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Śpię raczej spokojnie, 
ale ciągle musimy się 

dokładnie przyglądać 
każdej wydawanej 
złotówce..
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starosta żarski Józef Radzion
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dokładnie przyglądać 
każdej wydawanej 
złotówce..

ŻARY Radni 
miejscy podjęli 
uchwałę intencyjną 
o przejęciu zamku. 
Wątpliwości, uwag 
i pytań jednak ciągle 
nie brakuje.

Za podjęciem uchwały o przeję-
ciu zamku głosowała dwunast-
ka radnych, przeciw była ósem-
ka, a jeden radny wstrzymał się 
od głosu.

Sporo niewiadomych
Od głosu wstrzymał się radny 
Marcin Grubizna (PO).

- Uważam, że trzeba przejąć 
zamek, ale nie za wszelką cenę. 
Na tę chwilę jest zbyt wiele nie-
wiadomych. Nie wiemy o jakich 
kosztach mówimy. Nie wiemy 
co będziemy robić w tym zam-
ku i czy będzie nas stać na utrzy-
manie obiektu - tłumaczy Marcin 
Grubizna. - Byłem za tym, żeby 
mieszkańcy mogli wypowiedzie-
li się o sprawie w referendum. 
To, czy mamy zdecydować się 
na zaciągnięcie kolejnego kredy-
tu, powinniśmy ustalić wspólnie 
z mieszkańcami - dodaje.

Radny ma wątpliwość, czy 
będą kolejne debaty i konsulta-
cje. Zastanawia się, kto całym re-
montem miałby się zająć. Nie wi-
dzi w tym roli ani możliwości, że-
by robili to urzędnicy. 

- Urzędnicy mają dużo pra-
cy, są obciążeni bieżącymi obo-
wiązkami i mam wątpliwość, że 
będą w stanie wszystkimi spra-
wami związanymi z remontem 
się zająć. Nie wiemy czy powinna 
robić to fundacja, czy jakaś rada 
społeczna w konsultacji ze spe-
cjalistami, architektem, history-
kiem sztuki. Jest sporo niewiado-
mych, a przecież remont takiego 
zabytku wymaga wiedzy, wyczu-
cia i smaku - tłumaczy.

Różne opinie
Satysfakcji z decyzji o przejęciu 
nie ukrywa przewodniczący Rady 
Miejskiej Marian Popławski.

- Z mojej wiedzy wynika, 
że ta decyzja była oczekiwana. 
Mieszkańcy chcą, żeby zamek nie 
popadł w ruinę. Wszystkie wątpli-
wości z pewnością nie zostały roz-
wiane. Był taki czas, że zaniecha-
no działań w sprawie zamku. Mi-
nęły lata, jesteśmy teraz w tym sa-
mym miejscu. Nie podejmując de-
cyzji, nie robiąc pierwszego kro-
ku, to będziemy mieli zabytek 

w ruinie. Z pewnością pewna gru-
pa ludzi ma inne zdanie. Nie wy-
brano nas jednak po to, żebyśmy 
zbierali oklaski, ale żebyśmy po-
dejmowali trudne decyzje - ko-
mentuje przewodniczący. 

Dużo wątpliwości ma radna 
Edyta Gajda, szefowa klubu Dia-
log zrzeszającego radnych PO, 
SlD i TiM.

- To jest decyzja podjęta 
zbyt szybko. Konsultacje powin-
ny być szeroko zakrojone. Zo-
stały przeprowadzone zbyt szyb-
ko. Nie czuję, że mam w spra-

wie przejęcia zamku zielone świa-
tło od mieszkańców. Brakuje peł-
nej informacji odnośnie fi nanso-
wania całego przedsięwzięcia. Za-
leży mi na zamku i pałacu, dlate-
go chciałabym merytorycznej dys-
kusji i udziału mieszkańców w po-
dejmowaniu decyzji - podkreśla.

Wadliwa uchwała
Radni z klubów PiS i Dialog, 
którzy nie są członkami koali-
cji wspierającej burmistrz Danu-
tę Madej, chcieli doprowadzić do 
referendum, które miałoby się od-
być razem z wyborami do Euro-
parlamentu. Przygotowali uchwa-
łę w tej sprawie. Przepadała jed-
nak w głosowaniu.

- Zapędzili się w ślepą ulicz-
kę. Przygotowali uchwałę nie-
zgodną z prawem. Zwróciłem na 
to uwagę trzy dni wcześniej pod-
czas spotkania burmistrz z szefa-
mi klubów - tłumaczy przewodni-
czący Popławski.

Radni nie wycofali uchwa-
ły z porządku obrad sesji. Twier-
dzą, że nie mieli opinii prawnej 
z urzędu.

- Prawnik urzędu mogła po-

dejść przed sesją i powiedzieć, 
że jest już opinia prawna i głoso-
wanie nad uchwałą należy zdjąć 
z porządku obrad. Ewidentnie 
chodziło o to, żeby nas ośmie-
szyć. Udało się, można pogratu-
lować - kwituje Adrian Jaworski 
szef klubu PiS. 

W podobnym tonie wypo-
wiada się radna Edyta Gajda.

- Autorami uchwały byli 
radni PiS. Czekaliśmy na opinię 
prawną. Doszło do sytuacji kurio-
zalnej. Została ona przedstawio-
na dopiero tuż przed samym gło-
sowaniem. Przewodniczący mógł 
na początku sesji powiedzieć, że 
jest taka opinia prawna i wów-
czas można by wycofać głosowa-
nie nad uchwałą z porządku obrad 
- podsumowuje Edyta Gajda.

Do referendum więc nie 
dojdzie. Burmistrz Danuta Ma-
dej ma za to w ręku przegłoso-
waną na „tak” uchwałę intencyj-
ną, o przejęciu zamku. Wszyst-
ko więc wskazuje na to, że zamek 
będzie przejęty przez miasto. Hi-
storia zatoczyła koło.

Paweł Skrzypczyński

Radni chcą przejęcia

AUTOREKLAMA

Radni są za, dalsze kroki należą do burmistrz Danuty Madej 
fot. Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ Przelot 
polskich myśliwców 
F-16 rozpoczął 
oficjalną uroczystość 
z okazji obchodów 
75. rocznicy ucieczki 
lotników alianckich 
z niemieckiego obozu 
jenieckiego Stalag 
Luft III.

Główne uroczystości zostały zor-
ganizowane 24 marca przy pomni-
ku, w miejscu, gdzie przebiegał tu-
nel „Harry”.

W czasie ceremonii, kom-
panię honorową wystawił żagań-
ski 11. Batalion Dowodzenia im. 
gen. broni Zygmunta Sadowskiego 
(11bdow). Honorowym gościem 
uroczystości był jeden z ostatnich 
żyjących jeńców Stalagu, Air Com-
modore Charles Clarke, prezes Sto-
warzyszenia Byłych Jeńców Wo-
jennych RAF. Na uroczystości 
przybyli także reprezentanci władz 
rządowych i samorządowych 
oraz krewni uczestników uciecz-
ki z Polski, Czech, Australii, Kana-
dy i Wielkiej Brytanii. W apelu pa-

mięci oddano hołd poległym, boha-
terskim jeńcom. Brytyjscy żołnie-
rze upamiętnili zamordowanych 50 
jeńców, prezentując ich fotografie. 

Uroczystości zakończo-
no złożeniem wieńców i wiązanek 
kwiatów przy pomniku upamięt-
niającym „Wielką Ucieczkę”. 

Oficjalne uroczystości po-
przedziła dwudniowa prezentacja 
sprzętu w „Miasteczku Wojsko-
wym”. Na muzealnych błoniach 
prezentowano sprzęt i uzbrojenie 
pododdziałów Czarnej Dywizji 
oraz stacjonującej w naszym kra-
ju amerykańskiej 1. Pancernej Bry-
gadowej Grupy Bojowej (1ABCT). 
Nie brakowało chętnych, żeby zaj-
rzeć do środka m.in. czołgów Le-
opard 2A4 i amerykańskiego M1 
Abrams, transporterów piecho-
ty KTO Rosomak czy M2 Bra-
dley a także do wnętrza śmigłow-
ca szturmowego Mi-24 z 1 Bryga-
dy Lotnictwa Wojsk Lądowych. 

Szczególną atrakcją były pre-
zentacje grup rekonstrukcji histo-
rycznych oraz stoiska muzealne, 
gdzie prezentowano umundurowa-
nie i uzbrojenie z czasów II woj-
ny światowej oraz zabytkowe, acz-

kolwiek oba w pełni sprawne tech-
nicznie, czołgi T-34/85 oraz M4A1 
Sherman. 

Również w tym roku na 
bocznicę kolejową w pobliżu mu-
zeum wjechał pociąg retro „Harry”. 

Zwieńczeniem sobotnich 
atrakcji były biegi przełajowe 
z udziałem kilkuset zawodników, 
przede wszystkim 10 kilometrowy 
nocny 45. „Cross Żagański” o Pu-
char Wielkiej Ucieczki.

Jan Mazur, PAS

W hołdzie bohaterskim 
lotnikom

W nocy z 24 na 25 marca 
1944 roku, przez wydrążo-
ny pod ziemią 111 metro-
wy tunel, któremu nada-
no nazwę „Harry”, uciekło 
76 uwięzionych lotników. 
W brawurowej ucieczce bra-
li udział jeńcy 13 narodowo-
ści, w tym 6 Polaków. Tylko 
dla trzech z nich ucieczka 
zakończyła się sukcesem, 
pozostałych złapano, nato-
miast 50 z nich na rozkaz 
przywódcy III Rzeszy - Hitle-
ra zamordowano.

fot.st.chor.sztab. Rafał Mniedło fot.st.chor.sztab. Rafał Mniedło

fot.st.chor.sztab. Rafał Mniedło

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur
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ŻAGAŃ  
W blasku 
czołówek 
i latarek na 
terenach 
dawnych obozów 
jenieckich 
rozegrał się  
45. Nocny Cross 
Żagański.

Bieg Główny poprzedzi-
ła rywalizacja dzieci na dy-
stansie 150 oraz 700 me-
trów. Nowością okazał się 
Cross Uciekiniera - bieg 
z przeszkodami na 750 me-
trów, ściśle związany z hi-
storią Wielkiej Ucieczki. 
Zawodnicy startowali w re-
plice baraku 104, pokonu-
jąc tunel Harry i przeszko-
dy ustawione na trasie. We 
wszystkich biegach uczest-
niczyło łącznie 900 osób. 
Zwycięzcą Biegu Główne-
go został Dawid Klaybr, re-
prezentant 34. Brygady Ka-
walerii Pancernej Żagań 
a wśród pań Emily Hut-
chinson z Royal Air Force, 
Wielka Brytania. JM

Nocny cross

KRAJ Członkowie 
Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ 
zainicjowali obchody 
„Wielkiej Ucieczki” 
w Legnicy.
W listopadzie 2018 r. Andrzej 
Miernicki, sekretarz Koła nr 10 
Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ, zapro-
ponował prezesowi Stowarzysze-
nia Pamięć i Dialog dr Wojcie-
chowi Konduszy zorganizowanie 
obchodów „Wielkiej Ucieczki” - 
epizod legnicki. Od tamtego cza-
su, wspólnie z Urzędem Miasta 
i Muzeum Miedzi trwa organiza-
cja uroczystości, których finał za-
planowano na 8 maja 2019 r. przy 
legnickim krematorium na Cmen-
tarzu Komunalnym. 

Epizod legnicki dotyczy 
dziesięciu oficerów RAF, jeń-
ców obozu Stalag Luft 3 w Ża-
ganiu zamordowanych i skre-
mowanych w Legnicy. Oficero-
wie ci byli uczestnikami „Wiel-
kiej Ucieczki”. Obchody legnic-
kie składają się z dwóch części – 
pierwsza to prelekcja zorganizo-

wana przez dyrektora Muzeum 
Miedzi Marcina Makucha w dniu 
27 marca i uroczystość główna 8 
maja. W tym dniu odbędzie się 
uroczystość patriotyczno-woj-
skowa, podczas, której zostanie 
odsłonięta Tablica Pamiątkowa 
poświęcona dziesięciu alianckim 
lotnikom. Był wśród nich porucz-
nik nawigator Włodzimierz Kola-
nowski, zestrzelony nad Legnicą 
i po przymusowym lądowaniu, 
wzięty wraz z całą załogą, do nie-
woli. 

Podczas pierwszej części 
obchodów, 27 marca prelegen-
tem był Marek Łazarz, dyrek-
tor Muzeum Obozów Jenieckich 
w Żaganiu. Przedstawił on bardzo 
szczegółową historię powstania 
żagańskich obozów od I Wojny 
Światowej do maja 1945 r. Wśród 
wielu bardzo ciekawych wątków 
historycznych najbardziej zebra-
nych zaciekawiła Wielka Uciecz-
ka, życie obozowe jeńców, wa-
runki życia, traktowanie przez za-
łogę obozową itp. Bardzo cieka-
wa profesjonalna forma przeka-
zu, poparta zdjęciami obozowy-
mi, dokumentami i wspomnienia-
mi jeńców całkowicie pochłonę-

ły uwagę zebranych. Wśród słu-
chaczy byli miedzy innymi: pre-
zes Stowarzyszenia 42. Pułku 
Zmechanizowanego i 11. Bry-
gady Zmechanizowanej z Żar - 
ppłk w st. spocz. Krzysztof Po-
lusik oraz prezes Wojciech Kon-

dusza i sekretarz Wojciech Mora-
wiec zr Stowarzyszenia Pamięć 
i Dialog oraz z Koła nr 10 Sto-
warzyszenia Kombatantów Mi-
sji Pokojowych ONZ w Żaganiu - 
ppłk Włodzimierz Kruk i Andrzej 
Miernicki. Obecny był także Bo-

lesław Adamik członek obydwu 
kół. Na zakończenie prezes „mi-
sjonarzy” wręczył dyrektorom - 
Markowi Łazarzowi i Marcino-
wi Makuchowi pamiątkowe kub-
ki z logiem koła i logotypem Ża-
gania. PAS

Legnicki epizod „Wielkiej Ucieczki”

ŻAGAŃ Patrole harcerskie 
z całej Polski zameldowały się 
na terenie Muzeum Obozów 
Jenieckich. Uroczystym apelem 
przy Pomniku Ofiar oficjalne 
otwarto XI Rajd Harcerski „Wielka 
Ucieczka”.
W apelu uczestniczyli przedstawiciele Głównej 
Kwatery ZHP, władz samorządowych, kombatan-
ci por. Piotr Gubernator, mjr. Eugeniusz Jaworski, 
grupa rekonstrukcyjna i Żagańska Sekcja Kawalerii.  
W czasie apelu patrole harcerskie przeniosły się 
w 1944 rok, gdzie powitał ich komendant obozu. Po 
otrzymaniu paczek od Czerwonego Krzyża harcerze 
wyruszyli na trasę rajdu. W trakcie rywalizacji uczyli 
się udzielania pomocy medycznej, sprawdzali swoją 
tężyznę fizyczną i refleks oraz reakcję na alarm prze-
ciwlotniczy. Łącznie w rajdzie uczestniczyło 31 pa-
troli starszo-harcerskich i wędrowniczych. W koń-
cowej rywalizacji najlepszymi okazali się harcerze 
z patrolu „Watacha” z Raciborza i patrolu „Masło 
orzechowe” ze Strzelec Krajeńskich. JM

Rajd Harcerski

fot.Jan Mazur

Inicjatywa kombatantów zaowocowała prelekcją dyrektora żagańskiego muzeum obozów jenieckich Marka Ła-
zarza fot.nadesłane

fot.Jan Mazur
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Niepewność, konieczność 
oraz współpraca
POWIAT ŻARSKI 
Czy jeśli nauczyciele 
wywalczą podwyżki, 
obciążą one budżety 
samorządów 
lokalnych, czy 
rząd zapewni 
odpowiednie środki? 
A wiadomo, że  
z tym bywało różnie. 
To tylko jedno  
z zagadnień, którymi 
obecnie martwią 
się władze lokalne. 
O podobnych 
niewiadomych 
oraz wydatkach 
niewątpliwie 
koniecznych 
w rozmowie 
z Andrzejem 
Buczyńskim mówi 
starosta żarski  
Józef Radzion.

Patrząc na ogólnie dobrą 
kondycję finansową 
powiatu żarskiego, 
trzeba jednak pamiętać 
o niespodziewanych 
wydatkach, które mogą się 
pojawić.
- Ten rok jest szczególny. Pierw-
szą niewiadomą jest podwój-
ny rocznik naboru do szkół. 
Nie wiemy, ilu spośród 1690. 
uczniów trafi do naszych placó-
wek. Ale przede wszystkim, czy 
te finanse, które mamy zapew-
nione przy subwencji zmniejszo-
nej o 1.218.000 złotych, wystar-
czą na zaspokojenie oczekiwań 
płacowych. 

Ponad milion mniej  
w stosunku do ubiegłego 
roku?
- O tyle mniej w odniesieniu do 
tego, co prognozowaliśmy we-
dług wskaźników, które były 
przyjęte do konstruowania bu-
dżetu na ten rok. Korektę otrzy-
maliśmy w marcu. Subwen-
cja jest wprawdzie wyższa, niż  
w ubiegłym roku, ale trzeba brać 
pod uwagę podwójny nabór do 
szkół. Więcej uczniów to więk-
sze koszty. Gdyby jej nie zmniej-
szono, bylibyśmy zadowole-
ni. Teraz musimy zrobić zmiany  
w budżecie i dostosować docho-
dy do wydatków. Tę kwotę 1,2 
miliona planowaliśmy wydać na 
drogi, chodniki, na inwestycje. 
Ale w tej sytuacji trzeba przede 
wszystkim zapewnić środki na 
bieżące funkcjonowanie szkół. 

Dziś jeszcze nie wiadomo,  
co będzie z podwyżkami  
dla nauczycieli.
- To kolejna niewiadoma. Wi-
dzimy, jaka jest sytuacja w ska-
li kraju. W szkołach przeprowa-
dzane były referenda strajko-
we. Większość nauczycieli opo-
wiada się za strajkiem, który ma 
się rozpocząć około 8 kwietnia. 
Ile on potrwa, nie wiadomo. Zo-
baczymy, jaki będzie efekt roz-
mów rządu ze związkami zawo-
dowymi. 

Kluczowe pytanie, jeśli rząd 
da podwyżkę nauczycielom, 
to czy w ślad za tym 
do samorządów trafią 
odpowiednie środki na  
ten cel?
- Może być jakieś porozumienie 
skutkujące podwyżką płac. Nie 
wiemy, jakie to mogą być kwoty 

- związki domagają się tysiąca 
złotych. Okaże się, czy w przy-
padku podwyżek otrzymamy wy-
starczające pieniądze, czy jed-
nak znów będziemy musieli do 
tego dołożyć z własnego budże-
tu. Oczywiście kosztem innych 
zaplanowanych wydatków.

Jakie jeszcze sprawy mogą 
mieć wpływ na budżet 
powiatu.
- Niewiadomą jest obecnie spra-
wa związana z przyjmowaniem 
odpadów nielegalnie wwożo-
nych na teren Polski przez przej-
ścia graniczne znajdujące się 
w naszym powiecie. Zostaliśmy 
wyznaczeni przez urząd mar-
szałkowski jako odpowiedzial-
ni za zagospodarowanie takich 
odpadów w zakładzie w Marszo-
wie. Nasz powiat jest odpowie-
dzialny za południową część wo-
jewództwa, za północną odpo-
wiada powiat słubicki. Przed na-
mi dopiero spotkanie organiza-
cyjne w tej sprawie. Mamy sze-
reg pytań. Kto za to zapłaci? Czy 
ceny będą wynegocjowane cen-
tralnie w skali kraju? I przede 
wszystkim - czy te środki będą 
wystarczające? My na ten cel 
pieniędzy w budżecie nie mamy.

Całkiem sporo tych pytań.
- I jeszcze kolejna niewiadoma 
to organizacja transportu zbio-
rowego, czyli odtworzenie linii 
komunikacyjnych, nad którymi 
pracuje rząd. Ustawa o transpo-
rcie zbiorowym jest już na ukoń-
czeniu, ale rodzi kolejne pytania. 
Widzimy co się dzieje. Przewoź-
nicy zawieszają linie komunika-
cyjne. To czysta ekonomia. Auto-
busy nie będą woziły powietrza. 
Muszą być pasażerowie. 

Powiat dopłaca do 
transportu zbiorowego?
- Od dwudziestu lat nigdy nie mie-
liśmy w budżecie środków na or-
ganizację i dofinansowanie trans-
portu. Gminy zajmowały się tym 
na swoim terenie przy okazji orga-
nizowania transportu szkolnego. 

Samorząd powiatowy 
otrzymuje środki na 
realizację różnych zadań, 
ale nigdy nie było tak, żeby 
na wszystko wystarczało. 
- Zastanawiamy się, jaka będzie 
w przyszłości konstrukcja budże-
tów samorządowych. Czy otrzy-
mując kolejne zadania do reali-
zacji, będziemy otrzymywać środ-
ki w wystarczającej ilości, party-
cypując w dochodach z podatków 
od osób fizycznych i firm. Nie 
wiemy też do końca, jakie będzie 
dofinansowanie do dróg. Mówiło 
się o 80-procentowym dofinan-
sowaniu, ale potem okazało się, 
że to jest próg maksymalny. Do-
finansowanie do remontów mo-
że więc być w przedziale od 50 
do 80 procent i ma być uzależ-
nione od kondycji finansowej po-
wiatów, czy gmin. Można powie-
dzieć, że powiat żarski jest w do-
brej kondycji, ale tych pieniędzy 
zawsze chciałoby się więcej, bo 
można by wykonać więcej inwe-
stycji. Szczególnie dróg.

Powiat żarski jest 
właścicielem szpitala. 
Ostatnia reforma coś 
poprawiła?
- Finansowanie, które jest teraz, 
nie pokrywa w pełni kosztów, ja-
kie ponoszą szpitale. Niektóre 
świadczenia są bardziej opła-
calne, inne mniej. Wszystko to 
łącznie generuje straty i mamy 

obawy, czy zasady finansowania 
służby zdrowia ulegną popra-
wie. Na pewno powinny. 

Szpital na Wyspie otrzymuje 
spore środki z budżetu 
powiatu.
- Radni zaakceptowali właśnie 
zwiększenie dofinansowania 
do kończącej się inwestycji roz-
budowy szpitala. Oprócz kwo-
ty 2,3 miliona, zapisanej w te-
gorocznym budżecie, dokłada-
my kolejne prawie pół milio-
na złotych na wyposażenie sal  
w nowo wybudowanym skrzydle.  
Dobrze, że samorządy gminne 
rozumieją, że żarskie szpitale - 
czy to powiatowy, czy wojskowy - 
są tak naprawdę nasze, bo wszy-
scy się w nich leczymy. Wójtowie 
i burmistrzowie zadeklarowali, 
że w miarę swoich możliwości  
pomogą w wyposażeniu sal szpi-
talnych. Pojawił się nawet po-
mysł, żeby w salach umieszczać 
tabliczki informujące, że wypo-
sażenie zostało zasponsorowa-
ne przez taką lub inną gminę. 
Jesteśmy też bardzo wdzięczni 
fundacji WOŚP Jurka Owsiaka 
- ostatnio też dostaliśmy sprzęt 
z tego najnowszego rozda-
nia. Na przestrzeni kilku lat od-
dział dziecięcy otrzymał sprzęt 
za około milion złotych. Sprzęt, 
który naprawdę ratuje życie. 

Nowoczesny sprzęt 
medyczny jest bardzo 
drogi, ale jak przeliczyć na 
pieniądze fakt, że dzięki 
niemu można uratować 
życie wcześniaka, który 
bez odpowiedniego 
wyposażenia w szpitalu nie 
miałby szans?
- Potrzeby pod tym względem są 

Nowe skrzydło Szpitala na Wyspie wymaga dokończenia fot. Andrzej Buczyński Nowoczesny sprzęt medyczny ratuje życie, ale jest też kosztowny fot. Andrzej Buczyński
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zawsze duże, ale środki mamy 
ograniczone. Na wszystko nie 
wystarczy. Jednak pewne inwe-
stycje mamy zaplanowane już 
nawet na przyszły rok. 

Jak dziś wygląda 
współpraca powiatu  
z gminami?
- W tej kadencji z wójtami i bur-
mistrzami spotykałem się dwu-
krotnie i myślę, że będą to już 
spotkania cykliczne. W ten spo-
sób mamy okazję porozmawiać 
o wspólnych przedsięwzięciach. 
Są tego efekty. Z miastem Ża-
ry wykonamy remont chodni-
ka i nawierzchni ulicy Komuny 
Paryskiej. Będzie to inwestycja 
wspólna i to mnie najbardziej 
cieszy. Jesteśmy też na etapie 
przygotowania porozumienia  
z samorządem Żar, którego 
efektem będzie poprawa estety-
ki dróg powiatowych na terenie 
miasta. Dla przykładu, zakupimy 
i zamontujemy kosze na śmieci, 
a służby miejskie będą je opróż-
niały. 

Powiat daje na szpitale, ale 
ostatnio też przekazaliście 
pewne środki straży 
pożarnej.
- Zawsze podkreślam, że sprawy 
bezpieczeństwa są bardzo waż-
ne, czy to zdrowotne, które są 
kluczowe, czy przeciwpożarowe, 
czy w końcu związane ze zda-
rzeniami na drogach. Nasze jed-

nostki straży zawodowej i ochot-
niczej bardzo często uczestni-
czą w pomocy udzielanej ofia-
rom wypadków. Rozpoczęła się 
budowa nowej strażnicy dla Ko-
mendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Żarach. 
Współuczestniczymy w finanso-
waniu tej inwestycji. Zadeklaro-
waliśmy do 2022 roku coroczne 
przekazywanie na ten cel 616 
tysięcy złotych z budżetu powia-
tu. Do tego dochodzi 1,7 milio-
na rocznie z budżetu centralne-
go. W najbliższym czasie chce-
my spotkać się z wojewodą i roz-
mawiać o ewentualnych możli-
wościach przyspieszenia reali-
zacji tej inwestycji. Im szybciej 
zostanie zakończona, tym bę-
dzie taniej. 

Nie od dziś kwoty  
z przetargów są wyższe, niż 
wcześniejsze kosztorysy.
- Podobnie było ze szpitalem. 
Początkowo kwota, która mia-
ła wystarczyć na budowę nowe-
go skrzydła wraz z wyposaże-
niem wynosiła 9,5 miliona zło-
tych. Na ten cel Szpital na Wy-
spie wziął kredyt w wysokości 
3 milionów. Do tego miasto Ża-
ry dołożyło już wcześniej mi-
lion złotych, a ostatnio kolejne 
350 tysięcy oraz dotację na po-
datek, co w sumie da prawie 600 
tysięcy. Jesteśmy za to bardzo 
wdzięczni. Powiat na przestrzeni 
tych kilku lat rozbudowy szpitala 

wyda w sumie około 7 milionów 
złotych. Jeżeli nic się nie zmie-
ni, to całkowity koszt przekroczy 
nieco 12 milionów. Ale te wydat-
ki są jak najbardziej zasadne, 
bo służyć będą nam wszystkim,  
a głównie młodym pokoleniom. 

Przy okazji służby zdrowia 
nie można zapomnieć  
o zmianach w pogotowiu.
- Od 1 kwietnia rusza nowy sys-
tem ratownictwa medycznego. 
Pilotuje to Gorzów. Deklarację 
wystartowania w konkursie na 
pogotowie na terenie naszego 
powiatu złożył szpital 105. Kie-
rownictwo szpitala zapewnia, że 

po zmianach wszystko będzie na 
dotychczasowym poziomie. Zo-
baczymy, jak to będzie w trak-
cie przejmowania obowiązków 
po spółce Pogotowie Żarskie, 
która do tej pory świadczyła ta-
kie usługi. Oprócz Żar, pogoto-
wie nadal będzie stacjonować 
w Lubsku i w Trzebielu. Szpital 
105. ma zamiar również świad-
czyć usługi nocnej i świątecz-
nej opieki medycznej. Miesz-
kańcy Żar są w tej komforto-
wej sytuacji, że mają tu wszyst-
ko na miejscu, natomiast w tere-
nie były obawy, czy na przykład 
podczas świąt nie trzeba będzie 
jechać po pomoc lekarską aż 
do Żar, szczególnie z odległych 
gmin. 

Tych różnych niepewności 
trochę się nawarstwiło 
ostatnio. Spędza to panu  
sen z powiek?
- Śpię raczej spokojnie, ale cią-
gle musimy się dokładnie przy-
glądać każdej wydawanej zło-
tówce. Dopiero po pierwszym 
półroczu będziemy mogli stwier-
dzić, co się wydarzyło, lub co się 
wydarzy. Niepewności, o których 
dzisiaj mówimy, dopiero w dru-
gim półroczu pokażą, czy po-
siadane dzisiaj środki w budże-
cie będą wystarczające, czy nie. 
Musimy poczekać na rozstrzy-
gnięcia w wymienionych przeze 
mnie sferach. Wtedy też będzie-
my podejmować działania roz-
wiązujące problemy, które mogą 
się pokazać. Dzisiaj różne scena-
riusze rozważamy tylko hipote-
tycznie. Być może wszystko tak 
dobrze się ułoży, że nie będzie 
problemu z tym, gdzie szukać 
brakujących pieniędzy. Jeśli tak, 
to rezerwę oraz pieniądze zaosz-
czędzone dzięki rozsądnym wy-
datkom, będziemy mogli prze-
znaczyć na dodatkowe inwesty-
cje.

Ale z kolei czarny 
scenariusz może pozbawić 
powiat inwestycji?
- Mamy zabezpieczone środki na 
tegoroczne inwestycje, nawet  

z pewną rezerwą. Przykłado-
wo, po rozstrzygniętym przetar-
gu na drogę w Mielnie musieli-
śmy dołożyć ponad 136 tysięcy. 
Dołożyć musimy też około 23. 
tysięcy do projektu “Przygoda z 
Nysą” realizowanego z progra-
mu Interreg Polska-Saksonia. I 
to dopiero po trzecim przetar-
gu, bo wcześniejsze oferty by-
ły jeszcze wyższe. Jest rezerwa 
wolnych środków, może nie bar-
dzo duża, ale żaden dobry go-
spodarz nie wyda wszystkiego 
w pierwszym półroczu, nie wie-
dząc, czy jakaś sytuacja kryzy-
sowa nie nastąpi w drugim. Je-
śli na przykład w naszej placów-
ce popsuje się piec za sto tysię-
cy, to nie mielibyśmy go z czego 
naprawić. 

Ostatecznie wyjściem jest 
wzięcie kredytu.
- Powiat jest wypłacalny i nie 
miałby problemu z kredytem. 
Ale trzeba pamiętać, że spła-
camy jeszcze długi po dawnym 
szpitalu powiatowym. Potrwa 
to do 2025 roku. Rocznie idzie 
na ten cel ponad 4 miliony zło-
tych. Natomiast wskaźniki fi-
nansowe mamy bardzo dobre,  
a Regionalna Izba Obrachunko-
wa nie ma raczej uwag co do na-
szego budżetu. Ale zawsze pod-
kreślam, że jest to skutek dzia-
łalności wszystkich kolejnych 
zarządów powiatu na przestrze-
ni dwudziestu lat. W odpowied-
nim momencie była odpowied-
nia reakcja, czy to oszczędno-
ściowa, czy też w zakresie pro-
wadzonej polityki. Można by-
ło się zachłysnąć i realizować 
nie wiadomo ile inwestycji, ale 
z kredytów i pożyczek. Tyle, że 
później zawsze przychodzi mo-
ment spłaty. Nie chcemy naszej 
obecnie dobrej sytuacji pogor-
szyć takimi nierozsądnymi dzia-
łaniami. Ważne jest też pozyski-
wanie środków zewnętrznych. 
Jeśli wydaje się tylko swoje, to 
nie po gospodarsku, skoro są 
możliwości otrzymania dodat-
kowych pieniędzy. Dzięki temu 
można zrobić więcej. 

Starosta żarski Józef Radzion fot. Andrzej Buczyński

Przy ul. Zielonogórskiej w Żarach powstaje nowa siedziba straży pożarnej fot. Andrzej Buczyński
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KRAJ Połączenia 
tanich linii lotniczych 
są coraz liczniejsze 
i bardziej przystępne 
dla większości z nas. 
Niskie ceny biletów 
oferowane przez 
przewoźników 
zachęcają 
do realizacji 
podróżniczych 
marzeń. Jednak 
często skuszeni 
niedrogimi 
przelotami 
zapominamy 
o dodatkowych 
opłatach za 
bagaż, które 
niejednokrotnie 
są droższe niż sam 
lot. Warto się z nimi 
zapoznać przed 
wiosennymi i letnimi 
urlopami.
W ostatnim czasie niespodziewa-
ne koszty za bagaż podręczny da-
ły się we znaki nie tylko pasaże-
rom, ale i przewoźnikom. W lu-
tym włoski urząd ds. konkuren-
cji nałożył na linie Ryanair i Wi-
zz Air łącznie cztery miliony eu-
ro kary za ubiegłoroczną zmia-
nę regulacji dotyczących dopusz-
czalnych limitów. Organ uznał te 
działania za niewłaściwe, dopa-
trując się w nich ukrytych pod-
wyżek cen biletów. Wszystko to 
za sprawą praktyki rozdzielania 
opłat za miejsce w samolocie i za 
bagaż, często spotykanej wśród 
tanich przewoźników. 

Jak nie pójść z torbami 
podczas podróży lotniczej?

Zarówno bagaż podręczny, jak 
i rejestrowany, czyli nadawany 
do luku bagażowego, musi speł-
niać określone w regulaminach 
przewoźników wymogi dotyczą-
ce wagi i rozmiarów – brak dosto-
sowania się do nich oznacza do-
płaty. 

– Zasady przewozu bagażu 
nie są jednolite i każda linia lotni-
cza stosuje inną, własną politykę. 
Coraz częściej podstawowy bi-
let lotniczy obejmuje jedynie po-
dróż z małym bagażem podręcz-
nym – tłumaczy Rafał Nawrocki, 
specjalista ds. obsługi pasażerów 
Portu Lotniczego Lublin. – Rygo-
rystyczne sprawdzanie toreb, ple-
caków i walizek podręcznych naj-
częściej stosowane jest przez ta-
nie linie lotnicze. Na większości 
lotnisk pracownik reprezentujący 
przewoźnika poprosi nas, abyśmy 
włożyli przedmioty do specjal-
nej metalowej miarki. Nasz bagaż 
musi się w niej zmieścić w cało-
ści. O ile waga bagażu jest rzad-
ko sprawdzana, tak jego rozmiar 
i liczba sztuk już częściej – pod-

kreśla Rafał Nawrocki.
Sprawdzanie bagażu pod-

ręcznego przez kontrolerów linii 
lotniczych prowadzone jest wy-
rywkowo. Wiele zależy bezpo-
średnio od skrupulatności kon-
kretnego pracownika. 

O tym warto wiedzieć
Do bagażu podręcznego należy 
zabrać wartościowe przedmioty, 
takie jak dokumenty czy sprzęt 
elektroniczny. W ramach opi-
sanych limitów możemy wziąć 
na pokład także zakupy zrobio-
ne w strefie wolnocłowej. Podró-
żujący powinni pamiętać, że za-
wsze, gdy kontrolowany bagaż 
nie spełnia wymagań przewoźni-
ka, należy nadać go do luku sa-
molotowego, co wiąże się z do-
datkową opłatą zależną od lotu. 
Niektóre trasy posiadają dodatko-
we ograniczenia wagowe.

Jednostkowe ceny za ba-
gaż uzależnione są od tego, czy 
opłacamy go wcześniej online (co 
przeważnie jest tańsze), czy na 
lotnisku.

Jakie wymagania stawiają 
obecnie najpopularniejsi 
w Polsce tani przewoźnicy?
Wytyczne tanich 
przewoźników

Ryanair
Irlandzkie linie lotnicze dosyć czę-
sto zmieniają swój regulamin do-
tyczący małego bagażu. Obec-
nie na pokład samolotu można 
wnieść bezpłatnie jedną torbę lub 
plecak o wymiarach do 40 x 20 x 
25 cm, które należy umieścić pod 
fotelem przed sobą. Za niedopeł-
nienie wytycznych Ryanair po-
biera dodatkową opłatę w wyso-
kości 107 złotych. Istnieje tak-
że możliwość dokupienia pierw-
szeństwa wejścia na pokład wraz 
z wniesieniem dodatkowego ba-
gażu podręcznego o dopuszczal-
nych wymiarach 55 x 40 x 20 cm. 
Koszt tej usługi, w zależności od 
trasy i sezonu, w którym odby-
wa się podróż, zaczyna się od 29 
złotych, a dokładne ceny zgodnie 
z informacjami na stronie Ryana-
ira mieszczą się w przedziale od 
6 do 10 euro. Dopuszczalny limit 
wagowy wynosi 10 kg. 

Wizz Air
Przewoźnik dopuszcza jedną bez-
płatną sztukę małego bagażu pod-
ręcznego o maksymalnych wymia-
rach 40 x 30 x 20 cm i wadze do 10 
kg, którą należy ulokować pod po-
przedzającym fotelem lub w gór-
nym schowku, o ile zostało tam 
wolne miejsce. Przy zakupie do-
datkowego pakietu, oprócz pierw-
szeństwa wejścia na pokład, po-
dróżny otrzymuje możliwość wnie-
sienia ze sobą większej podręcz-
nej walizki o wymiarach 55 x 40 x 
23 cm i wadze do 10 kg. Oprócz te-
go każdy może zabrać także przed-
mioty takie jak telefon, koc czy 

płaszcz. Za przekroczone wymiary 
bagażu pasażerów czekają dopła-
ty – za małe torby będzie to 25 eu-
ro, a za walizki, które muszą zostać 
odesłane do luku – 60 euro.

Norwegian Air Shuttle
Na pokład norweskich linii lotni-
czych każdy pasażer może w cenie 
biletu wnieść jedną sztukę bagażu 
podręcznego. Oprócz niej ma pra-
wo nieodpłatnie zabrać jeden nie-
wielki przedmiot użytku osobiste-
go. Obie rzeczy nie powinny łącz-
nie przekraczać 10 lub 15 kg wa-
gi – w zależności od wybranej ta-
ryfy. Maksymalne wymiary baga-
żu to 55 x 40 x 23 cm, a przedmio-
tu dodatkowego – 25 x 33 x 20 cm. 
Ewentualne dopłaty wahają się od 
50 do 160 euro za każdą sztukę ba-
gażu w jedną stronę przelotu. 

EasyJet
Przewoźnik zezwala na podróż 
z jedną sztuką bagażu podręcz-
nego. Linia nie stawia ograniczeń 
wagowych – jedynym wymogiem 
jest zdolność samodzielnego 
włożenia posiadanego bagażu do 
górnego schowka. W samolocie 
przewidziano miejsce określoną 
liczbę sztuk bagażu podręcznego 
– pozostałe torby zostają nieod-
płatnie umieszczone w luku ba-
gażowym. Maksymalne wymiary 
walizek pokładowych to 56 x 45 
x 25 cm (wliczając kółka i uchwy-
ty). Dodatkowo przy zakupie wy-
branych opcji dopuszczalny jest 
również mały bagaż (na przykład 
etui na laptopa), który musi mie-
ścić się w wymiarach 45 x 36 x 20 
cm. Na pokład można też wnieść 
rzeczy takie jak parasolka czy 
okrycie wierzchnie. Bagaż pod-
ręczny, który nie spełnia regula-
cji, traktowany jest i rozliczany 
tak, jak rejestrowany. PAS

Jak nie pójść z torbami

LUBSKO Zgodnie 
z tradycją, wszystkie 
przedszkolaki 
z Przedszkola nr 3 
wspólnie świętowały 
pierwszy dzień 
wiosny.
Dzieci ubrane w zielone barwy 
miały okazję oglądać pokaz ma-
gicznych sztuczek w wykonaniu 
profesjonalnego artysty iluzjoni-
sty. Z ogromnym zainteresowa-
niem obserwowały przedstawie-
nie. Miały również możliwość po-
móc iluzjoniście podczas wykony-
wania mniej lub bardziej skompli-

kowanych sztuczek. Pociechy od-
były wspaniałą podróż do świa-
ta magii i przekonały się, że cza-
ry naprawdę istnieją. Było to do-
bre wprowadzenie do udziału 
w corocznym obrzędzie pożegna-
nia zimy - powitania wiosny. Ten 
zwyczaj jest dla każdego przed-
szkolaka wyjątkowym wydarze-
niem. Ogromne emocje wzbudzi-
ły już same przygotowania. Dzie-
ci z zaangażowaniem pomagały 
w wykonaniu marzanny oraz kolo-
rowych kwiatów. Kiedy wszystko 
było już gotowe barwny korowód 
ruszył ulicami miasta z hasłem: 
Precz, zimo zła! PAS

Weź idź precz, zimo zła!

fot.Port Lotniczy Lublin

Czy udało się skutecznie przegonić zimę, to okaże się w ciągu kilku dni fot.nadesłane
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REKLAMA

LUBSKO 
Policjanci 
z żarskiej 
komendy 
promowali 
zawód policjanta 
podczas „Targów 
Pracy i Edukacji”.
Wydarzenie w hali sporto-
wej Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Lubsku zorgani-
zowane zostało przez Lubu-
ską Wojewódzką Komendę 
Ochotniczych Hufców Pra-
cy w Zielonej Górze oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Lubsko. Na targach obecni 
byli przedstawiciele lokal-
nych przedsiębiorstw oraz 
wojska i straży pożarnej, nie 
mogło tam zabraknąć także 
żarskiej Policji. Komenda 
Powiatowa Policji w Żarach 
wystawiła swoje stoisko, 
gdzie młodzi ludzie mogli 
uzyskać szczegółowe infor-
macje dotyczące m.in. po-
szczególnych etapów postę-
powania kwalifikacyjnego 
związanych z testem wiedzy 
ogólnej, sprawności fizycz-
nej, testu psychologiczne-
go, rozmowy kwalifikacyj-

nej oraz komisji lekarskiej. 
Tegoroczni absolwenci py-
tali najczęściej o wynagro-
dzenie młodego policjan-
ta, dodatkowe gratyfikacje 
oraz o pracę w poszczegól-
nych wydziałach. Policjan-
ci informowali także o nie-
zbędnych wymaganiach, 
jakie musi spełnić kandy-
dat, dokumentach jakie na-
leży złożyć, aby rozpocząć 
proces przyjęcia do służby. 
Zainteresowani otrzymali 
ulotki informacyjne z nu-
merami telefonów kontak-

towych oraz wymaganiach 
i zasadach podjęcia studiów 
na Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie.

- Wtorkowe targi były 
także doskonałą okazją do 
zaakcentowania przypada-
jącej w tym roku 100. rocz-
nicy powstania Policji Pań-
stwowej. Na tą okazję żar-
scy funkcjonariusze przy-
gotowali dla odwiedzają-
cych jubileuszowe butony - 
informuje kom. Aneta Bere-
stecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Policja na targach

ŻARY Dzień Wiosny 
w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Żarach obfitował 
w wiele atrakcji i był bardzo 
kolorowy!
Dziewczynki z klas starszych miały okazję 
uczyć się wykonywania profesjonalnego ma-
kijażu pod okiem Dominiki Seredy- Trofiń-
skiej, a chłopcy mogli spożytkować swoje 
pokłady energii podczas treningu Muay Thai 
prowadzonego przez Dawida Poloka. Ponad-
to, na wniosek Samorządu Uczniowskiego, 

Dzień Wiosny był wolny od zakazów, bowiem 
uczniowie mogli korzystać z telefonów ko-
mórkowych i przyjść do szkoły w makijażu. 
Szkoda, że Dzień Wiosny jest tylko raz w ro-
ku, ponieważ wszyscy się dobrze bawili i cięż-
ko było po takich atrakcjach wrócić na lekcje. 

- Pragniemy bardzo podziękować na-
szym gościom prowadzącym warsztaty, które 
cieszyły się ogromnym powodzeniem! Mamy 
nadzieję, że w przyszłości uda nam się powtó-
rzyć te zajęcia! – podsumowuje szkolne wyda-
rzenie Adrianna Wrona-Dobek – opiekun Sa-
morządu Uczniowskiego. PAS

Wiosna w makijażu

Na ten dzień wszyscy czekali od dłuższego czasu fot.SP2

Policja nieustannie zachęca do wstępowania w jej szeregi fot.KPP Żary
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POWIAT ŻARSKI 
Zakończyły 
się eliminacje 
powiatowe  
64. Ogólnopolskiego 
Konkursu 
Recytatorskiego.
Członkowie jury w składzie: Piotr 
Dehr, Waldemar Dybalski i Wik-
toria Jureczko po wysłuchaniu 18 
prezentacji uczestników, w tym 
11 w kategorii recytacji mło-
dzieżowej, 1 w kategorii recyta-
cji dorosłych, 1 w kategorii wy-
wiedzione z słowa, 5 w katego-
rii poezja śpiewana, przyznali ty-
tułu Laureata i nagrody. Na eli-
minacjach wojewódzkich powiat 
żarski reprezentować będą Lau-
reaci. Wszyscy recytatorzy elimi-
nacji powiatowych otrzymali pa-
miątkowe dyplomy uczestnictwa 
i nagrody książkowe ufundowa-
ne przez Burmistrza Miasta Żary 
i Żarski Dom Kultury. PAS

Recytacje w powiatowych eliminacjach

GMINA ŻARY 
Samotny 
podróżnik, 
przemierzający 
Europę na 
rowerze, trafił 
do podżarskiego 
Łazu.

Podróżnik trafił do 
domu Jana i Janiny Wil-
gów. Szukał schronienia 
pod dachem, bowiem pro-
gnozy pogody przewidywa-
ły deszcz, a jego namiot nie 
jest nieprzemakalny. Mó-
wił, że wystarczy mu ma-
ły kąt w szopie, czy jakim-
kolwiek suchym miejscu. - 
Zaproponowaliśmy mu na-
szą szopę, ale koniec koń-

ców z szopy skorzystał tyl-
ko jego rower i część baga-
żu. Zaprosiliśmy go do do-
mu, nakarmiliśmy i przeno-
cowaliśmy. Okazało się, że 
nie taki diabeł straszny, jak 
go malują - śmieje się Jani-
na Wilga.

Nieznajomy okazał 
się sympatycznym, mło-
dym człowiekiem z dużym 
poczuciem humoru. Młody 
Włoch o imieniu Mickey 
był wdzięczny za gościnę. 
Był też ciekawym rozmów-
cą. 

- Dowiedzieliśmy się, 
że często podróżuje rowe-
rem po Europie, czasem 
sam, czasem z przyjaciół-
mi. Zbiera doświadczenia, 

czasem pracuje dorywczo, 
ucząc się nowych umiejęt-
ności - opowiada gościnna 
mieszkanka Łazu.

Bariera językowa 
okazała się łatwa do prze-
łamania: trochę niemiec-
kiego, trochę angielskiego, 
słowniki i tłumacz Google 
sprawiły, że nie trzeba by-
ło używać rąk. 

- Następnego dnia ra-
no poszliśmy do Zielonego 
Lasu, aby pokazać mu na-
szą przyrodę i nasze żarskie 
wieże. W południe nasz, 
już znajomy podróżnik, 
wyruszył w dalszą drogę 
na południe Europy - koń-
czy opowieść Janina Wil-
ga. PAS

Niespodziewany gość

ŻARY W Oddziale dla 
Dzieci Miejskiej Biblioteki 
Publicznej gościła Renata 
Piątkowska, znana 
i poczytna autorka książek 
dla dzieci i młodzieży.
Pisarce towarzyszyła lektorka Malwi-
na Kożurno. Spotkanie autorskie odbyło 
się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki i zostało zrealizowane przy pomocy fi-
nansowej Instytutu Książki. Wzięli w nim 
udział najmłodsi klubowicze - wychowan-
kowie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ża-
rach i ich rówieśnicy z Miejskiego Przed-
szkola nr 10 w Żarach. Po uroczystym po-
witaniu i przedstawieniu zaproszonych go-
ści, pojawiło się pytanie: kim jest pisarz 
i czym się zajmuje? Odpowiedź przed-
szkolaków była błyskawiczna i brzmiała: 
„To osoba, która pisze książki”.

Następnie Malwina Kożurno zapo-
znała dzieci z opowiadaniem Renaty Piąt-
kowskiej „Daleko jeszcze?”, które znajdu-
je się w zbiorze pt. „To się w głowie nie 
mieści”. Uczestnicy spotkania żywiołowo 
reagowali na przygody i pomysły głównej 

bohaterki, rezolutnej Tosi. 
W dalszej części spotkania autorka za-

chęciła dzieci do dyskusji w nawiązaniu do 
książki jej autorstwa „Paluszki, czyli o dzie-
sięciu takich, którzy nigdy się nie nudzą”. 

Autorka jest wielką wielbicielką 
zwierząt, dlatego w jej twórczości waż-
ne miejsce zajmują czworonożni przyja-
ciele. Opowiedziała wzruszającą histo-
rię dzielnej kotki Wierusi, „pracującej” na 
okręcie wojennym, która zachowała zim-
ną krew podczas ostrzelania statku i urato-
wała swoje dzieci przed utonięciem. Wię-
cej kocich historii zawartych jest w książ-
ce pt. „Mruk. Opowiadania o kotkach, ko-
tach i kociskach”, którą serdecznie poleca-
my wszystkim miłośnikom mruczków.

Na zakończenie pisarka odpowiada-
ła na pytania najmłodszych czytelników. 
Dzieci były zainteresowane procesem po-
wstawania książki, chciały wiedzieć skąd 
autorka czerpie pomysły oraz czy posiada 
dzieci i jak wabi się jej labrador.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom spotkania. Do zobaczenia na 
kolejnych - zapraszają Małgorzata Paw-
łowska i Edyta Lachowska z MBP. PAS

Spotkanie z pisarką

W kategorii recytacji (młodzież): tytuł 
laureata i nagrody w wysokości 100 zł:
Laura Kuriata – „Teatr Drewniana Kurtyna” ŻDK
Zuzanna Słowikowska – LO w Żarach/ 
„Tatr Drewniana Kurtyna” ŻDK
Karolina Kluwak - ZSOiT w Żarach
Oliwia Salamon – sekcja filmowo-teatral-
na „MIOT” ŻDK

wyróżnienia i nagrody w wysokości 50 zł:
Estera Zając – ZST w Lubsku
Patryk Chwieszczennik – ZST w Lubsku

W kategorii recytacji (dorośli): Tytuł lau-
reata i nagrodę w wysokości 150 zł:
Karolina Kwiecień – „Teatr Drewniana Kur-
tyna” ŻDK

W kategorii poezja śpiewana: Laureat 
i nagrodę w wysokości 150 zł:
Maja Massier – sekcja filmowo-teatralna 
„MIOT” ŻDK
Karolina Kwiecień – „Teatr Drewniana Kur-
tyna” ŻDK
Milena Wroczyńska – ŻDK
Ewelina Klimowicz – ZSE w Żarach

fot.ŻDK Żary

Wizyta znanej autorki zakończyła się pamiątkowym zdjęciem oraz wpisem do Kroniki Oddzia-
łu dla Dzieci fot.MBP Żary

Jan Wilga będzie miał pamiątkę ze spotkania z sympatycznym Włochem fot.Janina Wilga
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POWIAT ŻARSKI Policjanci 
na przygranicznym bazarze 
zabezpieczyli ponad 700 sztuk butów 
i odzieży, na których umieszczono 
nielegalnie logo znanych światowych 
marek. Wartość oryginalnych 
odpowiedników tych rzeczy to blisko 
160 tys. złotych.
Policjanci, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej z Komedy Powiatowej Policji w Żarach oraz 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. prze-

prowadzili wspólne działania skierowane przeciwko nie-
uczciwym przedsiębiorcom. Na przygranicznym bazarze 
w Łęknicy, na kliku stoiskach handlowych zabezpieczy-
li podrabiany towar. Łącznie było to ponad 700 sztuk bu-
tów, koszulek, bluz, kurtek i spodni, które zostały wycofa-
ne z obrotu i nie trafią już do sprzedaży. Wątpliwej jako-
ści towar posiadał bezprawnie umieszczone loga znanych, 
światowych marek. Wartość oryginalnych odpowiedników 
wymienionych rzeczy można oszacować na co najmniej 
160 tys. złotych. Towar do sprzedaży oferowały kobiety 
w wieku: 49,56 i 57 lat oraz mężczyźni w wieku: 20, 29, 
48 i 53 lata - mieszkańcy powiatu żarskiego. PAS

Podrabiane ciuchy

POWIAT ŻAGAŃSKI 
Policjanci razem 
z funkcjonariuszami 
Straży Leśnej 
prowadzili akcję 
kontrolną w celu 
zwalczania 
nielegalnych polowań.
Wspólne działania miały na celu 
ograniczenie i zwalczanie nielegal-
nie organizowanych polowań na leśną 
zwierzynę. Funkcjonariusze prowa-
dzili również sprawdzenia komplek-
sów leśnych pod kątem ujawnienia si-
deł i wnyk. Kontrole były przeprowa-
dzane zarówno w dzień, jak i w no-
cy. Kłusownicy zakładają sidła i wny-
ki głównie na sarny, lisy i dziki. Jed-
nak należy pamiętać o tym, że mogą 
w nie wpaść również dorośli i dzie-
ci spacerujący po lesie. Nie wszyst-
kie sygnały o kłusownikach docierają 
do Policji i Straży Leśnej. Ważne jest, 
aby o każdym przypadku informować 
odpowiednie służby. PAS

Akcja przeciw niebezpiecznym kłusownikom

Kłusownicy nielegalnie polują i stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi fot.KPP Żagań

ŻARY Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji 
w Żarach prowadzi poszukiwania na postawie listu goń-
czego wydanego przez Sąd Rejonowy w Żarach za :

Daniel Wojdan, lat 33, zameldowany ostatnio w Ża-
rach przy ul. Wieniawskiego

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

Poszukiwany

ŻARY Funkcjonariusze ruchu 
drogowego zatrzymali kierującego 
samochodem marki Audi. Okazało 
się, że mieli przysłowiowego „nosa”.

Policjanci zatrzymali do kontroli auto na ul. Moniuszki. Po 
przebadaniu kierowcy, okazało się, że mężczyzna, 41-let-
ni mieszkaniec Żar, ma ponad 3,5 promila alkoholu w or-
ganizmie.

- Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
2 - informuje kom. Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Nietrzeźwy

Zgodnie z Ustawą 
Prawo Własności 
Przemysłowej: 
Art. 305.Kto, w celu wpro-
wadzenia do obrotu, ozna-
cza towar podrobionym 
znakiem towarowym, za-
rejestrowanym znakiem 
towarowym, którego nie 
ma prawa używać lub do-
konuje obrotu towarami 
oznaczonymi takimi zna-
kami, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

Jeżeli sprawca 
uczynił sobie z popełnie-
nia przestępstwa okre-
ślonego w ust.1 stałe źró-
dło dochodu albo dopusz-
cza się tego przestępstwa 
w stosunku do towaru 
o znacznej wartości, pod-
lega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do 
lat 5.

Podróbki nie trafią już do sprzedaży fot.Lubuska Policja

fot.KPP Żary
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Jubileuszowe tańce
ŻARY Setki zespołów  
i niezliczone ilości młodych 
tancerek i tancerzy 
przewinęły się przez 
dziesięć lat żarskiego 
Polsko-Niemieckiego 
Festiwalu Tańca dla  
Dzieci i Młodzieży.
Pierwsza edycja festiwalu odbyła się  
w 2009 roku, kiedy to do Żar przyjecha-
ło 75 zespołów, a swoje umiejętności  
prezentowało około tysiąca młodych tance-
rzy przygotowywanych przez dwudziestu 
instruktorów.

Festiwal, którego organizatorem jest 
Klub Tańca Sportowego „Piruet” na czele 
z prezes i pomysłodawczynią całego przed-
sięwzięcia Kamilą Olczyk, finansowany 
jest z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”  
w ramach   Programu Współpracy INTER-
REG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 
oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży. Partnerem w Projekcie jest Stowa-
rzyszenie miasta Weisswasser. Stąd też, po-
za uczestnikami festiwalu reprezentujący-
mi wiele, nawet odległych miejscowości  
w Polsce, do Żar przyjeżdżają miłośnicy 
tańca zza Nysy Łużyckiej. 

Cała impreza przypomina niekończą-
cy się, kolorowy spektakl z mnóstwem ak-
torów i ogromną publicznością, a im młod-

si uczestnicy, tym większy doping na trybu-
nach. 

Zaprezentowane i dopracowane 
choreografie, w połączeniu ze strojami  
i rekwizytami, naprawdę mogły się po-
dobać. Oczywiście, trudno oczekiwać nie 
wiadomo jak mistrzowskiego kunsztu ta-
necznego od sześciolatków, ale widać by-
ło ogromne zaangażowanie w połączeniu  
z tremą i ostatecznie dobrą zabawą.

Tegoroczna nagroda Grand Prix po-
wędrowała do zespołu Nowinka New Dan-
ce I z Przytocznej. Wśród zdobywców na-
gród specjalnych znalazły się także zespo-
ły z Żar. 

Piruet I zajął pierwsze miejsce  
w kategorii „formacja modern jazz” 10-
12 lat, zaś w przedziale wiekowym 6-9 
lat tryumfował Piruet II. W formacjach 
tańca współczesnego 13-15 lat najwięk-
sze uznanie jury zdobył zespół „Piru-
et”, który zajął również drugie miejsce  
w „inscenizacji tanecznej”. W tej kategorii  
w swoim przedziale wiekowym najlepszy 
był Piruet I.

W formacjach hip hop show 13-15 lat 
najlepsze były żarskie zespoły - na pierw-
szym miejscu Just Dance, na drugim Tip To-
py. W młodszej kategorii 10-12 lat na trze-
cim miejscu znalazł się  zespół NDS Żary. 

Andrzej BuczyńskiKażdy element występu ma znaczenie, nie tylko sam taniec fot. Andrzej Buczyński

Dynamicznie i widowiskowo. Było co oglądać fot. Andrzej BuczyńskiNajbliżsi i najwierniejsi kibice fot. Andrzej Buczyński

Połowa składu jury również wystąpiła w specjalnym pokazie fot. Andrzej Buczyński Jubileuszowe podziękowania i życzenia fot. Andrzej Buczyński
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Specjalne
sukcesy

Biegacze obwieścili nadejście wiosny

Dziesiątka górą
PIŁKA RĘCZNA Ruszyła 
Powiatowa Liga Piłki 
Ręcznej w Żarach.

W turnieju inauguracyjnym zagrały re-
prezentacje Szkoły Podstawowej nr 10  

w Żarach i szkół podstawowych z Bro-
dów, Lipinek Łużyckich oraz Witoszyna.

Po rozegraniu meczów na zasa-
dach „każdy z każdym” najlepszymi 
okazały się piłkarki SP 10, które wygrały 
wszystkie spotkania. ATB

BIEGI Dopiero 
co biegali po 
śniegu i lodzie, 
ale Marzanna 
utopiona i przed 
uczestnikami 
żarskiego 
parkrunu teraz 
już coraz lepsze 
warunki.

Zwycięzcą 286. edycji par-
krunu po Zielonym Lesie 
był Krzysztof Cieślak, któ-
ry uzyskanym czasem 17:25 
poprawił swój dotychczaso-
wy najlepszy rezultat. Dru-
gi na mecie był Piotr Pęka-
la (17:26), któremu do po-
prawienia parkrunowej ży-
ciówki zabrakło zaled-
wie dwóch sekund. Trze-

ci na mecie Adrian Cieślak  
w swoim dziesiątym par-
krunie również poprawił 
życiówkę na 18:39. Z no-
wych rekordów cieszą się 
także: Anna Chomont-Sen-
dziak (23:51), Łukasz Frąt-
czak (24:07), Marcin Wo-
lak (26:48) oraz Filip Paw-
łowicz (27:23).

W pierwszej wiosen-
nej edycji żarskiego parkru-
nu wzięło udział siedemdzie-
sięciu biegaczy, wśród któ-
rych było dwadzieścia ko-
biet.

Ostatni biegacze sta-
wili się na mecie pięcioki-
lometrowego odcinka po 45. 
minutach. Jak widać, par-
krun to niekoniecznie wy-
ścigi i każdy pokonuje go we 
własnym tempie. ATB

PŁYWANIE Medale dla 
reprezentantów Żar 
podczas XXIV Lubuskiego 
Mityngu Pływackiego 
Olimpiad Specjalnych  
w Gubienie.
Dwa żarskie kluby - Synergia (Warsztat Te-
rapii Zajęciowej) pod opieką Michała Drze-
wińskiego i Sylwestra Grzeszczyka oraz Gla-
diator (Zespół Szkół Specjalnych) z trenerem 
Sebastianem Ziętalem, bardzo dobrze zapre-
zentowały się na zawodach w Gubinie.

Wyniki zawodników Synergii - Mar-
ta Borowicz - złoty medal 25m styl kla-
syczny i srebrny medal 50m styl klasycz-
ny; Bartosz Miernik - dwa złote medale 25 i 
50 m styl klasyczny; Łukasz Kuczak - brąz 
25m styl dowolny i 6. miejsce 50m styl do-
wolny; Mateusz Bossy - 4. miejsce 15m ze 
sprzętem.

Reprezentanci Gladiatora: Kacper 
Mulawa - srebrny medal 25 styl klasyczny, 
brąz 50 m styl dowolny; Sebastian Siwak - 
25 styl dowolny srebrny medal i 4. miejsce 
50m styl dowolny. ATB

Zawodnicy z trenerami fot. nadesłane

Turniej rozegrano w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach fot. ARMG

Siatka grana nocą

SIATKÓWKA Dwanaście zespołów zgłosiło się do dziesiątej edycji Nocnego Wiosennego Tur-
nieju Piłki Siatkowej, organizowanego przez UKS Promień Żary. W tym roku bezkonkurencyj-
ne okazały się Discorobaczki  fot. Andrzej Buczyński

Marzanna przed topieniem fot. Zbigniew Pieczyrak Jeszcze mało zieleni, ale to się zmieni fot. Andrzej Buczyński
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Mocny początek 
przy granicy

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

1. LZS KADO GÓRZYN 14 11 0 3 57 : 23 33

2. RELAX GRABICE 14 10 1 3 48 : 13 31

3. POGOŃ WĘŻYSKA 14 8 3 3 45 : 19 27

4. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 14 8 2 4 22 : 18 26

5. TRAMP-KARP OSIECZNICA 14 8 1 5 29 : 17 25

6. SPARTA MIERKÓW 14 7 2 5 34 : 32 23

7. CZARNI CZARNOWO 14 6 3 5 27 : 25 21

8. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 14 5 3 6 23 : 41 18

9. START ZIEL- BRUK PŁOTY 14 5 3 6 25 : 26 18

10. BÓBR BOBROWICE 14 5 2 7 23 : 39 17

11. KP ŚWIDNICA 14 4 1 9 14 : 37 13

12. STAL JASIEŃ 14 3 2 9 22 : 30 11

13. FADOM NOWOGRÓD 14 2 3 9 22 : 34 9

14. SPARTAK BUDACHÓW 14 2 2 10 18 : 55 8

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

1. BUDOWLANI II LUBSKO 11 10 0 1 61 : 16 30

2. KS LIPNA 11 9 0 2 50 : 26 27

3. FAX BIENIÓW 11 8 0 3 47 : 37 24

4. ISKRA JABŁONIEC 11 7 0 4 33 : 33 21

5. PROMIEŃ II ŻARY 11 6 2 3 55 : 18 20

6. NYSA TRZEBIEL 11 5 1 5 29 : 21 16

7. WKS ŁAZ 11 5 1 5 35 : 32 16

8. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 11 4 0 7 33 : 39 12

9. ZIELONI DROŻKÓW 11 3 2 6 30 : 46 11

10. TUPLICZANKA TUPLICE 11 3 1 7 45 : 30 10

11. NYSA PRZEWÓZ 11 2 1 8 16 : 48 7

12. ZORZA KADŁUBIA 11 0 0 11 16 : 107 0

Podzielili się punktami

KLASA A - GRUPA IV

CZARNI JELENIN - SPARTA GRABIK
0  :  0

CZARNI PRZYBYMIERZ - PŁOMIEŃ CZERNA
4  :  4

KWISA TRZEBÓW - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI
1  :  3

LZS KS TOMASZOWO - ŁKS ŁĘKNICA
0  :  4

MIROSTOWICZANKA - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE
2  :  2

GRANICA ŻARKI WIELKIE - PIAST LUBANICE
5  :  0

KLASA A - GRUPA II

BŁĘKITNI ZABŁOCIE - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI
1  :  0

FADOM NOWOGRÓD - POGOŃ WĘŻYSKA
1  :  2

KP ŚWIDNICA - SPARTAK BUDACHÓW
0  :  2

START ZIEL- BRUK PŁOTY - TRAMP-KARP OSIECZNICA
0  :  1

RELAX GRABICE - STAL JASIEŃ
2  :  0

CZARNI CZARNOWO - BÓBR BOBROWICE
0  :  2

LZS KADO GÓRZYN - SPARTA MIERKÓW
5  :  2

KLASA OKRĘGOWA

ISKRA MAŁOMICE - PIAST IŁOWA
3  :  5

LECH SULECHÓW - ZRYW RZECZYCA
1  :  4

PIAST CZERWIEŃSK - SCHNUG CHOCIULE
2  :  0

POGOŃ PRZYBORÓW - UNIA KUNICE ŻARY
2  :  2

PROMIEŃ ŻARY - DELTA SIENIAWA ŻARSKA
2  :  0

ODRA NIETKÓW - BŁĘKITNI OŁOBOK
1  :  1

UKS CZARNI ŻAGAŃ - BUDOWLANI LUBSKO
5  :  3

DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - MIESZKO KONOTOP
0  :  4

OSTATNIE MECZE

PIŁKA NOŻNA W 14. kolejce klasy A, w grupie 4, Mirostowiczanka Mirostowice podejmowała Łużyczankę z Lipinek Łużyckich. 
W pierwszej części spotkania żadne bramki nie padły. Ale już w pierwszej minucie drugiej połowy Gomes Washington zdobył 
prowadzenie dla gospodarzy. Łużyczanka wyrównała po strzale Mateusza Gąsiora. W 90. minucie Dariusz Zawadzki daje Miro-
stowiczance prowadzenie, jednak to nie był koniec meczu. W doliczonym czasie Adam Kondycki remisuje fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA 
Dobry początek 
wiosny dla 
Granicy.

Granica Żarki Wielkie może 
powalczyć o awans. Jest obec-
nie w pierwszej trójce.

W pierwszym me-
czu rundy rewanżowej gład-
ko pokonuje Piasta Lubanice  
i inkasuje trzy punkty. Bram-
ki zdobyli: dwukrotnie Robert 
Hlawaty, Daniel Starczewski, 
Marcin Bełz i Karol Rzepecki.

Bezpośrednimi rywala-
mi Granicy są Sparta Grabik  
i ŁKS Łęknica. ATB W Żarkach Wielkich wszystko działo się w pobliżu jednej bramki fot. Andrzej Buczyński
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Bez zmian
PIŁKA NOŻNA Po 17. kolejce 
zielonogórskiej klasy okręgowej 
Promień Żary nadal na drugim 
miejscu  z czteropunktową 
stratą do Piasta Iłowa. Kolejny 
mecz podopiecznych Grzegorza 
Tychowskiego będzie bardzo ważny 
ze względu właśnie na konfrontację  
z liderem. A Czarni tuż za plecami.

Tymczasem w Żarach miejscowy Promień spotkał się z pobli-
ską Deltą Sieniawa Żarska. Nikt się nie pomylił obstawiając 
żarski zespół jako zwycięzcę tego meczu.

Tym razem Delcie nie udało się strzelić ani jednej 
bramki, za to Promieniowi owszem, i to dwukrotnie. Pierw-
szy gol padł w 39. minucie, a jego sprawcą był Krzysztof 
Wiliński. Drugą bramkę zdobył trzykrotny strzelec z po-
przedniego spotkania - Marek Wolak. Od 66. minuty spotka-
nia wynik nie uległ już zmianie. ATB

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

1. PIAST IŁOWA 17 15 0 2 52 : 21 45

2. PROMIEŃ ŻARY 17 13 2 2 43 : 10 41

3. UKS CZARNI ŻAGAŃ 17 13 2 2 41 : 17 41

4. ODRA NIETKÓW 17 12 1 4 42 : 21 37

5. PIAST CZERWIEŃSK 17 10 2 5 32 : 18 32

6. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 17 8 1 8 34 : 36 25

7. POGOŃ PRZYBORÓW 17 7 3 7 35 : 29 24

8. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 17 7 2 8 38 : 38 23

9. BUDOWLANI LUBSKO 17 5 6 6 26 : 28 21

10. ZRYW RZECZYCA 17 6 3 8 41 : 38 21

11. MIESZKO KONOTOP 17 6 2 9 40 : 45 20

12. UNIA KUNICE ŻARY 17 4 3 10 24 : 37 15

13. BŁĘKITNI OŁOBOK 17 2 6 9 23 : 48 12

14. LECH SULECHÓW 17 3 2 12 20 : 43 11

15. ISKRA MAŁOMICE 17 1 6 10 31 : 62 9

16. SCHNUG CHOCIULE 17 2 3 12 10 : 41 9

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

1. SPARTA GRABIK 14 11 3 0 39 : 11 36

2. ŁKS ŁĘKNICA 14 11 1 2 78 : 15 34

3. GRANICA ŻARKI WIELKIE 14 11 1 2 59 : 13 34

4. SPARTA MIODNICA 14 10 1 3 39 : 22 31

5. CZARNI JELENIN 14 8 3 3 32 : 17 27

6. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 14 6 3 5 36 : 32 21

7. PŁOMIEŃ CZERNA 14 4 5 5 34 : 40 17

8. CZARNI PRZYBYMIERZ 14 5 2 7 27 : 40 17

9. LZS KS TOMASZOWO 14 5 1 8 23 : 46 16

10. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 14 5 1 8 32 : 38 16

11. KWISA TRZEBÓW 14 4 0 10 18 : 53 12

12. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 14 2 1 11 23 : 56 7

13. PIAST LUBANICE 14 2 0 12 19 : 51 6

14. BUDOWLANI GOZDNICA 14 2 2 10 15 : 40 8

KLASA B
2019-03-30 11:00

BUDOWLANI II LUBSKO - PROMIEŃ II ŻARY
2019-03-30 16:00

KS LIPNA - TUPLICZANKA TUPLICE
2019-03-31 14:00

NYSA PRZEWÓZ - NYSA TRZEBIEL
ZORZA KADŁUBIA - ZIELONI DROŻKÓW

2019-03-31 15:00
FAX BIENIÓW - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

ISKRA JABŁONIEC - WKS ŁAZ

KLASA A - GRUPA IV
2019-03-30 15:00

ŁKS ŁĘKNICA - KWISA TRZEBÓW
ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - LZS KS TOMASZOWO

2019-03-30 16:00
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - GRANICA ŻARKI WIELKIE

2019-03-31 12:00
SPARTA GRABIK - SPARTA MIODNICA

2019-03-31 15:00
PIAST LUBANICE - CZARNI PRZYBYMIERZ

2019-03-31 16:00
PŁOMIEŃ CZERNA - CZARNI JELENIN

KLASA A - GRUPA II
2019-03-30 15:00

BÓBR BOBROWICE - START ZIEL- BRUK PŁOTY
POGOŃ WĘŻYSKA - CZARNI CZARNOWO

SPARTA MIERKÓW - KP ŚWIDNICA
TRAMP-KARP OSIECZNICA - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

2019-03-31 14:00
RELAX GRABICE - LZS KADO GÓRZYN

SPARTAK BUDACHÓW - FADOM NOWOGRÓD
2019-03-31 15:00

STAL JASIEŃ - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

KLASA OKRĘGOWA
2019-03-30 14:00

BŁĘKITNI OŁOBOK - LECH SULECHÓW
2019-03-30 15:00 

BUDOWLANI LUBSKO - ISKRA MAŁOMICE
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - PIAST CZERWIEŃSK

PIAST IŁOWA - PROMIEŃ ŻARY
SCHNUG CHOCIULE - POGOŃ PRZYBORÓW

UNIA KUNICE ŻARY - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE
2019-03-30 16:00

ZRYW RZECZYCA - UKS CZARNI ŻAGAŃ
2019-03-31 15:00

MIESZKO KONOTOP - ODRA NIETKÓW

KOLEJNE MECZE

Lubsko walczyło w Żaganiu
PIŁKA NOŻNA 
Sporo bramek 
i błędy po obu 
stronach.

Faworyt spotkania - UKS 
Czarni Żagań - musiał się tro-
chę pomęczyć, żeby ostatecz-
nie wywalczyć 3 punkty po-
trzebne do utrzymania się  
w czołówce tabeli

Budowlani Lubsko, 
choć niżej notowani, tanio 
skóry nie sprzedali. Osta-
tecznie to gospodarze tryum-
fowali, ale obydwu zespo-
łom przytrafiły się bramki 
samobójcze. 

Rezultat meczu to 5:3 
dla Czarnych. ATB Podczas meczu w Żaganiu padło osiem bramek fot. Andrzej Buczyński

Promień wygrał u siebie 2:0 fot. Andrzej Buczyński
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Będzie mecz o wszystko
KOSZYKÓWKA 
Drugoligowy 
beniaminek z Żar 
walczy o awans do 
pierwszej ligi. Mecz, 
który zadecyduje  
o udziale w dalszych 
rozgrywkach, będzie 
można obejrzeć już  
w środę, 3 kwietnia, 
w hali sportowej przy 
ul. Okrzei w Żarach.
Do pierwszej ligi droga daleka.  
W rundzie play-off grają 32 zespo-
ły. Każdego z kolejnych rywali na 
drodze do awansu trzeba pokonać 
dwukrotnie.

W pierwszym meczu ba-
rażowym koszykarze BC Swiss 
Krono Żary podejmowali repre-

zentację KS Sudety Jelenia Góra. 
To spotkanie wygrywają z sied-
miopunktową przewagą 72:65.

Kolejny mecz rozegrany zo-
stał w Jeleniej Górze. Pierwsza 
kwarta zakończyła się nieznaczną 
przewagą żarskiej drużyny 21:19. 
Jednak później było gorzej. Po-
łowa meczu to przegrana 40:43, 
zaś po trzeciej kwarcie gospoda-
rze zwiększyli przewagę aż do 19. 
punktów. Bardzo chcieli się zre-
wanżować za porażkę w Żarach 
i ostatecznie jeleniogórzanie wy-
grywają 96:79. Oznacza to, że o 
ostatecznym zwycięstwie zadecy-
duje mecz trzeci. Jeśli tym razem 
BC Swiss Krono wygra u siebie, 
to w kolejnej rundzie zmierzy się  
ze zwycięzcą starcia pomiędzy 
MCKiS Jaworzno a KK Polonia 
Bytom.  ATB

Młodzicy wygrywają

KOSZYKÓWKA Podopieczni trenera Radosława Barcza w ramach rozgrywek dolnośląsko-
-lubuskiej ligi młodzików rozegrali mecz na własnym parkiecie z reprezentacją WKS Śląsk 
Wrocław. Wynik spotkania to 87:66 dla koszykarzy BC Swiss Krono Żary z rocznika 2005.   
fot. Andrzej Buczyński

Dwa do jednego

KOSZYKÓWKA Podopieczni Tomasza Górskiego dwukrotnie wygrywają w ramach dolnoślą-
skiej ligi mini koszykówki U-13 - z KS Sudety Jelenia Góra 79:70 oraz z KS Turów Zgorzelec 75:74. 
Te spotkania rozegrano w Żarach. Tymczasem na wyjeździe w rozgrywkach ligi lubuskiej,  
BC Swiss Krono Żary przegrywa z Jamalex Polonia 1912 Leszno 58:102 fot. Andrzej Buczyński

Podczas ostatniego meczu w Żarach trybuny wypełniły się po brzegi fot. Andrzej Buczyński Mariusz Matczak najbardziej wartościowym zawodnikiem 
rundy zasadniczej fot. Andrzej Buczyński

W najlepszej piątce rundy zasadniczej znaleźli się Mariusz Matczak i Mariusz Małachowski (na zdjęciu)fot. Andrzej Buczyński
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05:10  Klan - telenowela odc. 3455
05:35  Klan - telenowela odc. 3456
05:55  Klan - telenowela odc. 3457
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  Korona królów - taka histo-
ria... - serial dokumentalny 
odc. 28

10:25  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 190, sezon 2

11:00  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 191, sezon 2

11:30  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 192, sezon 2

12:00  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 193, sezon 2

12:35  Niewidzialne miasta 
starożytności  
- film dokumentalny

13:35  Z pamięci  
- cykl felietonów

13:45  Okrasa łamie przepisy  
- magazyn kulinarny

14:20  Mistrzowie  
- serial dokumentalny

14:55  Wiktoria  
- serial kostiumowy  
odc. 2, sezon 2

16:00  Skoki narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata - podsumo-
wanie sezonu 2018/19 

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

- teleturniej muzyczny
18:30  Stulecie Winnych - serial 

obyczajowy odc. 4/13
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
20:30  Hercules  

- film przygodowy
22:20  Echo serca  

- serial obyczajowy odc. 11
23:20  W przebraniu mordercy  

- thriller
01:05  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
01:55  Wstrząs  

- dramat obyczajowy
05:00 Z pamięci  

- cykl felietonów

05:20  Koło fortuny  
- teleturniej

05:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2029

06:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2030

07:00  M jak miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 1431

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

11:15  Pogoda 
11:25  Pytanie na śniadanie 
11:55  To je Borowicz. Podróże 

ze smakiem - magazyn 
kulinarny

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

13:25  Na sygnale - serial 
fabularno-dokumentalny 
odc. 225

14:00  Familiada - teleturniej
14:35  Koło fortuny - teleturniej
15:20  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 5/13, sezon 10

16:15  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 256, sezon 14

16:40  Słowo na niedzielę  
- program religijny

16:55  Zmiennicy - serial komedio-
wy odc. 5/15

18:00  Panorama  
- program informacyjny

18:20  Pogoda 
18:25  Sport telegram  

- program sportowy
18:30  Kronika F1  

- program sportowy
18:35  Postaw na milion  

- teleturniej
19:25  Kulisy „Postaw na milion”  

- felieton
19:35  Lajk!  

- magazyn kulturalny
20:05  Dance Dance Dance 

- program rozrywkowy
21:10  Dance Dance Dance 

- program rozrywkowy
22:15  Sierocki na sobotę  

- program rozrywkowy
23:15  Legend  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat biograficzny

01:30  Bestia  
- film sensacyjny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

08:45  Piotruś Pan: Wielki powrót  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

10:15  Ewa gotuje  
- magazyn kulinarny

10:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 10

11:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 11

12:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 12

13:45  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 191

14:25  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 192

15:05  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 193

15:45  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

17:45  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

18:15  Chłopaki do wzięcia  
- serial dokumentalny  
odc. 153, 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. 418, sezon 14

20:10  Smerfy: Poszukiwacze 
zaginionej wioski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

22:00  Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11  
- program rozrywkowy

00:05  Gliniarze z Brooklynu  
- dramat sensacyjny

03:05  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. 2846, sezon 17

11:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2847, sezon 17

11:50  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2848, sezon 17

12:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2849, sezon 17

12:50  MasterChef Junior  
- program rozrywkowy

14:25  Agent - Gwiazdy  
- reality show

15:25  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 4, 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  Chyłka - Zaginięcie  
- serial kryminalny odc. 1/7

21:00  Raj dla par  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia romantyczna

23:20  Szybcy i wściekli 6  
- film sensacyjny

01:55  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

03:00  Uwaga!  
- magazyn reporterów

03:20  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:50  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 522, sezon 5

06:50  Mango  
- telezakupy

08:55  Big Brother  
- reality show

09:55  Big Brother  
- reality show

10:55  Big Brother  
- reality show

12:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 302, sezon 4

13:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 303, sezon 4

14:05  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 2/25, sezon 6

14:35  Inspektor Gadżet  
- komedia

16:05  Naga broń 2 1/2: Kto obroni 
prezydenta?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia sensacyjna

17:55  Zaplątani  
- film animowany

20:00  Big Brother Raport  
- reality show

20:35  Powrót Batmana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

23:10  Big Brother Nocą +  
- reality show

23:45  Pierwsza piątka  
- komedia

01:55  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:05  Druga strona medalu  
- talk-show

06:00  Pan wzywał, Milordzie? 
- serial komediowy  
odc. 2, sezon 4

07:00  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

07:50  Tajemnice medyczne  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 13

08:50  13 Posterunek - serial ko-
mediowy odc. 10, sezon 2

09:30  13 Posterunek - serial ko-
mediowy odc. 11, sezon 2

10:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 167, sezon 4

11:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 168, sezon 4

12:05  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 169, sezon 4

13:05  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 170, sezon 4

14:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 171, sezon 4

15:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 16

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 17

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 18

18:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 19

19:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 20

20:00  Rambo: Pierwsza krew  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

21:50  Człowiek w ogniu  
- dramat sensacyjny

00:35  Asy bez kasy  
- komedia sensacyjna

03:05  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

03:55  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 13-ost.

04:20  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 1/13

04:40  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 24, sezon 2

05:10  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 25, sezon 2

05:35  Niesamowite! - serial doku-
mentalny odc. 15/25

PIĄTEK  29.03.

PROGRAM

TV
od piątku
do piątku

SOBOTA  30.03.
TVP 1 TVP 2 POLSAT
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Szybcy i wściekli 6
TVN, piątek, godz. 20:00

Ladykillers
POLSAT, niedziela, godz. 23:05

47 roninów
TVN, niedziela, godz. 21:30

TVP 1 TVP 2 POLSAT
05:15  Eddie Murphy: Delirious  

- teleturniej
05:50  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
06:15  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 143, sezon 2
07:05  Elif - serial obyczajowy 

odc. 454
08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda  

08:15  Kwadrans polityczny 
- program publicystyczny

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

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

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

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

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn 

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

- magazyn
12:50  Nurkowanie wśród rekinów  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

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

- magazyn interwencyjny
15:35  Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

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

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

ria... - serial dokumentalny 
odc. 28

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

- magazyn interwencyjny
20:35  To był rok!  

- program rozrywkowy
21:40  The Wall. Wygraj marzenia  

- teleturniej
22:40  Wstrząs  

- dramat obyczajowy
00:50  El Príncipe - dzielnica zła  

- serial sensacyjny  
odc. 24/49, sezon 1

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

02:40  Magazyn kryminalny 997 
03:35  Ocaleni  

- reality show
04:30  Notacje  

- cykl dokumentalny

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

obyczajowy odc. 31
06:55  Nabożeństwo Kościoła 

Chrześcijan Baptystów  
w Chełmie - program 
religijny

07:45  Przepis dnia - magazyn 
kulinarny

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

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

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

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

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

- magazyn medyczny
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 63

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

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

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

kulinarny
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

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

obyczajowy odc. 2032
20:10  Barwy szczęścia - serial 

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

- serial komediowy  
odc. 5/13, sezon 10

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

22:15  La La Poland 2 - program 
rozrywkowy

22:50  Żyć nie umierać  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komediodramat

00:25  Teoria chaosu  
- komedia

02:05  Legend  
- dramat biograficzny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

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

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

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

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

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

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2853

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

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

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

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 310

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2854

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

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

- serial komediowy  
odc. 417, sezon 14

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

22:05  U Pana Boga w ogródku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia obyczajowa

00:45  Cienka czerwona linia  
- film wojenny

04:30  Kabaretowa Ekstraklasa  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

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

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

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

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

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

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

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

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

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

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

kolory powietrza  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Szybcy i wściekli 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

22:40  Crimson Peak. Wzgórze 
krwi  
- horror

01:05  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

02:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:30  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

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

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

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

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

08:45  Big Brother  
- reality show

09:40  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

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

10:30  Mango - telezakupy
12:05  19+  

- serial paradokumentalny 
odc. 50/165, sezon 1

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

13:35  Big Brother Popołudnie  
- reality show

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

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

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

16:40  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

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

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

18:10  Singielka  
- telenowela odc. 19/57

18:45  Singielka  
- telenowela odc. 20/57

19:20  Numerek z Dorotą  
- magazyn

19:30  Program rozrywkowy
20:00  Big Brother  

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

Specjalnego  
- komedia kryminalna

22:45  Niezgodna  
- film SF

01:35  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

03:45  Druga strona medalu  
- talk-show

06:00  Słodka miłość  
- telenowela odc. 10

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 188

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

09:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 19

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

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

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

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

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

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

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 19

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 20

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

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

20:00  Człowiek w ogniu  
- dramat sensacyjny

22:55  Cena powrotu  
- film sensacyjny

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

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

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

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

03:55  Menu na miarę  
- program kulinarny

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

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

05:10  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 22, sezon 2
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05:50  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:40  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 144, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 455

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

- program publicystyczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 48, sezon 4
09:35  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 100, sezon 8
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 64, sezon 5
11:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 28

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda 
12:40  Magazyn rolniczy 
13:00  Dzika Kostaryka - prawdzi-

wy raj - film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 456
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 145, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3460
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 198
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

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

- telenowela odc. 107
21:00  Znaki - sztuka Jarosława 

Jakubowskiego
22:10  Ekstradycja - serial sensa-

cyjny odc. 2/6, sezon 1
23:20  Indie - Nowi maharadżowie  

- film dokumentalny
00:25  Sanatorium miłości  

- reality show
01:25  Każdy chce być Włochem  

- komedia romantyczna
03:15  Pieta. Prawo do opłakiwa-

nia - film dokumentalny
04:15  Notacje  

- cykl dokumentalny

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

- serial komediowy  
odc. 5/13, sezon 10

06:50  Coś dla ciebie - magazyn
07:15  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 30
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. 144, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2033
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 55
14:10  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 5/13, sezon 10

15:05  Doktor z alpejskiej wioski 
- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 64

15:50  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 5

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

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

diowy odc. 38, sezon 2
19:05  Przepis dnia - magazyn
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

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

obyczajowy odc. 2033
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2034
20:40  Kulisy serialu „Barwy szczę-

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

jowy odc. 1433
21:45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 5/13, sezon 2
22:50  Zainwestuj w marzenia  

- serial obyczajowy odc. 5
23:00  Zakładnicy z metra  

- serial sensacyjny odc. 4/8
23:55  Fałszerze. Powrót Sfory  

- serial sensacyjny odc. 1/14
00:55  Miłość i hazard  

- film przygodowy
03:05  Mustang  

- dramat obyczajowy

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 690, 
sezon 14

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 691, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie - serial paradokumen-
talny odc. 107, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 870, sezon 19

12:00  Gliniarze - serial paradoku-
mentalny odc. 151, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 852, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy odc. 2854

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 898, sezon 20

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

- magazyn reporterów
16:30  Na ratunek 112  

- serial paradokumentalny 
odc. 321, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 311

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2855

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

- serial komediowy  
odc. 419, sezon 15

20:10  2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film katastroficzny

23:20  Uprowadzona 3  
- film sensacyjny

02:00  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. 1015, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 904, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 667, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 368, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 668, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 369, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 905, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1016, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2850, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Odwróceni. Ojcowie i córki  
- serial sensacyjny  
odc. 6/8

22:30  Chyłka - Zaginięcie  
- serial kryminalny  
odc. 1/7

23:30  Ostrza chwały  
- komedia

01:25  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

02:05  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:25  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:55  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 11/17, sezon 4

05:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 524, sezon 5

06:55  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 44/52

07:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 242, sezon 3

08:45  Big Brother Tydzień  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 3/25, sezon 6

10:30  Mango  
- telezakupy

12:05  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 51/165, sezon 1

12:35  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

12:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 306, sezon 4

13:45  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:50  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 45/52

14:50  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 82

15:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 243, sezon 3

16:50  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:55  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 12/17, sezon 4

17:50  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 4/25, sezon 6

18:20  Singielka  
- telenowela odc. 19/57

18:55  Singielka  
- telenowela odc. 20/57

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 45/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Kochaj i tańcz  
- komedia romantyczna

23:35  Big Brother Nocą  
- reality show

00:05  Sygnał  
- thriller SF

02:10  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:40  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 145, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 456

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

08:40  Blondynka - serial 
obyczajowy odc. 49, sezon 4

09:40  Komisarz Alex - serial kry-
minalny odc. 101, sezon 8

10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-
minalny odc. 65, sezon 5

11:30  Korona królów - telenowela 
historyczna odc. 198

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn 

rolniczy
12:35  Agropogoda 
12:40  Magazyn rolniczy 
12:55  Najmłodsi mieszkańcy 

lasów - film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 457
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Leśniczówka - telenowela 

odc. 107
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 146, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3461
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 199
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. 108
21:00  Głębia ostrości  

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

wy odc. 12
22:35  Kompania X - serial wojen-

ny odc. 8/10, sezon 3
23:30  Miasto gniewu - serial 

dokumentalny odc. 5, 
sezon 2

00:15  Ośmiorniczka  
- film sensacyjny

02:35  Syzyfowe prace  
- serial obyczajowy odc. 1/6

03:35  Zaczęły odrastać nam skrzy-
dła - film dokumentalny

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

jowy odc. 1433
06:50  Prawosławni Grecy w Polsce  

- reportaż
07:15  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 31
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. 145, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2034
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 56
14:10  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1433
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 65

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

la odc. 31
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 39, sezon 2
19:05  Przepis dnia
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

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

obyczajowy odc. 2034
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2035
20:40  Kulisy serialu „Barwy 

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

jowy odc. 1434
21:45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00  Nieznane życie Jana Pawła II 

- film dokumentalny
23:50  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 5/13, sezon 2
00:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 256, sezon 14
01:20  Zakładnicy z metra - serial 

sensacyjny odc. 4/8
02:15  Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
03:20 Spotkanie ze Stephenem 

Hawkingiem  
- 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. 692, 
sezon 14

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 693, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie   
- serial paradokumentalny 
odc. 108, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 871, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 152, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 853, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2855

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 899, 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. 322, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 312

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2856

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 420, sezon 15

20:10  Uprowadzona 3  
- film sensacyjny

22:30  Ślad  
- serial kryminalny odc. 49, 
sezon 2

23:40  Skazany na piekło  
- dramat sensacyjny

01:50  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. 1016, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 905, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 668, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 369, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 669, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 370, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 906, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1017, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2851, sezon 17

20:55  Milionerzy - teleturniej
21:30  Diagnoza  

- serial obyczajowy  
odc. 6/13, 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. 2, 
sezon 2

02:00  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:20  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

04:55  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 12/17, sezon 4

05:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 525, sezon 5

06:55  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 45/52

07:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 243, 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. 45/120

10:30  Mango  
- telezakupy

12:05  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 52/165, sezon 1

12:35  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

12:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 307, sezon 4

13:45  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:50  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 46/52

14:50  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 83

15:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 244, sezon 3

16:50  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:55  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 13/17, sezon 4

17:50  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 5/25, sezon 6

18:20  Singielka  
- telenowela odc. 21/57

18:55  Singielka  
- telenowela odc. 22/57

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 46/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Wykidajło  
- dramat sensacyjny

23:25  Big Brother Nocą  
- reality show

23:55  47 roninów  
- film kostiumowy

02:30  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

PONIEDZIAŁEK   1.04.

WTOREK   2.04.

05:15  Klan - telenowela odc. 3458
05:35  Klan - telenowela odc. 3459
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
10:15  Kowboj - western
11:55  Między ziemią a niebem  

- magazyn
12:00  Anioł Pański  

- program religijny
12:15  Między ziemią a niebem  

- magazyn
12:40  Edukacja - reportaż
13:00  Z pamięci - cykl felietonów
13:10  Gala wręczenia nagród im. 

Jana Rodowicza „Anody”  
- widowisko

14:05  Planeta lasów  
- serial przyrodniczy

15:00  Pensjonat nad rozlewi-
skiem - serial obyczajowy 
odc. 2/13

16:00  The Wall. Wygraj marzenia  
- teleturniej

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

kryminalny odc. 268, 
sezon 21

18:30  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

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

obyczajowy odc. 5/13
21:15  Sanatorium miłości  

- reality show
22:15  Każdy chce być Włochem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia romantyczna

00:05  Hercules  
- film przygodowy

01:55  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

02:50  W przebraniu mordercy  
- thriller

04:35  Z pamięci  
- cykl felietonów

05:15  Słowo na niedzielę  
- program religijny

05:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2031

05:50  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2032

06:20  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2033

06:55  M jak miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 1432

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

11:00  Wydry i ich sekrety  
- film dokumentalny

12:10  Szlachetna rasa  
- western

14:00  Familiada  
- teleturniej

14:35  Koło fortuny  
- teleturniej

15:15  Program rozrywkowy 
16:00  Na dobre i na złe  

- serial obyczajowy odc. 737
17:05  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 255, sezon 14

17:35  Piłka nożna: LOTTO Ekstra-
klasa - studio 

17:50  Piłka nożna: LOTTO Ekstra-
klasa - mecz: Wisła Kraków 
- Legia Warszawa 

20:20  Poltergeist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- horror

22:05  Miłość i hazard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film przygodowy

00:20  Mustang  
- dramat obyczajowy

02:05  Poltergeist  
- horror

04:55  Disco Gramy 
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

08:50  Jeźdźcy smoków na końcu 
świata  
- serial animowany odc. 49, 
sezon 3

09:20  Asterix i Obelix: W służbie 
Jej Królewskiej Mości  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia przygodowa

11:45  Samoloty  
- film animowany

13:45  Smerfy: Poszukiwacze 
zaginionej wioski  
- film animowany

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. 45, 
sezon 4

21:05  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

23:05  Ladykillers, czyli zabójczy 
kwintet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia kryminalna

01:20  2012  
- film katastroficzny

04:40  Kabaretowa Ekstraklasa  
- program rozrywkowy

05:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 5, sezon 6

11:30  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

12:00  Diagnoza  
- serial obyczajowy  
odc. 5/13, sezon 4

13:00  Lotnisko  
- serial dokumentalny 
odc. 1/8

14:00  Agencie, podaj łapę  
- komedia

16:00  Odlot  
- film animowany

18:00  Big Brother Tydzień  
- reality show

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:25  Sport  
- program sportowy

19:35  Pogoda  
- program informacyjny

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

19:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  MasterChef Junior  
- program rozrywkowy

21:30  Szóstka  
- serial obyczajowy odc. 1/6

22:30  Tożsamość  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

00:55  Big Brother Tydzień  
- reality show

01:55  Amok  
- film kryminalny

04:00  Uwaga!  
- magazyn reporterów

04:20  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:30  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 523, sezon 5

06:30  Mango  
- telezakupy

08:35  Big Brother  
- reality show

09:30  Big Brother  
- reality show

10:25  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 41/120

10:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 42/120

11:25  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 43/120

11:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 44/120

12:30  Zaplątani  
- film animowany

14:35  Powrót Batmana  
- film sensacyjny

17:10  Niezgodna  
- film SF

20:00  Big Brother Arena  
- reality show

21:30  47 roninów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film kostiumowy

23:55  Mr. Brooks  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

02:30  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Flash  
- serial akcji odc. 13, sezon 1

06:55  Flash  
- serial akcji odc. 14, sezon 1

07:50  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 3, 
sezon 4

08:50  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 4, 
sezon 4

09:45  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 5, 
sezon 4

10:40  Bibliotekarze  
- serial przygodowy  
odc. 6, sezon 2

11:35  Żandarm na emeryturze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

13:35  Kraina obfitości  
- baśń filmowa

14:45  Góra czarownic  
- film przygodowy

16:40  Syn prezydenta  
- komedia

18:40  Sezon na misia 3  
- film animowany

20:00  Furia  
- dramat wojenny

22:20  Akt odwagi  
- film sensacyjny

00:25  Skorpion  
- serial sensacyjny odc. 17, 
sezon 3

01:20  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 2, sezon 1

01:50  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 27, sezon 2

02:20  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 1/10

02:45  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

03:25  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 5/10

04:00  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:25  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 7

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

05:10  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 28, sezon 2

05:35  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 8

NIEDZIELA  31.03.
TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN TVN 7 TV PULS

TVP 1TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN 7

TVP 1TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN 7



Moja Gazeta       29 marca 2019 19PROGRAM TV

05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 146, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 457

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

08:40  Blondynka - serial 
obyczajowy odc. 50, sezon 4

09:40  Komisarz Alex - serial kry-
minalny odc. 102, sezon 8

10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-
minalny odc. 66, sezon 5

11:30  Korona królów - telenowela 
historyczna odc. 199

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes 
12:35  Agropogoda 
12:40  Rok w ogrodzie extra  

- magazyn
12:55  Najmłodsi mieszkańcy 

plaży - film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 458
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Leśniczówka - telenowela 

odc. 108
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 147, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3462
18:30  Korona królów - teleno-

wela historyczna odc. 200, 
sezon 2

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Piłka nożna: LOTTO Ekstra-

klasa - studio 
20:20  Piłka nożna: LOTTO 

Ekstraklasa - mecz: Legia 
Warszawa - Jagiellonia 
Białystok 

22:45  Mała zagłada  
- film dokumentalny

00:00  Bez tożsamości 2 - serial 
kryminalny odc. 19, sezon 2

00:50  Warto rozmawiać  
- talk-show

01:45  Głębia ostrości  
- cykl reportaży

02:15  wojsko-polskie.pl  
- cykl reportaży

02:50  Ośmiorniczka  
- film sensacyjny

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

jowy odc. 1434
06:50  Pożyteczni.pl - magazyn
07:20  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 32
07:45  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
07:55  Pytanie na śniadanie  

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

diowy odc. 146, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2035
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 57
14:10  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1434
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 66

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

- telenowela odc. 32
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 40, sezon 2
19:05  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  

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

obyczajowy odc. 2035
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2036
20:40  Kulisy seriali „Na dobre i na 

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

obyczajowy odc. 738
21:55  Na sygnale - serial 

fabularno-dokumentalny 
odc. 226

22:35  Uziemieni - komedia
00:15  O mnie się nie martw  

- serial komediowy odc. 
5/13, sezon 10

01:10  Transport morski - 
prawdziwe koszty - film 
dokumentalny

02:10  Codzienna 2 m. 3 - serial 
komediowy odc. 58/71

02:45  Codzienna 2 m. 3  
- serial komediowy  
odc. 59/71

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. 694, 
sezon 14

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 695, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 109, sezon 2

11:00  Dlaczego ja? - serial parado-
kumentalny odc. 872, 
 sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 153, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 854, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2856

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 900, sezon 20

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

- magazyn reporterów
16:30  Na ratunek 112  

- serial paradokumentalny 
odc. 323, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 313

18:00  Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy odc. 2857

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

- serial komediowy odc. 50
20:00  Świat według Kiepskich  

- serial komediowy odc. 545
20:30  Śpiewajmy razem. All 

Together Now  
- program muzyczny

22:05  Ślad - serial kryminalny 
odc. 50, sezon 2

23:25  44 minuty: Strzelanina w 
północnym Hollywood  
- dramat sensacyjny

01:05  Nasz nowy dom  
- reality show

02:05  Nasz nowy dom  
- reality show

03:05  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. 1017, sezon 15

12:00  Szpital - serial paradoku-
mentalny odc. 906

13:00  Szkoła - serial paradoku-
mentalny odc. 669, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 370, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 670, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 371, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 907, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1018, sezon 15

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

- magazyn reporterów
20:10  Doradca smaku  

- magazyn kulinarny
20:15  Na Wspólnej  

- serial obyczajowy  
odc. 2852, sezon 17

20:55  Milionerzy - teleturniej
21:30  Agent - Gwiazdy  

- reality show
22:30  Dziewczyna z tatuażem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

01:40  American Horror Story  
- serial grozy odc. 9, sezon 1

02:40  Uwaga! - magazyn
03:00  Moc magii  

- interaktywny program 
rozrywkowy

04:55  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 13/17, sezon 4

05:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 526, sezon 5

06:55  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 46/52

07:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 244, 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. 46/120

10:30  Mango  
- telezakupy

12:05  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 53/165, sezon 1

12:35  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

12:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 308, sezon 4

13:45  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:50  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 47/52

14:50  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 84

15:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 245, sezon 3

16:50  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:55  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 14/17, sezon 4

17:50  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 6/25, sezon 6

18:20  Singielka  
- telenowela odc. 23/57

18:55  Singielka  
- telenowela odc. 24/57

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 47/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Fair Game  
- thriller

23:15  Big Brother Nocą  
- reality show

23:50  Wpadka  
- komedia romantyczna

02:30  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

05:00  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 147, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 458

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

wy odc. 51, sezon 4
09:40  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 103, sezon 8
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 67, sezon 5
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 200
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes 
12:35  Agropogoda 
12:40  To się opłaca - magazyn
12:55  Najmłodsi mieszkańcy 

afrykańskiej sawanny  
- film dokumentalny

14:00  Elif - serial obyczajowy 
odc. 459

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

- magazyn kulinarny
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 148, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3463
18:30  Korona królów - teleno-

wela historyczna odc. 201, 
sezon 2

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

kryminalny odc. 269
21:30  Sprawa dla reportera  

- magazyn interwencyjny
22:20  Magazyn śledczy Anity 

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

Kłopotowski komentują 
świat - talk-show

01:40  Bez tożsamości 2 - serial 
kryminalny odc. 28, sezon 2

02:30  Kompania X - serial wojen-
ny odc. 8/10, sezon 3

03:25  Sprawa dla reportera  
- magazyn interwencyjny

05:10  Koło fortuny  
- teleturniej

05:50  Na dobre i na złe - serial 
obyczajowy odc. 738

06:45  Operacja zdrowie!  
- magazyn medyczny

07:15  Na sygnale - serial fabular-
no-dokumentalny odc. 33

07:45  Przepis dnia  
- magazyn kulinarny

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

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

diowy odc. 147, sezon 6
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2036
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 58
14:10  Na dobre i na złe - serial 

obyczajowy odc. 738
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 67

16:00  Koło fortuny  
- teleturniej

16:35  Familiada - teleturniej
17:15  Więzień miłości  

- telenowela odc. 33
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 41, 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. 2036
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2037
20:45  Dance Dance Dance 

- program rozrywkowy
21:55  Dance Dance Dance 

- program rozrywkowy
23:00  Big Music Quiz  

- teleturniej muzyczny
00:00  Na sygnale - serial 

fabularno-dokumentalny 
odc. 226

00:30  Uziemieni - komedia
02:05  La La Poland 2  

- program rozrywkowy
02:40  Riviera - serial kryminalny 

odc. 3/10
03:35  Dżem - Rawa Blues Festival 

2016 - koncert

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 696, 
sezon 14

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 697, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie - serial paradokumen-
talny odc. 110, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 873, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 154, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 855, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2857

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 901, sezon 20

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

- magazyn reporterów
16:30  Na ratunek 112  

- serial paradokumentalny 
odc. 324, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 314

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2858

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

- serial komediowy  
odc. 421, sezon 15

20:05  Nasz nowy dom  
- reality show

21:10  Przyjaciółki  
- serial obyczajowy  
odc. 152, sezon 13

22:15  Ślad - serial kryminalny 
odc. 51, sezon 2

23:20  Mój chłopak się żeni 
- komedia romantyczna

01:40  Chirurdzy - serial obyczajo-
wy odc. 149, sezon 8

02:40  Chirurdzy - serial obyczajo-
wy odc. 150, sezon 8

03:40  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. 1018, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 907, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 670, sezon 9

14:00  19+ - serial paradokumen-
talny odc. 371, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 671, sezon 9

16:30  19+ - serial paradokumen-
talny odc. 372, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 908, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1019, sezon 15

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

reporterów
20:10  Doradca smaku  

- magazyn kulinarny
20:15  Na Wspólnej  

- serial obyczajowy  
odc. 2853, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

22:30  Wkręceni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

00:30  Odwróceni. Ojcowie i córki  
- serial sensacyjny odc. 6/8

01:40  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:00  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

04:55  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 14/17, sezon 4

05:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 527, sezon 5

06:55  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 47/52

07:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 245, 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. 47/120

10:30  Mango - telezakupy
12:05  19+  

- serial paradokumentalny 
odc. 54/165, sezon 1

12:35  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

12:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 309, sezon 4

13:45  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:50  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 48/52

14:50  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 85

15:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 246, sezon 3

16:50  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:55  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 15/17, sezon 4

17:50  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 7/25, sezon 6

18:20  Singielka  
- telenowela odc. 25/57

18:55  Singielka  
- telenowela odc. 26/57

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 48/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Miłość na zamówienie  
- komedia romantyczna

23:05  Big Brother Nocą  
- reality show

23:40  Wyrolowani - komedia
01:45  Moc magii - interaktywny 

program rozrywkowy
03:55  Druga strona medalu  

- talk-show

ŚRODA   3.04.

CZWARTEK   4.04.

05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:40  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 148, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 459

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

- program publicystyczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 52, sezon 4
09:40  Komisarz Alex - serial kry-

minalny odc. 104, sezon 8
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 68, sezon 5
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 201
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes  

- magazyn rolniczy
12:35  Agropogoda 
12:40  Bo ja wybieram zdrowie  

- magazyn
12:55  Najmłodsi mieszkańcy 

krainy śniegu  
- film dokumentalny

14:00  Elif - serial obyczajowy 
odc. 460

15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Magazyn śledczy Anity 

Gargas 
16:05  Wieczna miłość  

- telenowela odc. 149, 
sezon 2

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

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3464
18:30  Korona królów - taka 

historia...  
- serial dokumentalny 
odc. 29

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

- magazyn interwencyjny
20:35  The Wall. Wygraj marzenia  

- teleturniej
21:30  Uciekinier  

- dramat obyczajowy
23:50  Wiktoria - serial kostiumo-

wy odc. 3, sezon 2
00:50  El Príncipe - dzielnica zła  

- serial sensacyjny  
odc. 26/49, sezon 1

01:45  El Príncipe - dzielnica zła  
- serial sensacyjny odc. 
27/49, 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. 32

06:45  Podróże z historią  
- serial dokumentalny 
odc. 45

07:20  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 34

07:45  Przepis dnia  
- magazyn kulinarny

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie  

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

- serial komediowy  
odc. 148, sezon 6

11:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2037

12:30  Koło fortuny  
- teleturniej

13:15  Miłosne potyczki  
- serial obyczajowy odc. 59

14:00  Coś dla ciebie  
- magazyn

14:30  Operacja zdrowie!  
- magazyn medyczny

15:10  Doktor z alpejskiej wioski - 
nowy rozdział   
- serial obyczajowy odc. 68

16:00  Koło fortuny  
- teleturniej

16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości - telenowe-

la odc. 34
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 42, sezon 2

19:05  Przepis dnia  
- magazyn kulinarny

19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  
- program rozrywkowy

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

obyczajowy odc. 2037
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2038
20:45  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 6/13, sezon 10

21:45  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 257, sezon 14

22:20  La La Poland 2  
- program rozrywkowy

22:50  Operacja „Samum”  
- dramat sensacyjny

00:35  Biały aligator  
- film kryminalny

02:20  Zderzenie  
- 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. 698, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 111, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 874, sezon 19

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 155, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 856, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2858

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 902, sezon 20

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

- magazyn reporterów
16:30  Na ratunek 112  

- serial paradokumentalny 
odc. 325, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 315

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2859

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

- serial komediowy  
odc. 422, sezon 15

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

22:05  PolandJa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

00:25  Nic nie widziałem, nic nie 
słyszałem  
- komedia

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. 1019, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 908, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 671, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 372, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 672, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 373, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 909, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1020, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

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

- magazyn reporterów
20:00  Transformers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

23:00  Królestwo  
- dramat sensacyjny

01:15  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

02:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:40  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:55  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 15/17, sezon 4

05:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 528, sezon 5

06:55  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 48/52

07:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 246, 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. 48/120

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 55/165, sezon 1

12:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 310, sezon 4

13:45  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:50  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 49/52

14:50  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 86

15:50  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 247, sezon 3

16:50  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

16:55  Gotowe na wszystko 
- serial obyczajowy  
odc. 16/17, sezon 4

17:50  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 8/25, sezon 6

18:20  Singielka  
- telenowela odc. 27/57

18:55  Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Naga broń 2 1/2: Kto obroni 
prezydenta?  
- komedia sensacyjna

22:50  Kontrabanda  
- dramat sensacyjny

01:20  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

03:30  Druga strona medalu  
- talk-show

04:00  Druga strona medalu  
- talk-show

06:00  Słodka miłość  
- telenowela odc. 15

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 193

08:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 175, sezon 4

09:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 24

10:00  Zaklinacz dusz - serial 
fantasy odc. 40, sezon 2

11:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 4, 
sezon 14

12:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 5, 
sezon 14

13:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 13

14:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 14

15:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 51

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 24

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 25

18:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 175, sezon 4

19:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 176, sezon 4

20:00  Likwidator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

22:10  W pogoni za zemstą 
- film sensacyjny

00:10  Bez litości - serial sensacyj-
ny odc. 5, sezon 1

02:00  JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze - serial sensacyjny 
odc. 4, sezon 3

03:00  Biesiada na cztery pory 
roku - serial dokumentalny  
odc. 10-ost.

03:40  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 1/10

04:10  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

05:00  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 17, sezon 2

05:25  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 12

PIĄTEK  5.04.
TVP 1 TVP 2 POLSAT

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

TVP 1TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN 7
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KUPIĘ

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

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

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

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

SPRZEDAM

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale, 
1500 zł,  tel. 53 052 10 33

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

 u Sprzedam radioodtwarzacz sa-
mochodowy  tel. 53 052 10 33

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

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

 u Sprzedam regał. Szafka biała 
Lustro kryształowe w złotej, drew-
nianej ramie, duża klatka dla gryzo-
ni tel. 53 052 10 33

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

 u Sprzedam grzejnik łazienkowy 
nowy. Umywalka nowa i używana 
z baterią lub bez baterii tel. 53 052 
10 33

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

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

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

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

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

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

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

 u Sprzedam pianino marki Czajkow-
ski w bardzo dobrym stanie z metalo-
wą płytą. Instrument idealny do nauki 
gry,wymaga jedynie strojenia. Kolor 
czarny. Kontakt Żary 663972100.

 u Sprzedam materac przeciwod-
leżynowy z pompą nowy. Dodatko-
wo pompa używana 100% spraw-
na. Kontakt 663972100.

 u Sprzedam meblościankę mło-
dzieżową Black Red White Nel II 
kolor olcha miodowa. Szer. 2.65m, 
wys. 195cm, gł. 45cm. Do kpl. 
biurko 100 cm,+regał 40cm + pół-
eczka nad biurko. Tel.kontaktowy 
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

 u Zlecę malowanie elewacji budyn-
ku mieszkalnego tel. 73 026 53 03

USŁUGI

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
Babka 
drożdżowa 
ucierana
Składniki
• 2 szkl. mąki tortowej 
• 3 dag świeżych drożdży
• 8 żółtek
• 6 białek
• Szczypta soli
• 20 dag masła
• Szkl. cukru pudru
• ¾ szkl. rodzynek
• Cukier puder do posypania

Wykonanie
Białka ubijamy z solą na 
sztywną pianę. Przesianą 
mąkę mieszamy z pokru-
szonymi drożdżami. W ma-

lakserze ucieramy masło  
z cukrem, dodajemy stop-
niowo cały czas mieszając, 
po jednym żółtku na prze-
mian z mąką wymieszaną  
z drożdżami. Jednolite i gład-
kie ciasto przykrywamy lnia-
ną ściereczką i odstawiamy 
w ciepłe miejsce aby wyro-
sło. Kiedy podwoi objętość, 
łączymy z rodzynkami i pia-
ną ubitą z białek. Przekłada-
my do wysmarowanej tłusz-
czem formy (powinno być 
ok. 1/3 formy) i ponownie 
odstawiamy do wyrośnięcia. 
Pieczemy w nagrzanym do 
180 st. C piekarniku ok. 1 
godziny. Sprawdzamy drew-
nianym patyczkiem czy cia-
sto się wypiekło. Ostudzone, 
ale lekko ciepłe ciasto posy-
pujemy cukrem pudrem.

Placek 
wielkanocny 
z masą 
orzechową
Składniki na ciasto
• 3 szkl. mąki pszennej

• Kostka masła lub marga-
ryny (25 dag)

• Szkl. cukru pudru
• 4 duże żółtka lub 5 

małych
• 4 dag świeżych drożdży
• Szczypta soli
• Opakowanie cukru wani-

liowego
• Konfitura pomarańczowa 

(ilość według uznania)

• Tłuszcz do wysmarowania 
blachy

• Cukier puder do oprósze-
nia ciasta

Składniki na masę orze-
chową
• 25 dag wyłuskanych orze-

chów włoskich
• 25 dag cukru
• ½ szkl. surowych białek 

jaja
• 3 łyżki smażonej skórki 

pomarańczowej
Wykonanie
W malakserze ucieramy ma-
sło z cukrem i cukrem wani-
liowym, dodajemy stopnio-
wo, cały czas ucierając po 1 
żółtku, sól, pokruszone droż-
dże i spulchnioną mąkę. Jed-
nolite, dokładnie wyrobione 
ciasto wykładamy na posypa-
ną mąką stolnicę i delikatnie 
wyrabiamy a następnie roz-

wałkowujemy. Wykładamy 
na wysmarowaną tłuszczem 
średniej wielkości formę  
w taki sposób aby wszystkie 
boki były lekko uniesione  
i odstawiamy. Przygotowu-
jemy masę: do rozdrobnio-
nych w malakserze orzechów 
dodajemy smażoną skórkę 
pomarańczową, ubite białka  
i cukier. Składniki ucieramy 
na niskich obrotach, aż po-
wstanie jednolita masa. Przy-
gotowane ciasto smarujemy 
warstwą konfitury pomarań-
czowej lub innym dżemem, 
wyrównujemy powierzchnię, 
nakładamy  masę orzechową, 
wyrównujemy powierzch-
nię  i pieczemy 40-45 min  
w temperaturze 170-180 
st. C. Wychłodzony wypiek 
przed podaniem możemy 
oprószyć cukrem pudrem.

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

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

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

 u Żary Kunice sprzedam pięknie 
położoną działkę z warunkami zabu-
dowy, przyłączami, przy drodze as-
faltowej, 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 rol-
nych, cena do negocjacji tel. 604 698 441

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

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

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

 u Żary – dom w okolicy Żar, na sprze-
daż, dla 2 rodzin, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

 u Okolice Żar - ładny dom na sprze-
daż, do wprowadzenia, usytuowany 
na dużej działce, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

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

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

 u Żary - lokal do wynajęcie, dobra 
lokalizacja, 17 m2, I piętro, 600 zł, Part-
ner Nieruchomości 533-308-999

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

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

 u Żary - wolnostojący lokal na sprze-
daż, 100 m2, 42 tys. Partner Nierucho-
mości 533-308-999

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

 u Lubsko – sklep spożywczy w cen-
trum + 1/3 udział w kamienicy – cena 
do negocjacji. Partner Nieruchomości 
690 411 006

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

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

 u 10 km od Żar - dom na sprzedaż 
– cena 295.000zł. Partner Nierucho-
mości,nr tel:606 705 480

 u Żary - mieszkanie 2 pokojowe na 
sprzedaż,Ip. Cena 185tys.Partner Nie-
ruchomości,nr tel: 606 705 480

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

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

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

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

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

 u Kadłubia - Na sprzedaż dział-
ka budowlana o powierzchni 800 
m2. Idealna pod zabudowę jedno-
rodzinną. Partner Nieruchomości 
513017811

 u Żary – mieszkanie do wynajęcia 
na Oś. Muzyków, 3 pokoje, w cenie 
1200 zł + opłaty. Partner Nierucho-
mości 513017811

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w centrum, 2 pokoje, III piętro w ce-
nie 165 tys. Partner Nieruchomości 
513017811

 u Żary - Na wynajem lokal 18 m2, 
idealny na biuro. Partner Nierucho-
mości 513017811

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

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

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

MOTORYZACJA

 u Sprzedam Opel Zafira A 2003r 
diesel 2.0 granatowa perła. Nie 
wymaga wkładu finansowego, bo-
gate wyposażenie. Zarejestrowane 
i ubezpieczone,w kraju od 2011r. je-
den właściciel. Tel. kont.663972100

 u Sprzedam Forda Focus C-MAX, 
2004 r., diesel, mało pali, najbogat-
sza wersja (Ghia), zadbane, ubez-
pieczone, z przeglądem, cena do 
negocjacji tel. 501 339 565

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

ROLNICTWO

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

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

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

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

RÓŻNE

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

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

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

browiec 1
• Wartownik oddziału wart cywilnych/ 

Wartownik – przewodnik psa Skład 
Potok 5

• Zastępca Komendanta Oddziału Wart 
Cywilnych Skład Potok 1

• Specjalista zaplecza technicznego/ 
dział zaplecza technicznego Żary 1

• Pracownik socjalny Żary 1
• Pielęgniarka – Koordynator sekcji 

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

(2 godziny w tygodniu) 1
• Nauczyciel oligofrenopedagog Żary 

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

brachtów 1
• Pracownik gospodarczy Żary 5
• Szwaczka Żary 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gań) 1
• Monter instalacji budowlanych/hy-

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

gań) 3
• Nauczyciel / instruktor praktycznej 

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

go) 1
• operator maszyny do naciągania obra-

zów (Wiechlice) 2
• Operator przewijarek i skręcarek nitek 

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

na) 1

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

miec) 4
• Policjant służby prewencji (Żagań, 

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

(Szprotawa) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (powiat 

żagański) 2
• Pracownik produkcji drzewnej (Prze-

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

okolice) 1
• Przędzarz - operator maszyn przędzal-

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

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

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

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

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

 u Darmowy rzeczo-
znawca. Szkoda na po-
jeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz do-
datkowe pieniądze. De-
cyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu 
z ostatnich 3 lat!!! Tel. 
606 805 778
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ŻAGAŃ W sobotę, 30 mar-
ca na deskach klubu Elek-
trownia przy ulicy Marii 
Konopnickiej wystąpi kul-
towa formacja TURBO. 

Koncert będzie czę-
ścią obszernej trasy kon-
certowej Zespołu „The Last 
Warrrior Tour” obejmu-
jącej swym zasięgiem 25 
koncertów na terenie kra-
ju. Na jej potrzeby forma-

cja zapowiada najostrzej-
szy repertuar w swoim do-
robku z pełną prezentacją 
arcydzieła polskiej muzyki 
thrash lat osiemdziesiątych 
– albumu „Ostatni Wojow-
nik”.

Gościem specjalnym 
koncertu w Żaganiu bę-
dzie doskonała formacja 
DORMANT DISSIDENT 
serwująca kapitalne show 

w klimatach heavy metalu 
lat osiemdziesiątych oraz 
młoda nadzieja sceny me-
talowej w Polsce – pocho-
dząca z Kotlina formacja 
OKRÜTNIK. 

Impreza rusza o go-
dzinie 19:00. Bilety do na-
bycia w klubie w cenie 
40zł (przedsprzedaż do wy-
czerpania puli) oraz 50zł 
w dzień koncertu. PAS

Koncert legendy 
hard rocka

ŻARY WERNISAŻ WYSTAWY 
GRAFIK DOROTY ŻAK
Żarski Dom Kultury zaprasza na wernisaż 
wystawy grafik koncepcyjnych Doroty 
Żak do baśni Braci Grimm „Bajka o tym, 
co wyruszył, aby nauczyć się bać” . Wer-
nisaż jest zaplanowany w piątek, 29 mar-
ca, o godz. 17:00, w filii ŻDK Kunice, ul. 
Grunwaldzka 3. 
Dorota Żak – studentka kierunków huma-
nistycznych na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, w tym filmoznawstwa, które stało 
się jej główną sferą zainteresowań. Ba-
dawczo zainteresowana popkulturą oraz 
filmem i serialem animowanym. W wol-
nych chwilach zdarza jej się pisać krót-
kie teksty dla studenckiego czasopisma 
16mm i stronie o kulturze Dzika Banda. 
Hobbystycznie rysuje i gra w gry kompu-
terowe, obdarzając największą sympatią 
gatunek RPG. 

SIENIAWA ŻARSKA SPOTKANIE 
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ 
AKCJI „MASZ GŁOS”
Fundacja Pięknolesie zaprasza w sobo-
tę, 6 kwietnia, na godz. 16:00 do świe-
tlicy w Sieniawie Żarskiej, na spotkanie 
w ramach akcji „Masz Głos”. Gościem 
będzie Szymon Osowski - Prezes Sieci 
Obywatelskiej - Watchdog Polska.
- Chcecie wiedzieć jak wpływać na lo-
kalne władze? Chcecie zgłosić swoje 
pomysły do realizacji w ramach Fun-
duszu Sołeckiego? A może Inicjatywa 
Obywatelska? Serdecznie zapraszamy! 
- zaprasza Krystyna Adamenko, prezes 
fundacji.

ŻARY NOCNY MARSZ PO 
ZIELONYM LESIE
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego Klub Tu-
rystyki Aktywnej – „RYŚ” we współpracy 
z Urzędem Miasta w Żarach, Nadleśnic-
twem Lipinki, Wójtem Gminy Żary, Parafią 
p.w. NSPJ w Żarach i Szkołą Katolicką w Ża-
rach oraz Powiatową Państwową Strażą Po-
żarną w Żarach zaprasza w piątek, 5 kwiet-
nia, na „XIV – Nocny Marsz po Zielonym 
Lesie”, poświęcony pamięci św. Jana Pawła 
II – papieża Polaka. ZBIÓRKA: o godz. 19.45 
– w Zielonym Lesie, na parkingu leśnym, 
obok wieży Bismarcka, przy drodze z ul. Ko-
muny Paryskiej do Łaz. TRASA: przez Zielo-
ny Las, ok. 1,5 godz. O godz. 21.37 – oko-
licznościowa modlitwa, którą poprowadzi 
– Ks. Krzysztof Kwaśnik, proboszcz parafii 
p.w. NSPJ w Żarach. W programie również 
niespodzianki kulinarne i artystyczne w wy-
konaniu uczniów Szkół Katolickich, człon-
ków PTTK Żary oraz scholi dziecięcej i mło-
dzieżowej przy kościele pw. NSPJ w Żarach. 
Przy ognisku wspólne śpiewanie piosenki, 
będzie też możliwość upieczenia kiełbasek. 
Marsz będzie połączony z pomocą dla Oli 
i Michała z Żar. Organiozatrzy zachęcają, 
żeby wspomóc rehabilitację symboliczną 
złotówką. Zbiórkę prowadzą wolontariu-
sze ze Szkół Katolickich w Żarach. Marsz 
prowadzi i informacji udziela: Elżbieta Ło-
bacz-Bącal, tel. kom. 602-777-969. Marsz 
odbędzie się niezależnie od warunków 
atmosferycznych. Uczestnicy powinni po-
siadać latarki, odpowiedni ubiór i termos 
z herbatą. Ubezpieczenie we własnym za-
kresie. Impreza jest dofinansowana przez 
Urząd Miasta w Żarach
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DŻUNGLI 2D (animowany)
OD 29.03 DO 01.04 ORAZ 03.04 I 04.04 – GODZ. 16:15; 02.04 – GODZ. 
15:00
CIEMNO, PRAWIE NOC
od 29.03 do 01.04 oraz 03.04 i 04.04 – godz. 18:00; 02.04 – godz. 17:00
PRZEMYTNIK
OD 29.03 DO 01.04 ORAZ 03.04 I 04.04 – GODZ. 20:00; 02.04 – GODZ. 
21:15
DKF - SZCZĘŚLIWY LAZARO
02.04 – godz. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w.63,51,35)
OŚWIADCZYNY/NIEDŹWIEDŹ
29.03 - 31.03 – godz. 19:00
OD WIOSNY DO ZIMY
30.03 – godz. 16:00; 31.03 – godz. 12:00
DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI
03.04 i 04.04 – godz. 09:30
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KRZYŻÓWKA

29.03

30.03

31.03

1.04

2.04

3.04

4.04

Stefana, Eustachego
Dzień Metalowca

Amadeusza, Mamertyna
Dzień Pośrednika w Obrocie 
Nieruchomościami

Balbiny, Beniamina, Amelii
Światowy Dzień Budyniu

Zbigniewa, Hugona, Grażyny
Międzynarodowy Dzień Ptaków, 
Międzynarodowy Dzień Klauna

Franciszka, Wiktora, Urbana
Międzynarodowy Dzień Książki 
Dla Dzieci

Sykstusa, Ryszarda
Międzynarodowy Dzień Teatru

Wacława, Benedykta, Izydora
Dzień Chwastów

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

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

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

ROZRYWKA

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