ogólnopolskiego 
Klubu Kombatantów 1. Drezdeń-
skiego Korpusu Pancernego Woj-
ska Polskiego, przyjaciel naszego 
Stowarzyszenia, uczestnik walk 4. 
Brygady Pancernej w operacji łu-
życkiej, płk w st. spocz. Eugeniusz 
Praczuk oraz prezesi stowarzyszeń 
wojskowych, znajomi i przyjacie-
le. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pra-
cowników Wojska 3. Drezdeńskie-
go Pułku Czołgów Średnich im. 
3. Brygady Pancernej reprezento-
wali prezes płk w st. spocz. Stefan 
Kozak i mjr w st. spocz. Andrzej 
Miernicki. Uroczystość odbyła się 
zgodnie z Ceremoniałem Wojsko-
wym Sił Zbrojnych RP. AM

Nowy dowódca „Hetmańskiej Brygady”

ŻARY Z okazji Dnia 
Kobiet, wszystkie 
zainteresowanie 
panie wzięły udział 
w trzech spotkaniach, 
organizowanych 
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej.

Pierwsze ze spotkań w ramach „Dni 
Kobiet” zatytułowane „Z pieniędzmi 
na Ty”, prowadzone było przez trener-
kę biznesu, Mariolę Słomkę. Podczas 
panelu na temat planowania budżetu 
domowego i zarządzania pieniędzmi, 
uczestniczki rozprawiły się ze swo-
imi szkodliwymi przekonaniami na te-
mat pieniędzy oraz poznały metodę za-
rządzania finansami T. Harva Ekera – 

zwaną także „systemem 6 słoików”.
Kolejne spotkanie pod hasłem 

„Piękną być” uświetniła Beata Kor-
czyńska - utytułowana fryzjerka i wi-
zażystka. Na oczach zaproszonych go-
ści została stworzona oryginalna fryzu-
ra i delikatny makijaż. Ponadto uczest-
niczki miały okazję usłyszeć, jak pa-
ni Beata budowała swoją markę oraz 
ile trudu, dyscypliny oraz inwesty-
cji w technikę wymagało osiągnięcie 
światowego poziomu w zakresie kre-
owania fryzur i makijażu. 

Podczas kolejnych warsztatów, 
prowadzonych przez Mariolę Słom-
kę pt. „Bliżej siebie”, uczestniczki po-
ruszały temat wdzięczności, uwalnia-
nia od kompleksów i poprawy relacji 
z ludźmi. W drugiej części spotkania 
przeprowadzono losowanie vouche-

rów, uprawniających do sesji zdjęcio-
wej w wykonaniu Doroty Matysiak. 
Zanim uczestniczki rozpoczęły po-
zowanie do portretów, trafiły w wy-
kwalifikowane ręce czterech specjali-
stek w dziedzinie wizażu z Medycz-
nej Szkoły Policealnej AWANGAR-
DA w Żarach. Na zakończenie spotka-
nia przyjemną niespodzianką okazały 
się upominki, również przygotowane 
przez przedstawicieli szkoły. 

Choć organizacja, aż trzech – za-
miast tylko jednego – „Dni Kobiet” 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Żarach była nie lada wyzwaniem, to 
zadowolenie i satysfakcja uczestniczek 
warte były takiego wysiłku. 

Magdalena Broniecka 
Agnieszka Mikoś

Pieniądze, uroda 
i dobre relacje ŻAGAŃ Podczas pikniku 

zorganizowanego przez  
34 Brygadę Kawalerii Pancernej 
można było podziwiać 
sprzęt i uzbrojenie, będące 
na wyposażeniu polskiej 
i amerykańskiej armii.
Miłośnicy militariów zjechali nie tylko z Żagania 
i Żar, ale i z całej okolicy. Pomimo kiepskiej pogo-
dy na Skwerze Czołgisty pojawiło się sporo gości. 
Największym zainteresowaniem cieszył się ame-
rykański czołg Abrams i grochówka przygotowa-
na przez kucharzy w mundurach z Wojskowego Od-
działu Gospodarczego w Świętoszowie. Na scenie 
wystąpiła Orkiestra Wojskowa z Żagania, młodzi ar-
tyści z Klubu Wojskowego Czarnej Dywizji i tance-
rze z grupy Artura Niezgody. Impreza została zorga-
nizowana z okazji 20 rocznicy wstąpienia Polski do 
NATO. Żagański piknik był jednym z 20, które tego 
samego dnia odbyły się w całej Polsce. JM

Wojskowy 
piknik

Wojskowy piknik to duża frajda dla najmłodszych, którzy 
z rodzicami wybrali się na rodzinny spacer fot.Jan Mazur

Pułkownik Piotr Zieja oficjalnie dowodzi już 34. BKPanc fot.Andrzej Miernicki

Trzy spotkania były okazją nie tylko do zdobycia wiedzy i miłego spędzenia czasu, ale też do integracji fot.MBP Żary
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Wysoki poziom oświaty
w Powiecie Żarskim
ŻARY 12 marca 2019 r.  
w hali Powiatowego 
Centrum Sportu w Żarach 
odbyła się XVII edycja 
Targów Edukacyjnych 
Powiatu Żarskiego.
Tegoroczne Targi Edukacyjne uroczyście 
otworzyły Wiceminister Edukacji Naro-
dowej Marzena Machałek oraz Lubuski 
Kurator Oświaty Ewa Rawa. Słowa powi-
tania do absolwentów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych skierowali także 
Starosta Żarski Józef Radzion, Wojewo-
da Lubuski Władysław Dajczak oraz Po-
seł na Sejm RP Jacek Kurzępa.

Targi Edukacyjne cieszyły się bardzo du-
żym zainteresowaniem absolwentów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
stojących przed wyborem kierunku dal-
szego kształcenia. Udział w targach po-
zwolił młodzieży na zapoznanie się z 
kierunkami kształcenia w nadchodzą-
cym roku szkolnym 2019/2020. Stwo-

rzył możliwość poznania oraz porówna-
nia prezentowanych ofert szkół ponad-
gimnazjalnych. Oferty w formie kata-
logów, ulotek, ciekawych eksponatów, 
pokazów oraz bezpośrednie rozmowy  
z uczniami i nauczycielami stanowiły 
źródło cennej informacji dla gimnazjali-
stów i ósmoklasistów. Wzorem lat ubie-
głych, szczególne powodzenie wśród 
zwiedzających miały stoiska szkół zawo-
dowych oraz techników.

Wśród wystawców na XVII Targach Edu-
kacyjnych znalazły się m.in.: wszyst-
kie szkoły ponadgimnazjalne i jednost-
ki edukacyjne, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Żarski, Społecz-
ne Liceum Ogólnokształcące w Żarach, 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące  
w Żarach, Organizacja Pracodawców Zie-
mi Lubuskiej, Powiatowy Urząd Pracy  
w Żarach, Ochotniczy Hufiec Pracy 4-5 
w Żarach, przedstawiciele projektu Era-
zmus + oraz Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych.
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Nowoczesne centrum kształcenia
w Żarach
Wiceminister Edukacji Narodowej Ma-
rzena Machałek w towarzystwie Staro-
sty Żarskiego Józefa Radziona, Lubu-
skiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy oraz 
Posła na Sejm RP Jacka Kurzępy odwie-
dziła Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Żarach.

Naczelnik Wydziału Edukacji  
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Ża-
rach Bartłomiej Kubiak, Dyrektor CKZiU– 

Robert Nowaczyński, kierownik szko-
lenia praktycznego - Karol Holski oraz 
uczniowie oprowadzili zebranych po wy-
remontowanych warsztatach, gdzie zo-
stały zaprezentowane m.in. nowocze-
sne pracownie obrabiarek analogowych 
i obrabiarek CNC– zakupione z pozyska-
nych przez Powiat Żarski pieniędzy w ra-
mach projektu Modernizacji Kształcenia 
Zawodowego, nowy samochód do nauki 
jazdy oraz odnawiane w ramach zajęć 
dydaktycznych zabytkowe pojazdy.

Lubuski Kongres Zawodowy
12 marca 2019 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Żarach odbył się Lu-
buski Kongres Zawodowy organizowa-
ny przez Wojewodę Lubuskiego i Lubu-
skiego Kuratora Oświaty we współpracy 
z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ko-
strzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Eko-
nomiczną S.A. Partnerami wydarzenia 
byli Starosta Żarski oraz Burmistrz Mia-
sta Żary. To trzecie – po Opolu i Gdańsku  
- z szesnastu zaplanowanych tego typu 
spotkań w kraju.

Lubuski Kongres Zawodowy otwo-
rzyła Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświa-
ty, następnie głos zabrali: Wiceminister 
Edukacji Narodowej Marzena Macha-
łek, Wojewoda Lubski Władysław Daj-
czak oraz Poseł na Sejm RP Jacek Kurzę-

pa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. Starosta Żarski Józef Radzion, Wice-
starosta Małgorzata Issel, przedstawiciele 
władz samorządowych z terenu Powiatu 
Żarskiego, lubuscy przedsiębiorcy, dyrek-
torzy i nauczyciele oraz uczniowie, którzy 
kształcą się na kierunkach technicznych.

Przewodnim tematem spotkania 
były rozwiązania dotyczące szkolnictwa  
z zawodowego, w tym zwiększenia wpły-
wu pracodawców na funkcjonowanie 
szkolnictwa zawodowego, dopasowania 
nowego systemu szkolnictwa branżowe-
go do potrzeb nowoczesnej gospodarki  
i poszczególnych branż, a także przygoto-
waniu zmian programowych, organizacyj-
nych i prawnych, służących poprawie ja-
kości i efektywności kształcenia zawodo-
wego.
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Mistrzostwa Polski w Żarach

Deszcz też nie przeszkadza

SPORTY WALKI Żarski Klub 
Sportów Walki zwycięzcą 
klasyfikacji medalowej 
Mistrzostw Polski 
Muaythai Dzieci i Kadetów.
Klub prowadzony przez Dawida Poloka 
obronił ubiegłoroczny tytuł, a jego wycho-
wanka, Laura Derej, została najlepszą za-
wodniczką Mistrzostw Polski wśród kade-
tów.
Wyniki zawodników ŻKSW:
Walki w ringu:
Laura Derej - złoto kadet - 57 kg 
Bartosz Kula - złoto dzieci - 33 kg
Klaudia Kukuła - srebro dzieci - 38 kg
Oskar Bielecki - srebro kadet - 60 kg
Kamil Janik - srebro dzieci starsze - 60 kg
Kuba Miciak - srebro dzieci - 63,5 kg
Klaudia Kukuła - srebro dzieci - 36 kg

Szymon Socha - brąz dzieci - 34 kg
Dawid Dobielski - brąz dzieci - 34 kg
Konkurencje na macie:
Szymon Socha - 1. miejsce konkurencja Kick 
Pads 10-11 lat
Bartosz Kula - 3. miejsce konkurencja Kick 
Pads 8-9 lat
Remigiusz Dobielski - 3. miejsce konkuren-
cja Wai Khru 
Klaudia Kukuła - 4. miejsce konkurencja Wai 
Khru.
W Ogólnopolskim Turnieju Pierwszych Walk 
senior/junior pojedynki wygrali:
Aleksandra Bienkowska senior - 67 kg
Adrian Ignatowicz senior +91
Patryk Józwiak senior - 86 kg
Na punkty ulegli:
Kinga Rafałko senior - 54 kg
Jacek Piekło senior - 86 kg
Szymon Forst junior - 67 kg ATB

BIEGI Pomimo słabej 
pogody, 58. biegaczy 
ukończyło 284. 
edycję żarskiego 
parkrunu.
Na uwagę zasługuje wynik Adria-
na Cieślaka, który z nową życiów-
ką, z czasem 17:47 wbiegł na me-
tę jako pierwszy. Kolejni biegacze 
to: Krzysztof Cieślak (18:12), Ma-
riusz Ficygowski (20:00), Daniel 
Sendziak (20:03), Marcin Piotrow-
ski (20:04), Marcin Grześkowiak 
(21:13), Artur Stężycki (21:19), 
Grzegorz Józefiak (21:29) Artur 
Miemczyk (21:30), Daniel Piotro-
wicz (21:34 - nowy rekord). 

Swój poprzedni rezultat popra-
wił Tomasz Cieślak, biegnący po raz 
drugi. Jego wynik to 26:12. ATB Jak co sobotę, o godzinie 9.00, przy ul. Źródlanej w Żarach fot. Andrzej Buczyński

Nie brakowało ciekawych pojedynków fot. Andrzej Buczyński

Boks tajski można trenować już od najmłodszych lat 
fot. Andrzej Buczyński

W tej dyscyplinie panuje równouprawnienie. Nie jest zarezerwowana wyłącznie dla facetów fot. Andrzej Buczyński
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POWIAT 
ŻARSKI Pościg 
i poszukiwania 
złodzieja. 
Policjanci 
z polsko-
niemieckiego 
patrolu 
drogowego mieli 
gorący dzień.

Policjanci z żarskiego ru-
chu drogowego prowadzi-
li wspólne działania z nie-
mieckim funkcjonariuszem 
w przygranicznych Zasie-
kach. Ich zadaniem było 
ujawnianie wykroczeń w ru-
chu drogowym. W pewnym 
momencie niemiecki poli-
cjant otrzymał informację, 
że po stronie niemieckiej 
ok. 30 km od granicy pro-
wadzony jest pościg za kie-
rowcą BMW koloru czar-
nego, który nie zatrzymał 
się do kontroli. Funkcjona-
riusze natychmiast udali się 
w kierunku granicy. W trak-
cie jazdy otrzymali kolejną 
informację, że BMW nie za-
trzymało się także do kon-
troli dla kolejnego niemiec-
kiego patrolu. Funkcjona-
riusze znajdując się w rejo-
nie stacji paliw zauważyli 

opisany pojazd, który zbli-
żał się z bardzo dużą pręd-
kością. Kierowca nie re-
agował na sygnały świetl-
ne i dźwiękowe, ominął ra-
diowóz pędząc w kierunku 
miejscowości Brody. Poli-
cjanci natychmiast ruszyli 
za uciekającym. W pewnym 
momencie kierowca BMW 
oddalił się na znaczną odle-
głość, porzucił samochód na 
skraju lasu, na drodze grun-
towej w rejonie miejscowo-
ści Wcina i uciekł w niezna-
nym kierunku. Policjanci 
jednak nie odpuścili i dalej 
szukali kierowcy. Podczas 
jazdy w oddali zauważyli 

na łące uciekającego męż-
czyznę. Jego wygląd i ubiór 
wskazywały, że jest to ucie-
kający kierowca. Ruszyli za 
nim pieszo i zatrzymali go 
po krótkiej chwili - ukrywał 
się w głębokim rowie. 

Jak się okazało samo-
chód marki BMW 7 został 
skradziony na terenie Nie-
miec w miejscowości Ober-
nburg am Main tego same-
go dnia. Jego szacunkowa 
wartość, to co najmniej 250 
tys. zł. Zatrzymany do spra-
wy mężczyzna to 41-let-
ni mieszkaniec woj. dolno-
śląskiego. Został przebada-
ny testerem narkotykowym, 

który wykazał metamfeta-
minę. Jak się okazało za-
trzymany był poszukiwany 
do odbycia kary pozbawie-
nia wolności w wymiarze 
1 roku i 6 miesięcy za kra-
dzież z włamaniem. 

- Policjanci groma-
dzą materiał dowodowy 
w tej sprawie, 41-latek tra-
fił już do policyjnego aresz-
tu, gdzie oczekuje na dal-
sze czynności. Skradzio-
ny pojazd został zabezpie-
czony i wróci do prawowi-
tego właściciela - informu-
je kom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach.  PAS

Odzyskana beemka

LUBSKO 
Policjanci 
z żarskiej 
komendy, 
lubskiego 
komisariatu oraz 
funkcjonariusze 
Lubuskiego 
Urzędu Celno-
Skarbowego, 
przeprowadzili 
na terenie 
Lubska wspólne 
działania. Ich 
celem była 
eliminacja 
nielegalnych 
automatów 
do gier 
hazardowych.
Podczas przeprowadzo-
nych działań zabezpieczono 
w dwóch punktach 8 auto-
matów. Wartość szacunko-
wa każdego z nich to oko-
ło 12 tys. złotych. Funkcjo-
nariusze, po wejściu do lo-

kali ujawnili działające au-
tomaty. Przed ich zabezpie-
czeniem celnicy przepro-
wadzili eksperymenty pro-
cesowe sprawdzając, czy 
są to urządzenia działające 
w sprzeczności z przepisa-
mi ustawy o grach hazardo-

wych. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, ka-
ra pieniężna jaką może po-
nieść właściciel, to 100 tys. 
złotych od jednego automa-
tu oraz kara pozbawienia 
wolności do lat 3. Celem 
akcji było wyeliminowa-

nie niezgodnego z prawem 
procederu. To kolejne dzia-
łania zakończone sukcesem 
podobne wspólne działa-
nia przeprowadzono w lu-
tym na terenie Żar. Wów-
czas zabezpieczono 12 au-
tomatów. PAS

Nielegalne automaty

ŻARY 
Szczeniackie 
popisy 
i alkohol. 
Efektem 
„dobrej 
zabawy” są 
uszkodzone 
auta.

Nad ranem z piątku na 
sobotę (8/9 marca) dy-
żurny żarskiej jednost-
ki otrzymał zgłoszenie 
o osobach, które demo-
lują zaparkowane przy 
ul. Wrocławskiej samo-
chody. Na miejsce na-
tychmiast udali się dziel-
nicowi. Wysiadając z ra-
diowozu zauważyli mło-
dych mężczyzn odpowia-
dających podanemu ry-
sopisowi. Mężczyźni na 

ich widok zaczęli ucie-
kać. Po krótkim pościgu 
policjanci dogonili ucie-
kających i doprowadzi-
li do żarskiej jednostki, 
gdzie zostali przekaza-
ni opiekunom prawnym. 
Obaj nastolatkowie by-
li nietrzeźwi - młodszy, 
13-latek miał 0,62 promi-
la a 16-latek 1,62 promila 
alkoholu w organizmie.

Policjanci dociera-
ją do pokrzywdzonych. 
Co najmniej 9 samocho-
dów zostało uszkodzo-
nych. To głównie uszko-
dzone lusterka i powłoka 
lakiernicza. Nieletni tłu-
maczyli, że chcieli popi-
sać się przed sobą .

Po zgromadzeniu 
materiałów sprawą zaj-
mie się Sąd Rodzinny 
i Nieletnich. PAS

Nieletni 
niszczą auta

LUBSKO Młodzi mieszkańcy 
włamali się do pawilonu 
handlowego. Ich łupem padł 
alkohol i papierosy. Zostali 
schwytani i teraz może ich czekać 
wysoka kara.
Dyżurny Komisariatu Policji w Lubsku przed godz. 
3.00 rano w piątek (8 marca) otrzymał zgłoszenie 
o włamaniu do pawilonu handlowego położonego 
przy jednej z ulic miasta. 

Na miejsce udali się policjanci ogniwa pa-
trolowo-interwencyjnego oraz grupa dochodzenio-
wo-śledcza. Jak się okazało na miejscu, nieznani 
sprawcy próbowali dostać się do budynku od tyłu, 
uszkadzając zamek w drzwiach. To im się nie uda-
ło więc wybili szybę w przeszklonych drzwiach wej-
ściowych, znajdujących się z przodu budynku. Ze 
sklepu wynieśli alkohol i wyroby tytoniowe o sza-
cunkowej wartości nie mniejszej niż 1 tys. złotych. 
W trakcie wykonywanych czynności tego same-
go dnia funkcjonariusze ustalili, że podejrzani w tej 
sprawie to 18, 16 i 15-letni mieszkańcy Lubska. 
W mieszkaniu 18-latka policjanci znaleźli skradzio-
ne rzeczy. Chłopak został zatrzymany w policyjnym 
areszcie i odpowie za swoje postępowanie przed są-
dem. Jak się okazało obaj nieletni uciekli z Młodzie-
żowych Ośrodków Wychowawczych i poszukiwani 
byli nakazami doprowadzenia, trafią z powrotem do 
ośrodka. O ich losie zdecyduje Sąd Rodzinny i Nie-
letnich, gdzie zostaną przekazane materiały w po-
wyższej sprawie.

Za tego typu przestępstwo 18-latkowi może 
grozić do 10 lat pozbawienia wolności. PAS

Włam do 
pawilonu

Policjanci i funkcjonariusze Służby Celnej ujawniają systematycznie kolejne, nielegalne auto-
maty fot.Lubuska Policja

Auto zostało odzyskane i trafi do właściciela fot.Lubuska Policja



15 marca 2019       Moja Gazeta12 REKLAMA

Żarskie kobiety czują się docenione



Moja Gazeta       15 marca 2019 13REKLAMA

Danuta Madej, burmistrz Żar
- Za nami trzecia edycja kampanii 
„Żarskie Kobiety Kobietom”. Dane do-
tyczące przedsiębiorczości w naszym 
mieście pokazały trzy lata temu, że 
mieliśmy wtedy w Żarach około 4.200 
firm, wśród których przeważały mi-
kroprzedsiębiorstwa. Większość z nich 
stanowiły firmy usługowe, bardzo czę-
sto jednoosobowe. Okazało się, że do-
minują tu kobiety, na przykład kosme-
tyczki, czy fryzjerki, stylistki. Takich 
różnych branż jest naprawdę sporo. 

Panie działają na naszym rynku, pła-
cą podatki, a tak naprawdę nikt ich nie 
dostrzegał, choć często pracują od ra-
na do nocy, świadcząc usługi, głównie 
na rzecz innych kobiet.

Zapytaliśmy więc nasze miesz-
kanki, czy dostrzegają pracę tych wła-
śnie kobiet i w ten sposób pojawiły się 
nominacje. Podczas pierwszej edycji 
było ich około stu. Oddźwięk był bar-
dzo dobry - kobiety poczuły się doce-
nione. Stwierdziły, że wreszcie urząd 
zauważył to, co robią na rzecz miesz-
kanek naszego miasta. Ale urząd był 
tylko pośrednikiem, bo poprzez nomi-
nacje to właśnie ich klientki doceniły 
pracę, jaką wykonują na co dzień.

W kolejnym roku ilość nomino-
wanych przekroczyła sto, a w tym ro-
ku mieliśmy ich już ponad dwieście. 
Zrobiliśmy jako urząd naprawdę waż-
ny krok, aby zauważyć i docenić pracę 
kobiet w Żarach.

W tym roku bardzo ważnym ele-
mentem gali było uhonorowanie Ja-
dwigi Szkopińskiej tytułem Honorowe-
go Obywatela Miasta Żary. Był to mo-
ment szczególny nie tylko dla samej 
wyróżnionej, która podkreślała, że jest 
wdzięczna za docenienie jej aktywno-
ści społecznej i poświęcenia na rzecz 
innych osób. To również jest bardzo 
istotne, aby dostrzegać każdą działal-
ność - czy to zarobkową, czy non-pro-
fit - byle była ona wykonywana z pasją 
i zaangażowaniem.

Żarskie kobiety czują się docenione
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IX Izery Cup

Pobiegali w Olszynie

Z koszykarskich
parkietówZAPASY MLKS Agros 

Żary najlepszym, 
spośród 14. klubów na 
zawodach w ramach 
Międzywojewódzkiej  
Ligi Młodzików.
W klasyfikacji drużynowej tuż za Agro-
sem uplasował się ZKS Zagłębie Wał-
brzych i dalej WKS Śląsk Wrocław.

Na ten sukces złożyły się poszcze-
gólne wygrane walki indywidualne. 

Ze złotymi medalami z zawodów 
wrócili Kacper Nowakowski i Damian 

Kaciniel. Srebro wywalczyli: Grzegorz 
Stępień Wiktor Błaszczyk i Krystian Pa-
cyna. Medale brązowe zdobyli: Kacper 
Pecyna, Michał Marczyński, Bartłomiej 
Makowski, Bartłomiej Paluszkiewicz, 
Aleksander Rozborski, Kacper Jakubow-
ski, Antoni Harenda, Jan Rybak, Hubert 
Mleczko i Kamil Nowacki.

Na piątym miejscu rywalizację za-
kończyli: Wojciech Kuźmiak, Gracjan 
Jedut, Igor Durski, Kacper Cymbalik, Jakub 
Drzewiecki, Mateusz Siwak, Oskar Siwak, 
Oskar Ryczkowski, Wiktor Mikołajczyk, 
Tomasz Maślanka i Karol Ledwoch. ATB

KOSZYKÓWKA Juniorzy BC Swiss Krono Żary byli o krok od awansu do ćwierćfinałów Mi-
strzostw Polski. Warunkiem dalszej gry było zwycięstwo w dwumeczu z reprezentacją KS 
Sudety Jelenia Góra. Pierwszy mecz to wygrana żaran 69:67. Spotkanie rewanżowe można więc 
było przegrać jednym punktem. Dwa punkty straty oznaczały dogrywkę. Niestety juniorzy nie 
wykorzystali tej w miarę komfortowej sytuacji i przegrali przed własną publicznością z wyni-
kiem 45:52 fot. Andrzej Buczyński

BIEGI Lekkoatleci 
żarskiego Agrosu 
sprawdzali formę na 
otwartych Mistrzostwach 
Dolnego Śląska  
w Olszynie.
Kolejnym ważnym startem zawodników 
Agrosu będą Mistrzostwa Polski Junio-
rów i Juniorów Młodszych, a pod koniec 
marca Mistrzostwa Makroregionu dla 
dzieci i młodzików.

Tymczasem na ostatnich zawo-
dach srebrne medale w biegach dzieci  
i młodzików zdobyli Paweł Hirsch i Ad-
rianna Wasilewska. Szóstą lokatę zdobył 
Dawid Rewaj, ósmą - Patryk Borowiec 
i Blanka Urszulak, siedemnastą - Han-
na Maj. 

Miłosz Bielak był trzeci w bie-
gu open na 5 kilometrów, natomiast na 
dystatsie 3 kilometrów Kamil Gierula 
był dziewiąty, Filip Ratman - szesnasty,  
a Maciej Onuchowski - dwudziesty. ATB

Zawodnicy Agrosu na zawodach w Olszynie fot. Agros Żary

Młodzi zapaśnicy w Starej Kamienicy fot. Agros Żary

KOSZYKÓWKA W rozgrywkach dolnośląsko-lubuskiej ligi młodzików koszykarze BC Swiss 
Krono Żary pokonali drużynę WKK Wrocław 99:69 fot. Andrzej Buczyński

KOSZYKÓWKA W turnieju ligi dolnośląskiej rocznika 2007 i młodszych rozegrano w Żarach 
kilka spotkań. Młodzi koszykarze BC Swiss Krono przegrali dwa mecze - z WKK Wrocław 40:64 
oraz z WKK II Wrocław 39:59 fot. Andrzej Buczyński
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Piłkarska 
przygoda

PIŁKA NOŻNA Było 
trochę tremy, ale i spore 
podekscytowanie. 
Mali zawodnicy 
Akademii Młody Talent 
wyprowadzali na murawę 
piłkarzy Śląska Wrocław  
i Jagielonii Białystok.

Dla młodych piłkarzy była to niecodzienna 
przygoda. Część z nich wyprowadzała zawod-
ników, część wnosiła na murawę flagi klubo-
we. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w ce-

remonię otwarcia meczu. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe koszulki, a po meczu był czas na 
wspólne zdjęcia z dorosłymi piłkarzami.

Na mecz do Wrocławia pojecha-
li: Marcin Mikołajczuk, Michał Abramo-
wicz, Bartosz Wawrzyniak, Natan Nicpoń, 
Kryspin Drzewiński, Patryk Łyszczarz, Igor 
Brusiło, Marcel Miciniowski, Tymoteusz 
Pazera, Miłosz Miciniowski, Błażej Dzie-
wiński, Oskar Cedro, Bruno Kmiecik, Alex 
Wrzeszcz, Michał Starzec, Hubert Mikulski, 
Marcin Zofiński, Grzegorz Ryczkowski, Er-
nest Jakubowski, Bartosz Zakrzewski i Ma-
teusz Miśków. ATB

Rusza okręgówka
PIŁKA NOŻNA Pierwsze 
mecze wiosennej 
rundy rewanżowej 
zielonogórskiej klasy 
okręgowej rozegrane 
zostaną już 16 i 17 marca.
Kibice cierpliwie czekali od listopada, 
ale w końcu znów na trawiaste boiska 
wracają rozgrywki ligowe.

Po rozegranych do tej pory pięt-
nastu spotkaniach sezonu 2018/2019, 
na czele tabeli mocną pierwszą pozycję 

zajmuje Piast Iłowa. Na drugim miejscu 
z siedmiopunktową stratą do lidera jest 
obecnie żarski Promień. Jednak takim 
samym dorobkiem punktowym mogą 
pochwalić się również Czarni z Żagania. 

Na koniec sezonu z awansu cieszyć 
się będą dwa pierwsze zespoły w tabeli. 
Czy o awans będzie walczyć obecna czo-
łówka, czy może coś się jeszcze zmieni? 
Rozstrzygnie to pozostałych piętnaście ko-
lejek. Ostatnie mecze tego sezonu zapla-
nowano na 15 czerwca. Tak więc weeken-
dy z piłką na trawie czas zacząć. ATB

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

1. PIAST IŁOWA 15 14 0 1 47 : 16 42

2. PROMIEŃ ŻARY 15 11 2 2 38 : 10 35

3. UKS CZARNI ŻAGAŃ 15 11 2 2 34 : 14 35

4. ODRA NIETKÓW 15 11 0 4 35 : 20 33

5. PIAST CZERWIEŃSK 15 8 2 5 19 : 18 26

6. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 15 8 0 7 32 : 32 24

7. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 15 7 2 6 38 : 28 23

8. POGOŃ PRZYBORÓW 15 6 2 7 29 : 26 20

9. POGOŃ PRZYBORÓW 15 4 6 5 21 : 23 18

10. ZRYW RZECZYCA 15 5 2 8 34 : 34 17

11. MIESZKO KONOTOP 15 5 2 8 35 : 41 17

12. UNIA KUNICE ŻARY 15 4 2 9 22 : 34 14

13. LECH SULECHÓW 15 3 2 10 19 : 37 11

14. BŁĘKITNI OŁOBOK 15 2 4 9 19 : 44 10

15. SCHNUG CHOCIULE 15 2 3 10 10 : 36 9

16. ISKRA MAŁOMICE 15 1 5 9 26 : 55 8

2019-03-16 14:00 BŁĘKITNI OŁOBOK - ZRYW RZECZYCA
2019-03-16 15:00 BUDOWLANI LUBSKO - LECH SULECHÓW
2019-03-16 15:00 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - ISKRA MAŁOMICE
2019-03-16 15:00 ODRA NIETKÓW - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE
2019-03-16 15:00 PIAST IŁOWA - UKS CZARNI ŻAGAŃ
2019-03-16 15:00 UNIA KUNICE ŻARY - PIAST CZERWIEŃSK
2019-03-17 13:00 SCHNUG CHOCIULE - PROMIEŃ ŻARY
2019-03-17 15:00 MIESZKO KONOTOP - POGOŃ PRZYBORÓW

W ostatnim meczu przedligowym Unia Kunice pokonała WKS Łaz 3:1 fot. Andrzej Buczyński

fot. nadesłane

fot. nadesłane

fot. nadesłane
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Twarde 
karate

Małych duże 
sukcesy

Promyczki 
grają w sobotę

SPORTY WALKI  
150. zawodników z 27. miast 
z całej Polski i niemieckiego 
Cottbus wzięło udział  
w II Pucharze Polski 
Oyama Cup i Mistrzostwach 
Makroregionu 
Zachodniego Oyama 
Karate.

Organizatorem tych widowiskowych zawo-
dów było Lubuskie Centru Oyama Karate.

- Wielu szefów poszczególnych klu-
bów na czele z szefem światowego Oyama 
Karate Hanshi Janem Dyduchem gratulo-
wało nam organizacji, atmosfery i wystro-
ju - mówi Andrzej Tomiałowicz z Lubska. 

Sukcesy naszych zawodników:
PUCHAR POLSKI OYAMA CUP
Seniorzy, do 80 kg - 2. Kamil Kościk, Lub-
sko
Seniorzy Starsi, do 80 kg - Grzegorz No-
wak, Lubsko
Konkurs Tameshiwari - 2. Mateusz Łanda, 
Lubsko
OTWARTE MISTRZOSTWA MAKRO-
REGIONU ZACHODNIEGO
Dziewczynki 8-10 lat, -30 kg - 2. Zuzanna 
Wrona, Lubsko
Dziewczynki 8-10 lat, -35 kg - 1. Lena 
Ugrynowicz, Lubsko
Chłopcy 8-10 lat, -35 kg - 1. Stanisław Ma-
ciszonek, Jasień
Juniorzy 14-16 lat, -45 kg - 1. Olaf Stackie-
wicz, Lubsko.  ATB

SPORTY WALKI Zawodnicy 
żarskiego Klubu Karate 
Kontra z sukcesami na 
Grand Prix Polski JKA  
w Krośnie Odrzańskim.
W kategorii kihon przedszkolaków złote 
medale zdobyli Oliwia Cehańczuk i Stani-
sław Rybiński, zaś medale brązowe Alek-
sandra Kłapouchy i Szymon Skałacki.

Złotem w kata mogą się pochwa-
lić: Nadia Wojakowska, Milena Malinow-
ska, Gracjan Końcowik, Lilianna Nowicka 
i Martyna Grajcar. Medale srebrne zdobyli 

Kamila Skałacka i Krystian Serwański, na-
tomiast brązowe - Lena Woś, Karolina Za-
błotna, Ryszard Sosnowski i Maciej Bizu-
kojć.

W kumite złote medale wywalczyli:  
Martyna Grajcar, Krystian Serwański, Alek-
sander Sadło i Wojciech Dziędzioła. Srebro 
- Milena Malinowska. Brąz - Nikola Sere-
mak, Lena Kabin, Ryszard Sosnowski, Li-
lianna Nowicka, Stanisław Moniakowski, 
Kacper Rudziewicz, Piotr Bizukojć i Maciej 
Bizukojć.

W kata drużynowym srebrny medal 
zdobyła Lilianna Nowicka. ATB

Udane zawody w Krośnie Odrzańskim fot. KK Kontra

PIŁKA NOŻNA Trzecioligowe piłkarki żarskiego Promienia zainaugurują wiosenne rozgryw-
ki meczem z drużyną MUKS Kostrzyn. Będzie to wymagający sprawdzian skuteczności okresu 
przygotowawczego, ponieważ w rundzie jesiennej kostrzynianki dwukrotnie wygrały z pod-
opiecznymi Roberta Dziadula. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 16 marca, o godzinie 12.00 na 
Okrąglaku przy ul. Zwycięzców w Żarach fot. Andrzej Buczyński

Kamil Kościk (z lewej) wywalczył drugie miejsce w swojej kategorii fot. Andrzej Buczyński

Mateusz Łanda (w środku) wicemistrzem tameshiwari fot. Andrzej Buczyński
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05:35  Klan  
- telenowela odc. 3447

05:55  Klan  
- telenowela odc. 3448

06:25  Sprawa dla reportera  
- magazyn interwencyjny

07:20  Rok w ogrodzie  
- magazyn

07:45  Rok w ogrodzie extra  
- magazyn

08:00  Pełnosprawni  
- magazyn dla niepełno-
sprawnych

08:30  wojsko-polskie.pl  
- cykl reportaży

08:55  Studio Raban  
- magazyn dla młodzieży

09:25  Rodzinny ekspres  
- magazyn religijny

09:55  Helenka  
- film dokumentalny

11:00  Korona królów - taka 
historia...  
- serial dokumentalny 
odc. 26

11:30  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 188, sezon 2

12:00  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 189, sezon 2

12:35  Niewidzialne miasta 
starożytności  
- film dokumentalny

13:30  Z pamięci  
- felieton

13:45  Okrasa łamie przepisy  
- magazyn kulinarny

14:15  Mistrzowie  
- serial dokumentalny

14:45  Stulecie Winnych - serial 
obyczajowy odc. 2/13

15:45  Sanatorium miłości  
- reality show

16:40  Skoki narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata w Viker-
sund - studio 

16:55  Teleexpress  
- program informacyjny

17:00  Skoki narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata w Viker-
sund - konkurs drużynowy 

19:25  Sport - program sportowy
19:30  Wiadomości  

- program informacyjny
20:05  Pogoda  

- program informacyjny
20:10  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
20:30  Zimne światło dnia  

- film sensacyjny
22:15  Echo serca  

- serial obyczajowy odc. 9
23:15  Więzień Brubaker  

- dramat sensacyjny
01:30  Pokój  

- dramat obyczajowy
03:35  Szczęśliwy brzeg  

- film psychologiczny
05:20  Z pamięci  

- felieton

05:15  Koło fortuny  
- teleturniej

05:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2019

06:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2020

07:00  M jak miłość - serial 
obyczajowy odc. 1427

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

11:25  Pytanie na śniadanie  
- magazyn, extra

11:55  To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem  
- magazyn kulinarny

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

13:25  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 223

14:00  Familiada  
- teleturniej

14:35  Koło fortuny  
- teleturniej

15:20  O mnie się nie martw  
- serial komediowy  
odc. 3/13, sezon 10

16:15  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 254, sezon 14

16:40  Słowo na niedzielę  
- program religijny

16:55  Zmiennicy  
- serial komediowy  
odc. 3/15

18:00  Panorama  
- program informacyjny

18:20  Pogoda  
- program informacyjny

18:25  Sport telegram  
- program sportowy

18:35  Postaw na milion  
- teleturniej

19:25  Kulisy „Postaw na milion” 
- felieton

19:35  Lajk! - magazyn kulturalny
20:05  Dance Dance Dance  

- program rozrywkowy
21:10  Dance Dance Dance  

- program rozrywkowy
22:10  Sierocki na sobotę  

- program rozrywkowy
23:10  Ścigani - film sensacyjny
00:55  Tożsamość  

- thriller
02:35  Karbala  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat wojenny

04:30  The Good Doctor  
- serial obyczajowy odc. 30,  
sezon 2

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

08:15  Tarzan  
- film animowany

10:15  Ewa gotuje  
- magazyn kulinarny

10:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 4

11:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 5

12:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 6

13:45  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 185, sezon 1

14:05  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 187

14:25  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 6

15:05  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 186

15:45  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

17:45  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

18:15  Chłopaki do wzięcia  
- serial dokumentalny  
odc. 151, sezon 3

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 408, sezon 14

20:05  Smerfy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film familijny

22:15  Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11  
- program rozrywkowy

00:20  Sporty walki: Gala FEN 
24 w Warszawie - walka: 
Arkadiusz Wrzosek - Patrick 
Schmid 

01:40  Godziny - Wyścig z czasem  
- dramat obyczajowy

03:50  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2838, sezon 17

11:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2839, sezon 17

11:50  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2840, sezon 17

12:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2841, sezon 17

12:50  MasterChef Junior  
- program rozrywkowy

14:25  Agent - Gwiazdy  
- reality show

15:25  Efekt Domina - serial doku-
mentalny odc. 2, sezon 6

16:00  Kuchenne rewolucje  
- program rozrywkowy

17:00  Dorota inspiruje  
- reality show

18:00  36,6°C  
- program medyczny

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:25  Sport  
- program sportowy

19:35  Pogoda  
- program informacyjny

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

19:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Kac Vegas w Bangkoku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

22:10  Magic Mike XXL  
- komedia

00:40  Zróbmy sobie wnuka  
- komedia

02:25  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:45  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 508, sezon 5

06:50  Mango  
- telezakupy

08:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 291, sezon 4

10:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 292, sezon 4

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 293, sezon 4

12:00  BrzydUla  
- serial komediowy  
odc. 229

12:35  BrzydUla  
- serial komediowy  
odc. 230

13:10  BrzydUla  
- serial komediowy  
odc. 231

13:45  Pożyczalscy  
- film familijny

15:35  Dobry piesek  
- komedia

17:20  Aleksander - okropny, 
straszny, niezbyt dobry, 
bardzo zły dzień  
- komedia

19:00  Książę w Nowym Jorku  
- komedia

21:25  Truman Show  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komediodramat

23:40  Norbit  
- komedia

02:00  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Pan wzywał, Milordzie?  
- serial komediowy  
odc. 7, sezon 3

07:00  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

07:50  Tajemnice medyczne  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 11

08:50  13 Posterunek  
- serial komediowy  
odc. 6, sezon 2

09:30  13 Posterunek  
- serial komediowy  
odc. 7, sezon 2

10:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 157, sezon 4

11:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 158, sezon 4

12:05  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 159, sezon 4

13:05  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 160, sezon 4

14:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 161, sezon 4

15:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 6

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 7

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 8

18:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 9

19:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 10

20:00  Odwet  
- film sensacyjny

21:55  Infiltrator  
- film sensacyjny

00:05  American Pie: Wesele  
- komedia

02:05  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

02:55  Biesiada na cztery pory 
roku  
- serial dokumentalny 
odc. 8

03:30  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:00  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:40  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 4

05:00  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 21, sezon 2

05:25  Niesamowite!  
- serial dokumentalny 
odc. 23

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 134, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 445

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

program publicystyczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 37, sezon 3
09:35  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 89, sezon 7
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 53, sezon 4
11:30  Zakochaj się w Polsce - 

magazyn
12:00  Wiadomości - program 

informacyjny
12:15  Agrobiznes - magazyn 

rolniczy
12:25  Agropogoda - program 

informacyjny
12:30  Wójt roku 2018 - sylwetki - 

cykl felietonów
12:35  Bo ja wybieram zdrowie - 

magazyn
12:50  Bielik zwyczajny - król mórz 

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 446
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm! - magazyn inter-

wencyjny
15:35  Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 135, sezon 2
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia? - teletur-

niej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3449
18:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dok. odc. 26
18:55  Eddie Murphy: Delirious - 

teleturniej
19:25  Sport - program sportowy
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm! - magazyn inter-

wencyjny
20:35  To był rok! - program 

rozrywkowy
21:40  The Wall. Wygraj marzenia - 

teleturniej
22:40  Pokój - dramat obyczajowy
00:45  El Príncipe - dzielnica 

zła - serial sensacyjny odc. 
21/49, sezon 1

01:35  Boks: Gala w Filadelfii 
- studio

02:00  Boks: Gala w Filadelfii 
- waga średnia: Gabriel 
Rosado - Maciej Sulęcki 

03:00  Boks: waga lekka: Katie 
Taylor - Rose Volante 

04:00  Boks: waga superpiórkowa: 
Tevin Farmer - Jono Carroll 

05:00  Notacje - cykl dokumen-
talny

05:10  Koło fortuny - teleturniej
05:50  Egzamin z życia - serial 

obyczajowy odc. 29
06:45  Podróże z historią - serial 

dokumentalny odc. 43
07:20  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 20
07:45  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
07:55  Pytanie na śniadanie - 

magazyn
08:35  Pogoda - program infor-

macyjny
08:40  Pytanie na śniadanie - 

magazyn
08:45  Panorama - program 

informacyjny
08:50  Pytanie na śniadanie - 

magazyn
11:00  Panorama - program 

informacyjny
11:05  Pogoda - program infor-

macyjny
11:10  Pytanie na śniadanie - 

magazyn, extra
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 133, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2022
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 44
14:00  Coś dla ciebie - magazyn
14:35  Operacja zdrowie! - maga-

zyn medyczny
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 53

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

la odc. 19
18:00  Panorama - program 

informacyjny
18:25  Pogoda - program infor-

macyjny
18:30  Sport telegram - program 

sportowy
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 27, sezon 2
19:05  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki - 

program rozrywkowy
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki - 

program rozrywkowy
19:35  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2022
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2023
20:45  O mnie się nie martw - 

serial komediowy odc. 
3/13, sezon 10

21:45  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 254, sezon 14

22:15  La La Poland 2 - program 
rozrywkowy

22:50  Karbala - dramat wojenny
00:55  Starsza pani musi zniknąć 

- komedia
02:35  Ścigani - film sensacyjny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 671, 
sezon 13

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 96, sezon 1

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 859, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 140, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 841, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2843

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 887, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 310, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 300

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2844

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

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

- serial komediowy  
odc. 407, sezon 14

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

22:05  Vabank  
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia sensacyjna

00:35  Sekretne życie Waltera 
Mitty  
- komedia obyczajowa

03:15  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  - Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1004, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 893, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 656, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 357, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje  
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 657, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 358, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 894, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1005, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

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

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Po prostu przyjaźń  
- komedia

22:50  300: Początek imperium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat historyczny

01:00  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

02:00  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:20  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

05:00  Gotowe na wszystko  
- serial obyczajowy  
odc. 23-ost., sezon 3

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 507, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 33/52

08:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 231, sezon 3

09:00  BrzydUla  
- serial komediowy odc. 228

09:30  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:35  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 36/120

10:05  Mango - telezakupy
11:45  19+  

- serial paradokumentalny 
odc. 40/165, sezon 1

12:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 295, sezon 4

13:15  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 34/52

14:15  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska - serial 
fabularno-dokumentalny 
odc. 71

15:15  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 232, sezon 3

16:15  Gotowe na wszystko  
- serial obyczajowy  
odc. 1/17, sezon 4

17:10  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 16/24, sezon 5

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

18:10  BrzydUla  
- serial komediowy odc. 233

18:45  BrzydUla  
- serial komediowy odc. 234

19:20  Numerek z Dorotą  
- magazyn

19:30  Kulisy sławy extra 2  
- magazyn

20:00  Jak stracić chłopaka  
w 10 dni  
- komedia romantyczna

22:25  Safe House - thriller
00:50  Moc magii  

- interaktywny program 
rozrywkowy

03:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 507, sezon 5

04:00  Druga strona medalu  
- talk-show

06:00  Niewolnica Victoria  
- serial obyczajowy odc. 62

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 178

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

09:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 9

10:00  Zaklinacz dusz  
- serial fantasy odc. 24, 
sezon 2

11:00  Kobra - oddział specjalny 
- serial sensacyjny odc. 14, 
sezon 20

12:00  Kobra - oddział specjalny 
- serial sensacyjny odc. 15, 
sezon 20

13:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 23, 
sezon 4

14:00  Lombard. Życie pod zastaw 
- serial obyczajowy odc. 36, 
sezon 1

15:00  Zaklinacz dusz  
- serial fantasy odc. 25, 
sezon 2

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 9

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 10

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

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

20:00  Zlecenie  
- thriller

21:50  Człowiek pies  
- dramat sensacyjny

23:50  Bez litości  
- serial sensacyjny odc. 2, 
sezon 1

01:40  JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze  
- serial sensacyjny odc. 4, 
sezon 2

02:40  Biesiada na cztery pory 
roku  
- serial dokumentalny 
odc. 4/10

03:10  Biesiada na cztery pory 
roku  
- serial dokumentalny 
odc. 5/10

03:50  Niesamowite!  
- serial dokumentalny 
odc. 19/25

04:40  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 2

05:00  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 20, sezon 2

05:25  Niesamowite! - serial 
dokumentalny odc. 22

PIĄTEK  15.03.

PROGRAM

TV
od piątku
do piątku

SOBOTA  16.03.
TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN TVN 7 TV PULS

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN TVN 7 TV PULS

300: Początek imperium
TVN, piątek, godz. 22:50

Klucz do wieczności
TVP 2, niedziela, godz. 20:05

Iron Man
TVN, niedziela, godz. 21:35
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05:15  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:45  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 135, sezon 2

07:00  Elif - serial obycz. odc. 446
08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny 

- program publicystyczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 38, sezon 3
09:40  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 90, sezon 7
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 54, sezon 4
11:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dok. odc. 26
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - mag. rolniczy
12:25  Agropogoda 
12:30  Wójt roku 2018 - sylwetki  

- cykl felietonów
12:35  Magazyn rolniczy 
12:55  Bardzo małe zwierzątka  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obycz. odc. 447
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn inter-

wencyjny
15:35  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 136, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3450
18:30  Korona królów - teleno-

wela historyczna odc. 190, 
sezon 2

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

- magazyn interwencyjny
20:30  Leśniczówka - telenowela 

odc. 101
21:00  Paradiso - sztuka Andrzeja 

Strzeleckiego
22:35  Parada oszustów - serial 

sensacyjny odc. 4-ost.
23:50  Okupacja 1968 - serial 

dokumentalny
00:20  Okupacja 1968 - serial dok.
00:55  Sanatorium miłości - reality 

show
01:55  Wszystkie drogi prowadzą 

do Rzymu - komedia
03:35  Saudyjska wiosna - film 

dokumentalny

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

serial kom. odc. 3/13
06:50  Coś dla ciebie - magazyn
07:20  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 21
07:45  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
07:55  Pytanie na śniadanie  

- magazyn
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie  

- magazyn, extra
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 134, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2023
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 45
14:10  O mnie się nie martw  

- serial kom. odc. 3/13
15:05  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 54

15:50  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 3

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

- telenowela odc. 20
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 28, sezon 2
19:05  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki  

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

obyczajowy odc. 2023
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2024
20:40  Kulisy serialu „Barwy 

szczęścia” 
20:55  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1429
21:45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 3/13, sezon 2
22:50  Zainwestuj w marzenia - 

serial obyczajowy odc. 3
23:00  Zakładnicy z metra - serial 

sensacyjny odc. 2/8
23:55  Sfora  - serial sens. odc. 8/9
01:00  Whiskey Tango Foxtrot  

- komediodramat
02:55  Syberiada polska - dramat 

historyczny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 672, 
sezon 13

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 673, 
sezon 13

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 97, sezon 1

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 860, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 141, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 842, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2844

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 888, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 311, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 301

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2845

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 409, sezon 14

20:05  Kingsman: Tajne służby  
- komedia sensacyjna

23:00  Ślad - serial kryminalny 
odc. 41, sezon 1

00:15  Uprowadzona  
- film sensacyjny

02:15  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

06:20  Mango - telezakupy
07:25  Nowa Maja w ogrodzie  

- magazyn ogrodniczy
07:55  Akademia ogrodnika  

- magazyn ogrodniczy
08:00  Dzień Dobry TVN  

- magazyn
11:00  Ukryta prawda  

- serial paradokumentalny 
odc. 1005, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 894, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 657, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 358, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 658, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 359, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 895, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1006, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

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

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy odc. 
2842, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Odwróceni. Ojcowie i córki  
- serial sensacyjny odc. 4/8

22:35  Po prostu przyjaźń  
- komedia

01:10  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

02:10  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

02:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

03:10  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

04:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 1/17, sezon 4

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 510, sezon 5

06:45  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 34/52

07:45  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 232, sezon 3

08:45  BrzydUla  
- serial komediowy odc. 234

09:35  Kulisy sławy extra 2  
- magazyn

10:10  Dziewczyny z Hollywood 3  
- program rozrywkowy

10:30  Mango - telezakupy
12:05  19+  

- serial paradokumentalny 
odc. 41/165, sezon 1

12:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 296, sezon 4

13:40  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 35/52

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 72

15:40  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 233, sezon 3

16:40  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 2/17, sezon 4

17:40  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 18/24, sezon 5

18:10  BrzydUla  
- serial komediowy  
odc. 235-ost.

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 1/57

19:20  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 37/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Nie kłam, kochanie  
- komedia romantyczna

23:15  Big Brother Nocą  
- reality show

23:50  Piekielna zemsta  
- film sensacyjny

02:00  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:10  Druga strona medalu  
- talk-show

05:15  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 136, sezon 2

07:05  Elif - serial obycz. odc. 447
08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 39, sezon 3
09:40  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 91, sezon 7
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 55, sezon 4
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 190
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes 
12:25  Agropogoda 
12:30  Wójt roku 2018 - sylwetki  

- cykl felietonów
12:40  Magazyn rolniczy 
12:55  Życie w powietrzu  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 448
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Leśniczówka - telenowela 

odc. 101
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 137, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3451
18:30  Korona królów - teleno-

wela historyczna odc. 191, 
sezon 2

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

- magazyn interwencyjny
20:30  Leśniczówka - telenowela 

odc. 102
21:00  Głębia ostrości  

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

wy odc. 10
22:35  Kompania X - serial wojen-

ny odc. 6/10, sezon 3
23:30  Miasto gniewu - serial 

dokumentalny odc. 3
00:15  Moonraker - film sensacyjny
02:30  Wenecja - dramat 

obyczajowy
03:25  Walcząc z Państwem Islam-

skim - film dokumentalny

05:25  Koło fortuny - teleturniej
06:00  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1429
06:55  Rozkwitający Kościół  

- reportaż
07:20  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 22
07:45  Przepis dnia - magazyn 

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

diowy odc. 135, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2024
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 46
14:10  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1429
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 55

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

- telenowela odc. 21
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 29, sezon 2
19:05  Przepis dnia - magazyn
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

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

obyczajowy odc. 2024
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2025
20:40  Kulisy serialu „Barwy 

szczęścia” 
20:55  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1430
21:45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00  Wu Jing, flecistka, która 

dotknęła muzyki - film dok.
00:05  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 3/13, sezon 2
00:55  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 254, sezon 14
01:35  Zakładnicy z metra - serial 

sensacyjny odc. 2/8
02:35  Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
03:35  Gallipoli - początek impe-

rium Murdocha  
- film dokumentalny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 674, 
sezon 13

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 675, 
sezon 13

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie - serial paradokumen-
talny odc. 98, sezon 1

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 861, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 142, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 843, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2845

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 889, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 312, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 302

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2846

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 410, sezon 14

20:05  Uprowadzona  
- film sensacyjny

22:00  Ślad  
- serial kryminalny odc. 42, 
sezon 1

23:05  Krzyżowy ogień  
- film sensacyjny

01:25  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango - telezakupy
06:50  Kuchenne rewolucje 

- program rozrywkowy
07:50  Doradca smaku  

- magazyn kulinarny
08:00  Dzień Dobry TVN  

- magazyn
11:00  Ukryta prawda  

- serial paradokumentalny 
odc. 1006, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 895, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 658, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 359, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 659, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 360, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 896, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1007, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

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

kolory powietrza  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2843, sezon 17

20:55  Milionerzy - teleturniej
21:30  Diagnoza  

- serial obyczajowy  
odc. 4/13, sezon 4

22:30  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

23:30  Superwizjer  
- magazyn reporterów

00:05  36,6°C  
- program medyczny

01:05  Strzelec  
- serial sensacyjny odc. 
10-ost., sezon 1

02:05  Uwaga! - magazyn 
reporterów

02:25  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

04:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 2/17, sezon 4

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 511, sezon 5

06:45  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 35/52

07:45  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 233, sezon 3

08:45  Big Brother  
- reality show

09:40  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 37/120

10:30  Mango - telezakupy
12:05  19+  

- serial paradokumentalny 
odc. 42/165, sezon 1

12:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 297, sezon 4

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:40  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 36/52

14:40  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 73

15:40  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 234, sezon 3

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy odc. 
3/17, sezon 4

17:40  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 19/24, sezon 5

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 2/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 3/57

19:20  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 38/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Człowiek Tai Chi  
- dramat sensacyjny

23:15  Big Brother Nocą  
- reality show

23:50  Tajemnica Brokeback 
Mountain  
- dramat obyczajowy

02:30  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

PONIEDZIAŁEK  18.03.

WTOREK  19.03.

05:40  Klan  
- telenowela odc. 3449

06:05  Słownik polsko@polski  
- talk-show prof. Jana 
Miodka

06:35  wojsko-polskie.pl  
- cykl reportaży

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

08:00  Tydzień  
- magazyn rolniczy

08:30  Zakochaj się w Polsce  
- magazyn

09:05  Ziarno  
- program dla dzieci

09:35  Weterynarze z sercem  
- magazyn przyrodniczy

10:10  Był tu Willie Boy  
- western

11:55  Między ziemią a niebem  
- magazyn

12:00  Anioł Pański  
- program religijny

12:15  Między ziemią a niebem  
- magazyn

12:45  Dzieci Ulicy  
- reportaż

13:05  Z pamięci  
- felieton

13:15  Bardzo małe zwierzątka  
- film dokumentalny

14:10  Fascynująca Patagonia - 
nieujarzmiona dzikość  
- film dokumentalny

14:35  To był rok!  
- program rozrywkowy

15:50  The Wall. Wygraj marzenia  
- teleturniej

16:45  Skoki narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata w Viker-
sund - studio 

16:55  Teleexpress  
- program informacyjny

17:00  Skoki narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata  
w Vikersund 

19:25  Sport  
- program sportowy

19:30  Wiadomości  
- program informacyjny

20:05  Pogoda  
- program informacyjny

20:15  Stulecie Winnych  
- serial obyczajowy  
odc. 3/13

21:15  Sanatorium miłości  
- reality show

22:15  Wszystkie drogi prowadzą 
do Rzymu 
- komedia romantyczna

23:55  Zimne światło dnia  
- film sensacyjny

01:35  Więzień Brubaker  
- dramat sensacyjny

03:50  Z pamięci  
- felieton

05:10  Słowo na niedzielę  
- program religijny

05:20  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2021

05:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2022

06:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2023

07:00  M jak miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 1428

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

10:55  Wielkie koty w domu  
- film dokumentalny

12:00  Gwiazda Południa  
- film przygodowy

14:00  Familiada  
- teleturniej

14:35  Koło fortuny  
- teleturniej

15:15  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 253, sezon 14

15:45  Dance Dance Dance 
- program rozrywkowy

16:55  Dance Dance Dance 
- program rozrywkowy

17:55  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 2

18:00  Panorama  
- program informacyjny

18:20  Pogoda  
- program informacyjny

18:25  Sport telegram  
- program sportowy

18:35  Na dobre i na złe  
- serial obyczajowy odc. 735

19:30  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 254, sezon 14

20:05  Klucz do wieczności  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

22:10  Whiskey Tango Foxtrot  
- komediodramat

00:10  Syberiada polska  
- dramat historyczny

02:30  Klucz do wieczności  
- thriller

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

08:35  Jeźdźcy smoków na końcu 
świata  
- serial animowany odc. 45, 
sezon 3

09:05  Kot w butach: Trzy diabły  
- film animowany

09:30  Asterix i wikingowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- film animowany

11:05  Toy Story 3  
- film animowany

13:25  Smerfy  
- film familijny

15:45  Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11  
- program rozrywkowy

17:45  Nasz nowy dom  
- reality show

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Państwo w państwie 
- program publicystyczny

20:00  W rytmie serca  
- serial obyczajowy odc. 43, 
sezon 4

21:05  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

23:05  Nice Guys. Równi goście  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia sensacyjna

01:40  Kingsman: Tajne służby  
- komedia sensacyjna

04:30  Kabarety  
- program rozrywkowy

05:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 3, sezon 6

11:30  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

12:10  Diagnoza  
- serial obyczajowy odc. 3, 
sezon 4

13:10  W głowie się nie mieści  
- film animowany

15:10  Kłamca, kłamca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- komedia

17:00  Merida Waleczna  
- film animowany

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:25  Sport  
- program sportowy

19:35  Pogoda  
- program informacyjny

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

19:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  MasterChef Junior  
- program rozrywkowy

21:35  Iron Man 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- film SF

00:05  Ring 2  
- horror

02:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:40  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:20  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 509, sezon 5

06:30  Mango  
- telezakupy

08:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 294, sezon 4

09:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 295, sezon 4

10:35  BrzydUla  
- serial komediowy odc. 232

11:05  BrzydUla  
- serial komediowy odc. 233

11:40  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 33/120

12:15  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 34/120

12:45  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 35/120

13:15  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 36/120

13:50  Wallace i Gromit: Klątwa 
królika  
- film animowany

15:40  Czterej muszkieterowie  
- film przygodowy

17:50  Nie kłam, kochanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- komedia romantyczna

20:00  Big Brother Arena  
- reality show

22:00  Battleship: Bitwa o Ziemię  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

00:45  Legendy ringu  
- komedia

03:05  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Flash  
- serial akcji odc. 9, sezon 1

06:55  Flash  
- serial akcji odc. 10, sezon 1

07:45  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 9, 
sezon 3

08:45  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 10, 
sezon 3

09:40  Bibliotekarze  
- serial przygodowy odc. 
4, sezon 2

10:35  Żandarm w Nowym Jorku  
- komedia

12:35  Szkolny patrol  
- komedia

14:30  Najpiękniejsze baśnie: 
Deszczowa Pani  
- baśń filmowa

15:40  Nowe przygody Aladyna  
- komedia

17:45  Hellboy  
- horror SF

20:00  Żywioł. Deepwater Horizon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- dramat katastroficzny

22:10  Czas zabijania  
- film sensacyjny

01:10  Skorpion  
- serial sensacyjny odc. 15, 
sezon 3

02:00  Niesamowite!  
- serial dokumentalny 
odc. 15/25

02:40  Biesiada na cztery pory 
roku  
- serial dokumentalny 
odc. 9

03:10  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

04:00  Biesiada na cztery pory 
roku  
- serial dokumentalny 
odc. 10

04:40  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 5

05:00  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 22, sezon 2

05:25  Niesamowite!  
- serial dokumentalny 
odc. 24
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05:15  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 137, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczaj. odc. 448
08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

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

minalny odc. 92, sezon 8
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 56, sezon 4
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 191
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes 
12:30  Agropogoda 
12:35  Wójt roku 2018 - sylwetki  

- cykl felietonów
12:40  Rok w ogrodzie extra  

- magazyn
12:55  Życie w powietrzu - film 

dokumentalny
14:00  Elif - serial obycz. odc. 449
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! 
15:35  Leśniczówka  

- telenowela odc. 102
16:05  Wieczna miłość  

- telenowela odc. 138, 
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3452
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 192
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

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

wencyjny
20:30  Leśniczówka - odc. 103
21:00  Wielki test o wojsku. 20 lat 

w NATO - widowisko
22:20  „Kurier” - kulisy powstawa-

nia filmu - felieton
22:40  W zalewie reklamy - film 

dokumentalny
00:00  Bez tożsamości 2 - serial 

kryminalny odc. 17, sezon 2
00:50  Warto rozmawiać  

- talk-show
01:50  Głębia ostrości - cykl 

reportaży
02:20  wojsko-polskie.pl - cykl 

reportaży
02:50  Moonraker - film sensacyjny

05:20  Koło fortuny - teleturniej
06:00  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1430
06:55  Kraina żydowskich baśni  

- reportaż
07:20  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 23
07:45  Przepis dnia - magazyn 

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

diowy odc. 136, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2025
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 47
14:10  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1430
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 56

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

la odc. 22
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 30, sezon 2
19:05  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

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

obyczajowy odc. 2025
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2026
20:40  Kulisy seriali „Na dobre i na 

złe” i „Na sygnale”
20:55  Na dobre i na złe - serial 

obyczajowy odc. 736
21:55  Na sygnale - serial 

fabularno-dokumentalny 
odc. 224

22:35  Dziewczyna z sąsiedztwa  
- komedia romantyczna

00:35  O mnie się nie martw  
- serial komediowy odc. 
3/13, sezon 10

01:30  Nasz świat w 2050 r. 
- serial dokumentalny

02:30  Codzienna 2 m. 3 - serial 
komediowy odc. 54/71

03:05  Codzienna 2 m. 3 - serial 
komediowy odc. 55/71

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 676, 
sezon 13

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 677, 
sezon 13

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie - serial paradokumen-
talny odc. 99, sezon 1

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 862, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 143, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 844, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy odc. 
2846

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 890, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 313, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 303

18:00  Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy odc. 2847

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

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

- serial komediowy odc. 35
20:00  Świat według Kiepskich  

- serial komediowy odc. 543
20:30  Śpiewajmy razem. All 

Together Now  
- program muzyczny

22:05  Ślad - serial kryminalny 
odc. 43, sezon 1

23:05  12 rund  
- film sensacyjny

01:20  Ktoś całkiem obcy  
- thriller

03:55  Tajemnice losu - program 
rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1007, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 896, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 659, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 360, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 660, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 361, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 897, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1008, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

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

kolory powietrza  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy odc. 
2844, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Agent - Gwiazdy  
- reality show

22:35  Ziarno prawdy  
- thriller

00:50  American Horror Story  
- serial grozy odc. 7, sezon 1

01:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:05  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 3/17, sezon 4

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 512, sezon 5

06:45  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 36/52

07:45  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 234, sezon 3

08:45  Big Brother  
- reality show

09:40  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 38/120

10:30  Mango - telezakupy
12:05  19+  

- serial paradokumentalny 
odc. 43/165, sezon 1

12:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 298, sezon 4

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:40  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 37/52

14:40  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 74

15:40  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 235, sezon 3

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

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

17:40  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 20/24, sezon 5

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 4/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 5/57

19:20  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 39/120

20:00  Big Brother - reality show
21:00  Frankie i Alice  

- dramat biograficzny
23:15  Big Brother Nocą  

- reality show
23:50  Truman Show  

- komediodramat
02:00  Moc magii  

- interaktywny program 
rozrywkowy

05:15  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 138, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczaj. odc. 449
08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 41, sezon 4
09:35  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 93, sezon 8
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 57, sezon 5
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 192
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes 
12:25  Agropogoda 
12:30  Wójt roku 2018 - sylwetki  

- cykl felietonów
12:35  To się opłaca - magazyn
12:55  Życie w powietrzu  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 450
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Leśniczówka - telenowela 

odc. 103
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 139, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3453
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 193
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

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

- magazyn interwencyjny
20:30  Piłka nożna: Eliminacje 

Mistrzostw Europy - studio
20:35  Piłka nożna: Eliminacje 

Mistrzostw Europy - mecz: 
Austria - Polska 

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

Kłopotowski komentują 
świat - talk-show

01:40  Bez tożsamości 2 - serial 
kryminalny odc. 17, sezon 2

02:30  Kompania X - serial wojen-
ny odc. 6/10, sezon 3

03:25  Sprawa dla reportera  
- magazyn interwencyjny

05:10  Koło fortuny  
- teleturniej

05:50  Na dobre i na złe  
- serial obyczajowy odc. 736

06:45  Operacja zdrowie!  
- magazyn medyczny

07:20  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 24

07:45  Przepis dnia  
- magazyn kulinarny

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

diowy odc. 137, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2026
12:30  Koło fortuny  

- teleturniej
13:15  Miłosne potyczki  

- serial obyczajowy odc. 48
14:10  Na dobre i na złe  

- serial obyczajowy odc. 736
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 57

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

- telenowela odc. 23
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 31, sezon 2
19:10  Przepis dnia  

- magazyn kulinarny
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

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

obyczajowy odc. 2026
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2027
20:45  The Good Doctor - serial 

obyczajowy odc. 31, sezon 2
21:40  Wszystko o Stevenie 

- komedia
23:25  Na sygnale  

- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 224

23:55  Dziewczyna z sąsiedztwa  
- komedia romantyczna

01:50  La La Poland 2  
- program rozrywkowy

02:20  Riviera - serial kryminalny 
odc. 1/10

03:20  Scoring4Wajda  
- koncert muzyki z filmów 
Andrzeja Wajdy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 678, 
sezon 13

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 679, 
sezon 13

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 100, sezon 1

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 863, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 144, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 845, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2847

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 891, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 314, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 304

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2848

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 411, sezon 14

20:05  Nasz nowy dom  
- reality show

21:10  Przyjaciółki  
- serial obyczajowy  
odc. 150, sezon 13

22:15  Ślad  
- serial kryminalny odc. 44, 
sezon 1

23:15  Ktoś całkiem obcy  
- thriller

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1008, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 897, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 660, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 361, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 661, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 362, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 898, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1009, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

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

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy odc. 
2845, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

22:30  Chłopaki nie płaczą  
- komedia kryminalna

00:30  Odwróceni. Ojcowie i córki  
- serial sensacyjny odc. 4

01:35  Uwaga!  
- magazyn reporterów

01:55  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

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

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 513, sezon 5

06:45  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 37/52

07:45  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 235, sezon 3

08:45  Big Brother  
- reality show

09:40  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 39/120

10:30  Mango  
- telezakupy

12:05  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 44/165, sezon 1

12:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 299, sezon 4

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:40  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 38/52

14:40  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 75

15:40  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 236, sezon 3

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:45  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 5/17, sezon 4

17:40  Przyjaciele  
- serial komediowy odc. 
21/24, sezon 5

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 6/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 7/57

19:20  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 40/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Norbit  
- komedia

23:15  Big Brother Nocą  
- reality show

23:50  Książę w Nowym Jorku  
- komedia

02:15  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

ŚRODA  20.03.
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05:15  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

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

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 450

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

- serial obyczajowy odc. 42, 
sezon 4

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

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

11:30  Korona królów - telenowela 
historyczna odc. 193

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

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

- film dokumentalny
14:10  Skoki narciarskie: Zawody 

Pucharu Świata w Planicy 
- studio 

14:30  Skoki narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata w Planicy 

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

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan  

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

historia...  
- serial dokumentalny 
odc. 27

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

- magazyn interwencyjny
20:35  To był rok!  

- program rozrywkowy
21:40  The Wall. Wygraj marzenia  

- teleturniej
22:40  The Walk. Sięgając chmur  

- dramat biograficzny
00:50  El Príncipe - dzielnica zła  

- serial sensacyjny odc. 
22/49, sezon 1

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

02:40  Magazyn kryminalny 997 
03:35  Ocaleni  

- reality show
04:35  Notacje  

- cykl dokumentalny

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

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

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

no-dokumentalny odc. 25
07:45  Przepis dnia  

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

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

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

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

- magazyn medyczny
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 58

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

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

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

kulinarny
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki  

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

obyczajowy odc. 2027
20:10  Barwy szczęścia - serial 

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

- serial komediowy  
odc. 4/13, sezon 10

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

22:20  La La Poland 2  
- program rozrywkowy

22:50  11 minut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

00:25  Wszystko o Stevenie 
- komedia

02:15  Nowe życie - thriller

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

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

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

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

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

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

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2848

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

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

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

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 305

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2849

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

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

- serial komediowy  
odc. 412, sezon 14

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

22:05  Vabank II, czyli riposta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia sensacyjna

00:20  Straż sąsiedzka  
- komedia SF

02:40  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  - telezakupy
06:50  Kuchenne rewolucje 

- program rozrywkowy
07:50  Doradca smaku  

- magazyn kulinarny
08:00  Dzień Dobry TVN  

- magazyn
11:00  Ukryta prawda  

- serial paradokumentalny 
odc. 1009, sezon 15

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

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

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

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

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

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

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

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

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

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

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Szybcy i wściekli 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

22:45  Jupiter: Intronizacja  
- film SF

01:20  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

02:25  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:45  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

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

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

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

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

08:45  Big Brother  
- reality show

09:40  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

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

10:30  Mango  
- telezakupy

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

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

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

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

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

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

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

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

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

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 8/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 9/57

19:20  Numerek z Dorotą  
- magazyn

19:30  Kulisy sławy extra 2  
- magazyn

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Podróż na sto stóp  
- komediodramat

23:40  Battleship: Bitwa o Ziemię  
- film SF

02:30  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Słodka miłość  
- telenowela odc. 5

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 183

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

09:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 14

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

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

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

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

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

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

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 14

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 15

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

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

20:00  Kroniki Riddicka  
- film SF

22:20  Odwet  
- film sensacyjny

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

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

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

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

04:05  Menu na miarę  
- program kulinarny

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

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

05:25  Niesamowite!  
- serial dokumentalny 
odc. 4
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KUPIĘ

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

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

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

SPRZEDAM

 u Sprzedam telewizor LG 42 ca-
le, 1500 zł,  tel. 53 052 10 33

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

 u Sprzedam radioodtwarzacz 
samochodowy  tel. 53 052 10 33

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

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

 u Sprzedam regał. Szafka bia-
ła Lustro kryształowe w złotej, 
drewnianej ramie, duża klatka dla 
gryzoni tel. 53 052 10 33

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

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

 u Sprzedam grzejnik łazienko-
wy nowy. Umywalka nowa i uży-
wana z baterią lub bez baterii tel. 
53 052 10 33

 u Sprzedam umywalkę, torebkę 
Louis Vitton, biurko w idealnym 
stanie, słuchawki dr Beats drei 
monster, ościeżnica biała firmy 
PORTA  oryginalnie zapakowana, 
nowa, kserokopiarka tel. 53 052 
10 33

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

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

 u Sprzedam stół kuchenny blat 
szklany i 4 krzesła. Bardzo tanio 
tel. 662 618 226

 u Sprzedam zmywarkę, wymia-
ry: 44-51-47 cm tel. 692 944 537

 u Sprzedam działkę z altanką 
Relaks 1, nr 196. Tel. 788 038 166, 
po godz. 18.00

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

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

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

 u Meble młodzieżowe z biur-
kiem pod komputer, kolor Ol-
cha miodowa - sprzedam. Żary 
tel.663972100.

 u Sprzedam materac przeciw-
-odleżynowy z pompą nowy.Do-
datkowo pompa używana 100% 
sprawna. tel. 663972100

 u Sprzedam segment meblowy 
z szafą „ZEFAM” ZIELONOGÓRSKI. 
Relikt nie istniejącego zakła-
du w Zielonej Górze. Tel. kont. 
663972100.

PRACA

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

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

USŁUGI

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
SERNIK „PUCH”
Składniki na tortownicę 18 cm
• 200g kremowego serka śmietankowe-

go sernikowego
•  150ml mleka
•  30g masła
•  4 jajka
•  80g cukru
•  70g mąki pszennej tortowej
•  1 łyżka mąki ziemniaczanej
•  sok z połowy cytryny

Wykonanie
Wszystkie składniki muszą być w tempe-
raturze pokojowej. Serek wkładamy do 
mikrofalówki na średnią moc na ok. 30 
sekund. (jeżeli ktoś nie ma mikrofalówki 
to serek wkładamy do  garnka i lekko pod-
grzewamy na bardzo małym ogniu). Po 
wyjęciu z mikrofalówki mieszamy serek 

trzepaczką na gładką masę. Dodajemy 
mleko i ponownie mieszamy. Następnie
dodajemy roztopione masło i wszystko 
mieszamy trzepaczką.  Dodajemy po jed-
nym żółtku (białka odkładamy na chwilę 
do lodówki). Po dodaniu jednego żółtka 
wszystko mieszamy, dodajemy kolejne  
i znów mieszamy.
Następnie dodajemy przesianą mąkę 
pszenną oraz ziemniaczaną i mieszamy. 
Masę przecieramy przez sitko aby nie 
było grudek. Do powstałej masy dodaje-
my sok z cytryny i mieszamy. W osobnej 
misce ubijamy schłodzone 4 białka do-
dając 80g cukru w trzech  partiach, nie 
wszystko na raz. Ma powstać sztywna 
masa. Pianę dodajemy do masy serowej  
i wszystko delikatnie mieszamy do uzy-
skania gładkiej i puszystej masy. Tortow-
nicę o średnicy 18cm dokładnie zabez-
pieczamy folią aluminiową, ponieważ 

będziemy do połowy jej wysokości zanu-
rzać w gorącej wodzie. Wykładamy pa-
pierem do pieczenia jej dno, oraz boki ale  
z około 5 cm kołnierzem. Masę wlewamy 
do tortownicy. Zabezpieczoną folią alum-
iniową.
Tortownicę wkładamy do naczynia lub 
blaszki i wlewamy do tego naczynia, 
wrzącą wodę, do połowy wysokości tor-
townicy. Całość wkładamy do nagrzane-
go do 160 st. piekarnika i pieczemy około 
90 minut. Pod koniec można na chwilkę 
zwiększyć temp do 170 st. Po wyłącze-
niu piekarnika sernik zostawiamy w nim 
na około 20 minut. Potem wyciągamy 
go, wylewamy wodę, i wyciągamy sernik 
delikatnie z tortownicy i zostawiamy do 
ostygnięcia. Serniczek minimalnie opad-
nie, ale i tak pozostanie wysoki, puszysty 
i piankowy. Ostudzony sernik posypujemy 
cukrem pudrem .

fot. ARMG
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NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 u Lubomyśl – działki budowla-
ne na sprzedaż, Partner Nierucho-
mości, nr tel. 887-758-384

 u 10 km od Żar - dom na 
sprzedaż – cena 295.000zł. Part-
ner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Żary - mieszkanie 2 pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 185tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
606 705 480

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

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

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

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

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

 u Kadłubia - Na sprzedaż dział-
ka budowlana o powierzchni 800 
m2. Idealna pod zabudowę jed-
norodzinną. Partner Nieruchomo-
ści 513017811

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

 u Żary – mieszkanie na sprze-
daż w centrum, 2 pokoje, III piętro 
w cenie 165 tys. Partner Nieru-
chomości 513017811

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

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

 u Żary – mieszkanie na sprze-
daż w bloku, II piętro, 3 pokoje, w 
cenie 195 tys, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

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

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

 u Złotnik, sprzedam 4 ha gruntów 
rolnych, cena do negocjacji tel. 604 
698 441

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

 u Sprzedam budynek kamienicę, 
3 kondygnacje, 400 m kw., dział-
ka 13 a. W trakcie remontu, pełna 
dokumentacja z projektami. Dosko-
nały na dom weselny, mieszkania, 
magazyn, itd. 195 tys.  tel. 604 
698 441

MOTORYZACJA

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

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

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

ROLNICTWO

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

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

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

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

RÓŻNE

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

• Stanowisko do spraw opracowania 
decyzji i korespondencji Żary 3

• Specjalista zaplecza technicznego/ 
dział zaplecza technicznego Żary 1

• Kierownik działu krajowych przewo-
zów towarowych i spedycji Żary 1

• Pracownik socjalny Żary 1
• Pielęgniarka – Koordynator sekcji 

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

(2 godziny w tygodniu) 1
• Nauczyciel oligofrenopedagog Żary 

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

brachtów 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Szwaczka/ Szwacz Żary 2
• Sprzedawca Lubsko 1
• Pracownik obsługi sklepu Brody 3
• Obsługa stacji paliw – sprzedawca 

Jasień 1
• Pomocnik stolarza Brody 2
• Policjant Żary/Lubsko 15
• Pracownik sprzątający Kunice (1/2 

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

nik gospodarczy Żary- Kunice 10
• Operator wózka widłowego Żary- Kunice 3
• Traktorzysta Żary-Kunice 2
• Pracownik ochrony Żary 5
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Monter Żary 1
• Monter konstrukcji Żary/ Łaz 2
• Ślusarz Żary/ Łaz 2
• Spawacz Żary/ Łaz 2
• Ustawiacz maszyn Żary 5
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Pomoc kuchenna Żary (1/2 etatu) 1
• Kucharz Żary 1
• Kucharz ½ etatu Łęknica 1
• Kelner ½ etatu Łęknica 1
• Pomoc kuchenna ½ etatu Łęknica 1
• Kierowca samochodu dostawczego 

Żary 1

• Brukarz (obszar woj. lubuskiego) 10
• Brygadzista działu (Wiechlice) 2
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Wychowawca świetlicy (Iłowa) 1
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Elektryk/mechatronik (Żagań) 1
• Fizjoterapeuta (Brzeźnica) 1
• Fryzjer damsko-męski (Żagań) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Główny księgowy (Iłowa) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 2
• Kierowca - magazynier (Żagań) 1
• Kontroler jakości  (Żagań) 2
• Krojczy (Leszno Górne) 3
• Laborant na wydziale farbiarni (Ża-

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

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

wego (Szprotawa) 1
• Menedżer klienta biznesowego (Ża-

gań) 1
• Monter instalacji budowlanych/hy-

draulik (woj. lubuskie i dolnośląskie) 2
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

- kanalizacyjnych (Iłowa) 2
• Nauczyciel / instruktor praktycznej 

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

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

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

uczania indywidualnego (Gozdnica) 1

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

• Nauczyciel języka polskiego - na-
uczyciel nauczania indywidualnego 
(Gozdnica) 1

• Nauczyciel matematyki- nauczyciel 
nauczania indywidualnego (Gozdnica) 1

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

• Nauczyciel przedszkola (Żagań) 2
• Nauczyciel świetlicy (Tomaszowo) 1
• Nauczyciel WOS-u- nauczyciel na-

uczania indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel wspomagający (Żagań) 1
• Operator koparki (teren woj. lubuskiego) 1
• Operator maszyny do naciągania 

obrazów (Wiechlice) 2
• Operator przewijarek i skręcarek nitek 

(Żagań) 3
• Operator traka (Rudziny) 1
• Operator wózka widłowego (Borowina) 1
• Operator wózka widłowego UDT 

(Trzebień) 3
• Opertator Wypalarki CNC (Wiechlice) 1
• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 3
• Piekarz (Żagań) 1
• Pilarz (teren zachodniej części Niemiec) 4
• Policjant (Żagań, Iłowa, Szprotawa) 14
• Pomocniczy robotnik w hodowli dro-

biu (Iłowa) 1
• Pomocnik magazyniera (Żagań) 1
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 2
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Pracownik produkcji drzewnej (Prze-

cław) 1

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

 u Darmowy rzeczo-
znawca. Szkoda na po-
jeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz do-
datkowe pieniądze. De-
cyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu 
z ostatnich 3 lat!!! Tel. 
606 805 778
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Józef Wierzbicki, żarski 
artysta plastyk, zaprasza na 
wernisaż swojej wystawy 
do.... Kołobrzegu.

Wernisaż wystawy „Malarstwo i rysu-
nek” zaplanowany jest w Kołobrzegu, 
w Regionalnym Centrum Kultury im. 
Zbigniewa Herberta, w piątek 22 marca 
o godz. 19:00. w Galerii Sztuki Współ-
czesnej im. A.J. Ściesińskich (ratusz, 
prawe skrzydło).

Józef Wierzbicki urodził się 28 
kwietnia 1948 roku w Karolewie. Studia 
plastyczne ukończył na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wy-
dziale Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał 
z malarstwa w pracowni prof. Stanisła-
wa Borysowskiego. Uprawia malarstwo 
sztalugowe, rysunek, grafikę wydawniczą 
i użytkową, architekturę wnętrz oraz fo-
tografię reportażową i kreacyjną. Od po-
nad 50 lat czynnie uczestniczy w wysta-
wach, warsztatach, plenerach w kraju i za 
granicą, a od ponad 18 lat razem z córka-
mi Arletą Aleksandrą i Kornelią Katarzy-
ną prezentuje „Sztukę Rodzinną”. Prace 
artysty znajdują się w zbiorach prywat-
nych i państwowych w Polsce i za gra-
nicą. Mieszka i tworzy w Żarach (czę-
sto na plenerach w kraju i za granicami 
Polski). Jego prace były prezentowane 

m.in. w miastach: Davos - Europejskie 
Centrum Kongresowe (Szwajcaria), Go-
rizia - Muzeum (Włochy), Semily (Cze-
chy), Bruksela - Europarlament, a także 
w Amsterdamie i Paryżu. PAS

Józef Wierzbicki 
zaprasza

ŻARY W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Żarach odbyły się kolejne warszta-
ty dla młodzieży. W zajęciach uczestni-
czyli uczniowie 3 klasy gimnazjum Szko-
ły Podstawowej nr 5, wraz z nauczycielem 
Andrzejem Siwikiem. Warsztaty przepro-
wadzono w ramach cyklu zajęć: „100-le-

cie Odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę okiem twórców komiksu”. 

Zaangażowani w projekt uczniowie 
tworzą kolejne sekwencje komiksu, doty-
czącego życia i twórczości wybranego pi-
sarza, na tle najważniejszych wydarzeń, 
związanych z niepodległością. JI

„100 – lecie Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę 
okiem twórców komiksu”
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

CORGI, PSIAK KRÓLOWEJ (animowany)
16.03 i 17.03 – godz. 14:00; od 15.03 do 18.03 oraz 20.03 i 21.03 – godz. 
16:00; 19.03 – godz. 15:00
CAŁE SZCZĘŚCIE
od 15.03 do 18.03 oraz 20.03 i 21.03 – godz. 18:00 i 20:00; 19.03 – godz. 
17:00 i 21:15
DKF - KAFARNAUM
19.03 – godz. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w.63,51,35)
GRACZ
15.03 – godz. 19:00; 16.03 i 17.03 – godz. 16:00
GDY PRZYJDZIE SEN
16.03 i 17.03 – godz. 19:00
LABORATORIUM BAJEK
17.03 – godz. 12:00
ZWIĄZEK OTWARTY
20.03 i 21.03 – godz. 19:00
BESTIA
20.03 i 21.03 – godz. 10:00
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KRZYŻÓWKA

15.03

16.03

17.03

18.03

19.03

20.03

21.03

Klemensa, Ludwiki, Longiny
Światowy Dzień Praw Konsumenta, 
Dzień Piekarzy i Cukierników

Gabriela, Izabeli, Hilarego
Dzień Pandy

Zbigniewa, Patryka, Gertrudy
Dzień św. Patryka
Międzynarodowy Dzień Inwalidów

Edwarda, Krystiana, Cyryla
Europejski Dzień Mózgu

Bogdana, Józefa
Dzień Stolarza

Klaudii, Anatola, Aleksandry
Międzynarodowy Dzień Wróbla

Benedykty, Marzanny, Ludomiry
Dzień Wagarowicza
Światowy Dzień Lasu

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

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań - 68 3681810; 
Lubsko - 68 3720122; Jasień - 68 3710897
Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - 
Żary - 68 4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 4757600
Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 68 4794601 lub 
Dział Obsługi Klienta - 68 4794644
MPOiRD Żagań - 68 4772940 lub Sekcja Obsługi 
Klienta - 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 68 4794611

PGKiM Lubsko - 68 4577700; zgłaszanie awarii 
po godzinie 15:00 i w weekendy - 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta - 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień - 68 3710849

ROZRYWKA
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