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Marek Iwlew, naczelnik wydziału  gospodarki 
nieruchomościami UM w Żarach

AKTUALNOŚCI

Miasto nadal jest właścicielem 
i nie ma mowy o żadnym 

zbyciu. Umowa użyczenia to 
zupełnie coś innego.

5° 3° 2° 1° 2° 2°

Człowiek człowiekowi wirusem
- O nowym wirusie coraz głośniej. 
Media donoszą, że pojawia się 
w kolejnych krajach. Wzbudza 
niepokój, obawy. Nic dziwnego. 
Strach przed nieznanym wpisany 
jest w naturę ludzką. Wirus ten 
nie jest jednak bezwzględnym 
zabójcą. Wiele osób zarażonych, 
po chorobie wróciło do zdrowia. 
W grupie ryzyka są osoby star-
sze, o mniejszej odporności, lub 
też dotknięte innymi chorobami. 
Proszę zwrócić uwagę, że trochę 
podobnie jest z grypą. Przecież 
powikłania pogrypowe też bywa-
ją tragiczne w skutkach. Jednak 
o tym mówi się jakby mniej. Gry-
pa nie jest obecnie tak popularna 
i medialna.

Już pojawiły się pierwsze 
nieoficjalne informacje, że koro-
nawirus jest w Polsce. I nie ma się 
co temu dziwić. Ludzie przemiesz-
czają się po całym świecie dość 

swobodnie. A to właśnie ludzie 
zarażają innych ludzi. Nad ziemią 
nie przemieszcza się jakaś tajem-
nicza wirusowa chmura, która pły-
nie tam, gdzie wiatr powieje. Tu, 
podobnie jak w przypadku grypy, 
człowiek chory zaraża zdrowego.

Wniosek nasuwa się oczy-
wisty. Aby nie chorować, trzeba 
unikać innych ludzi. To nie do 
końca wykonalne, jednak pewne 
środki ostrożności można pod-
jąć. Przy grypowych epidemiach 
też to działa. Zaleca się unika-
nie miejsc, w których przeby-
wa wielu ludzi na raz. W takich 
warunkach łatwo coś złapać. 
Wystarczy, że ktoś na nas kich-
nie. A jeśli kichnie nawet w rękę, 
to zaraz złapie nią za klamkę, 
której również dotkniemy. Jeśli 
więc przebywamy w miejscach 
publicznych, starajmy się nie 
dotykać twarzy, chociażby tak 

jak na powyższym zdjęciu.
Eksperci zalecają jak naj-

częstsze mycie rąk wodą z my-
dłem, a nawet używanie żeli 
dezynfekujących na bazie alko-
holu. To jak najbardziej ma sens, 
bo przecież gołym okiem nie 
stwierdzimy, czy na dotykanych 

przedmiotach nie czai się akurat 
jakiś wirus. 

Może dzieci nie będą 
z tego zadowolone, bo od za-
wsze dobrze wiedzą, że „częste 
mycie skraca życie”, a jak jest 
Dzień Dziecka, to nie trzeba się 
myć. Rodzice jednak powinni 
uczulać na to swoje pociechy. 
Bądźcie też, drodzy rodzice, 
odpowiedzialni. Nie wysyłajcie 
chorych dzieci do przedszkola 
czy szkoły. Słyszy się czasem, że 
w szkole panuje grypa. A skąd 
się tam niby wzięła? Jedno cho-
re dziecko szybko zarazi kolejne. 
Dorosłym czasem niestety bra-
kuje rozsądku. Ileż to razy moż-
na spotkać w sklepie ludzi kicha-
jących i kaszlących na wszystko 
i wszystkich wokół. Myślcie też 
o innych, nie tylko o sobie. O zro-
bienie zakupów można przecież 
poprosić kogoś bliskiego, czy 

choćby nawet sąsiada. 
Podobnie jest w kościo-

łach, gdzie zbiorowy kaszel za-
głusza wręcz kazanie. Kochaj 
bliźniego jak siebie samego. 
Dziel się z bliźnim miłością, 
a nie wirusem.

Im więcej rozwagi, roz-
sądku i odpowiedzialności, tym 
mniej chorób. Naprawdę lepiej 
zapobiegać, niż leczyć.

Część osób wydaje się być 
dotknięta innym rodzajem wiru-
sa, chyba raczej nieuleczalnym. 
Mam na myśli wirus głupoty, 
często występujący w parze 
z mutacją lekkomyślności. Prze-
jawia się często w internetowej 
lekkiej i nieprzemyślanej twór-
czości. To infekuje innych, któ-
rzy bezkrytycznie powtarzają 
wyczytane bzdury. A czasem 
wystarczy tylko pomyśleć... Albo 
zapytać kogoś, kto się zna.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

REKLAMA

Rekrutacja do placówek wychowa-
nia przedszkolnego na rok szkolny 
2020/2021 
Już w marcu rozpocznie się rekrutacja do 
przedszkola gminnego w Grabiku oraz do 
Punktów Przedszkolnych w: Bieniowie, 
Lubanicach, Mirostowicach Dolnych, 
Olbrachtowie, Sieniawie Żarskiej oraz 
w Złotniku. Rodzice/prawni opiekunowie 
dzieci urodzonych w 2018 r. mogą ubie-
gać się o przyjęcie do przedszkola dopie-
ro po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat 
podczas rekrutacji uzupełniającej.
Więcej informacji można uzyskać 
w szkołach lub w Centrum Usług Wspól-
nych  Gminy Żary pod numerem telefonu 
68 363 00 40 oraz na stronie internetowej: 
www.gminazary.pl.
Terminy związane z rekrutacją:

• 17-28.02 - składanie deklaracji o kon-
tynuowaniu wychowania przedszkol-
nego w przedszkolu, oddziałach przed-
szkolnych i punktach przedszkolnych;

• do 04.03. - podanie informacji, czy 
w placówce odbędzie się rekrutacja;

• 05-18.03. - składanie wniosków 
o przyjęcie wraz z załącznikami;

• - 23.03. - podanie do publicznej wia-
domości listy kandydatów zakwalifi ko-
wanych i niezakwalifi kowanych.

• 24.03-03.04. - potwierdzenie przez ro-
dziców kandydatów woli zapisu dziec-
ka do   przedszkola, oddziału, punktu;

• do 06.04.- podanie do publicznej wia-
domości listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych;

• do 17.04. - podanie do publicznej wia-
domości  wykazu placówek, w których 

odbędzie się nabór uzupełniający;
• nabór uzupełniający - składanie wnio-

sków 21-30.04.2020 r.

Rekrutacja do klas I szkół podsta-
wowych na rok szkolny 2020/2021 
w Gminie Żary
Natomiast w kwietniu rozpocznie się re-
krutacja do klas I szkół podstawowych w: 
Bieniowie, Grabiku, Lubanicach, Miro-
stowicach Dolnych, Olbrachtowie, Sie-
niawie Żarskiej oraz w Złotniku. 
Więcej informacji można uzyskać 
w szkołach.
Terminy związane z rekrutacją:
• do 10.04. - zgłoszenie uczniów do 

szkoły obwodowej;
• do 15.04. - podanie informacji, czy 

w szkole odbędzie się rekrutacja;

• 20-30.04. - składanie wniosków 
o przyjęcie wraz z załącznikami;

• 08.05. - podanie do publicznej wiado-
mości listy kandydatów zakwalifi ko-
wanych i niezakwalifi kowanych;

• 11-21.05. - potwierdzenie przez rodzi-
ców kandydatów woli zapisu dziecka 
do szkoły;

• 25.05.- podanie do publicznej wiado-
mości listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych;

• - do 02.06. - podanie do publicznej wia-
domości  wykazu placówek, w których 
odbędzie się nabór uzupełniający;

• - nabór uzupełniający - składanie wnio-
sków 03-07.08.2020 r.

Leszek Mrożek
Wójt Gminy Żary

GMINA ŻARY - Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego 
oraz do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
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Sprostowanie

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻARSKIM
W ramach realizacji projektu Powia-
tu Żarskiego „Modernizacja kształce-
nia zawodowego w Powiecie Żarskim” 
współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego – Lubu-
skie 2020, uczniowie oraz nauczyciele  
z 6 szkół z powiatu żarskiego, tj.:
• Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Żarach
• Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Żarach
• Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
• Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Ekonomicznych w Lubsku
od 2017 roku biorą udział w praktykach/
stażach u ponad 80 pracodawców. Sta-
że odbywają się w zawodach: technik 
hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik architek-
tury krajobrazu, technik usług fryzjer-
skich, technik mechanik, technik elek-
tryk, technik pojazdów samochodo-
wych , technik logistyk, technik ekono-
mista, technik informatyk, technik gra-

fiki i poligrafii cyfrowej, technik organi-
zacji reklamy, technik elektronik, tech-
nik budownictwa, technik geodeta, 
technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej, monter zabudowy i ro-
bót wykończeniowych w budownictwie, 
mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik pojazdów samocho-
dowych, kucharz, fryzjer, sprzedawca.  
Łącznie staż odbyło 537 uczniów tech-
ników i branżowych szkół zawodowych 
oraz 15 nauczycieli kształcenia zawodo-
wego. W 2020 r. podpisano z uczniami 
10 umów o staż, które są obecnie reali-
zowane. W kolejnych latach 2020-2022 
będą kontynuowane w weekendy oraz 
w wakacje. Partnerem Powiatu Żarskie-
go w realizacji tego zadania jest Orga-
nizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
oddział Żary. 
Zamysłem projektu jest, aby uczniowie 
oraz nauczyciele uzyskali dostęp do rze-
czywistego środowiska pracy i dzięki te-
mu mieli możliwość poznania nowocze-
snych technik, technologii, systemów 
oraz kultur organizacyjnych funkcjonu-
jących w firmach.
Staże odbywają się na terenie woje-

wództwa lubuskiego. Preferowane są 
firmy z najbliższego otoczenia szkoły. 
Uczniowie są kierowani do firm w bran-
żach zgodnych z kierunkiem w jakim się 
kształcą. Po zrealizowaniu 150 h stażu 
uczeń otrzymuje stypendium w wysoko-
ści 1500 zł brutto. Staże są realizowane 
w systemie popołudniowym, weekendo-
wym, w okresie ferii oraz wakacji.
Praktyka/staż realizowana jest w wy-
miarze: uczeń –  150 godzin, nauczyciel 
– 40 godzin.
Po zakończeniu stażu każdy uczeń 
otrzymuje portfolio i zaświadczenie 
o jego odbyciu co stanowi potwierdze-
nie nabytych umiejętności podczas do-
datkowej aktywności ucznia. 
Założenia projektu przewidują :
• refundację dla firmy kosztów stażu/

praktyki (szkolenie BHP, badania le-
karskie, odzież roboczą, materiały zu-
żyte podczas odbywania praktyki/sta-
żu);

• refundację dla firmy części wyna-
grodzenia pracownika przedsiębior-
stwa, któremu zostanie powierzona 
rola OPIEKUNA stażysty/praktykanta, 
bądź dodatek do wynagrodzenia.

REKLAMA

W opublikowanym w dniu 31 stycznia 2020 r. roku na 2 stronie 
„Mojej Gazety” nr 3 (293) ogłoszeniu pt. „ZWiK reklamuje swo-
je manipulacje. Oświadczenie Komitetu Społecznego Mieszkań-
ców Gminy Żary „Nie dla cen za ścieki”” zawarto informacje 
nieprawdziwe oraz zniesławiające Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji sp. z o.o. w Żarach. Nieprawdą jest bowiem, jakoby ZWiK 
w Żarach straszył mieszkańców Gminy Żary zwiększeniem ceny 
oraz kierował się chęcią zwiększenia zysków, jak również to, 
że ZWiK oszukuje mieszkańców Gminy Żary nie informując, 
w jaki sposób kształtowane są grupy taryfowe i jakie są kryteria 
tych podziałów. W związku z powyższym, po pierwsze, stwier-
dzić należy, że ZWiK w Żarach nigdy nie ukrywał w jaki sposób 
kształtuje taryfy, a w odniesieniu do kalkulacji ceny hurtowego 
odbioru ścieków z terenu Gminy Żary deklarował względem 
Wójta Gminy Żary pełną transparentność i zgłaszał gotowość 
udostępnienia dokumentacji niezbędnej do weryfi kacji kalkulacji 
ceny (z której to możliwości nigdy nie skorzystano). Po drugie, 
taryfa, w tym sposób jej kształtowania oraz kryteria podziału na 
taryfowe grupy odbiorców, została zatwierdzona przez Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Ponadto, w ogłoszeniu z dnia 31 stycznia 2019 r. zawarto nie-
usprawiedliwione, z zarazem zniesławiające ZWiK w Żarach 
sugestie, jakoby ZWiK w Żarach dopuścił się manipulacji, 
których głównym celem jest sprowokowanie konfl iktu między 
społecznością Miasta Żary a mieszkańcami sąsiadujących wsi. 
W związku z tym stwierdzić należy, że wszystkie ofi cjalne wypo-
wiedzi ZWiK w Żarach mają na celu wyłącznie zaprezentowanie 
i obronę stanowiska ZWiK w Żarach oraz rzetelne informowanie 
opinii publicznej o zaistniałej sprawie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Cudzoziemcy naruszyli 
polskie prawo
POWIAT ŻARSKI 
Funkcjonariusze 
z Placówki Straży 
Granicznej w Tulicach 
zatrzymali dwóch 
obywateli Gruzji, 
którzy pracowali jako 
kucharze nie mając 
na to zezwolenia 
oraz troje obywateli 
Ukrainy, którzy 
przebywali w Polsce 
nielegalnie.

W trakcie kontroli legalności zatrud-
nienia funkcjonariusze SG w Tuplic 
sprawdzili jeden z podmiotów go-
spodarczych na terenie Żar. W trak-
cie tej kontroli ustalili, że dwóch 
obywateli Gruzji w wieku 28 – 31 
lat pracują tam jako kucharze cho-
ciaż nie posiadali nie posiadali waż-
nego zezwolenia na pracę. W związ-
ku z tym Komendant PSG w Tupli-
cach wydał wobec oby cudzoziem-
ców decyzje, na podstawie których 
będą musieli opuścić Polskę w cią-
gu 30 dni.

Funkcjonariusze SG z Tu-
plic zatrzymali ponadto 3 obywateli 
Ukrainy, którzy przebywali w Polsce 
nielegalnie. Wylegitymowany 39-let-
ni obywatel Ukrainy nie miał przy so-
bie żadnych dokumentów. Mężczy-
zna oświadczył, że paszport praw-
dopodobnie zostawił na terenie Nie-
miec, skąd przyjechał do Polski. Za 
przekroczenie granicy wbrew prze-
pisom cudzoziemiec ukarany został 

mandatem karnym. Analiza dostar-
czonego mu z Niemiec paszportu po-
twierdziła jednak jego legalny pobyt 
na terytorium Państw Schoenem i cu-
dzoziemiec został zwolniony.

Tego samego dnia funkcjona-
riusze SG z Tuplic zatrzymali 42-let-
niego obywatela Ukrainy. Mężczy-
zna posiadał przy sobie paszport bio-
metryczny. Po dokładnym spraw-
dzeniu danych mężczyzny w syste-
mie ustalono, że ma on wydane dwa 
paszporty. Dokładna analiza infor-
macji pozwoliła na stwierdzenie, 
że cudzoziemiec o 79 dni przedłu-
żył swój pobyt w Polsce. Mężczy-
zna został zatrzymany i pozostaje 
w dyspozycji Straży Granicznej. To-
warzysząca mu 40-letnia obywatel-
ka Ukrainy również została zatrzy-
mana ponieważ jej dane widniały 
w Systemie Informacyjnym Schen-
gen w celu odmowy wjazdy do 
Polski i innych państw Schenge 
w związku z wydaną w połowie li-
stopada decyzją Komendanta PSG 
w Dorohusku o zobowiązaniu kobie-
ty do wyjazdy z Polski.  

mjr SG Joanna Konieczniak

fot. NOSG
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Zamkowa afera, 
której nie było

Od 1 marca ZUS przeprowadzi 
waloryzację świadczeń. 
W tym roku, podobnie jak 
w ubiegłym, będzie ona kwotowo 
– procentowa. Oznacza to, że 
emeryci i renciści otrzymają
co najmniej 70 zł brutto więcej.
Dzięki tegorocznej waloryzacji świadczenia wzro-
sną o 3,56 proc., ale z gwarancją minimalnej pod-
wyżki, która dla emeryta pobierającego dotychczas 
minimalną gwarantowaną emeryturę lub wyższą wy-
niesie przynajmniej 70 zł brutto. Tyle samo wzrosną 
również renty z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy i renty rodzinne. Natomiast renty z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy będą wyższe o mini-
mum 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe – o co 
najmniej 35 zł.

To jednak nie wszystko, bowiem od marca 
wzrosną także kwoty najniższych gwarantowanych 
świadczeń. Minimalna emerytura wyniesie 1 200 zł, 
czyli 100 zł. więcej. Otrzymają ją osoby, które ma-
ją odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (kobie-
ta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 
lat). Taką samą kwotę dostaną renciści. Renta z tytu-
łu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić 
minimum 900 zł, co oznacza podwyżkę o 75 zł.

Decyzję o zwaloryzowanej emeryturze bądź 
rencie oraz o przyznaniu „trzynastego świadczenia” 
ZUS prześle pocztą w jednym liście. 

oprac. ATB (źródło ZUS)

Już od marca 
wzrosną 
świadczenia

ŻARY W Biuletynie 
Informacji Publicznej 
urzędu miejskiego 
oraz na tablicy 
ogłoszeń pojawiło się 
zarządzenie z wykazem 
nieruchomości, 
dotyczące oddania  
w użyczenie żarskiego 
zamku. Niektórzy 
zinterpretowali to w ten 
sposób, że miasto chce 
się pozbyć zabytku, 
który dopiero co został 
przejęty od poprzednich 
właścicieli.

O co dokładnie chodzi? Tego oczy-
wiście można nie wiedzieć. Niewiele  
w sumie osób jest na bieżąco chociaż-
by z ustawą o gospodarce nieruchomo-
ściami. To jednak - jak się okazuje - nie 
przeszkadza snuć domysłów, a wręcz 
wytykać urzędnikom, jakoby chcieli od-
dać komuś dopiero co przejęty na wła-
sność zabytek. Co z tego, że to nawet 
wbrew logice? 

Ktoś w internecie podzielił się 
swoimi „przemyśleniami”, ktoś inny to 
podchwycił, ktoś ocenił... i rozpętała się 
mała burza dotycząca problemu, który  
tak naprawdę nie istnieje.

- Zarządzenie wynika wprost  
z ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi - mówi Marek Iwlew, naczelnik wy-
działu gospodarki nieruchomościami 
w żarskim ratuszu - Dla nieruchomo-
ści oddawanych w użytkowanie, najem, 
dzierżawę lub użyczenie na okres powy-
żej trzech miesięcy musi być sporządzo-
ny wykaz i podany do publicznej wia-
domości.

Poprzedni właściciele zamku mie-
li podpisaną umowę użyczenia ze sto-
warzyszeniem Region Łużyce ze Złot-
nika, które zadeklarowało opiekę nad 

zabytkiem. Aby ta współpraca mogła 
być kontynuowana, nowy właściciel, 
czyli miasto Żary, musiało podpisać no-
wą umowę. Aby można było to zrobić 
na okres dłuższy, niż trzy miesiące, wy-
magana jest pewna procedura i stąd wła-
śnie wzięło się zarządzenie z wykazem 
nieruchomości. Oprócz żarskiego zam-
ku, stowarzyszenie opiekuje się także 
zabytkami w Bieczu i Złotniku. 

Co ważne, stowarzyszenie w paź-
dzierniku ubiegłego roku złożyło wnio-
sek do Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego o dotację na odbudo-
wę wieży zamkowej. Jeśli ten wniosek 
zostanie rozpatrzony pozytywnie i pie-
niądze zostaną przyznane, stowarzysze-
nie musi mieć umowę z miastem. W in-
nym przypadku takie ewentualne pie-
niądze po prostu by przepadły.

Oprócz tego, dzięki tej wła-

śnie współpracy, zarówno samorząd, 
jak i stowarzyszenie, mogą ubiegać się  
o środki zewnętrzne na remont zabyt-
ku z różnych źródeł. To po prostu wię-
cej potencjalnych możliwości.

- My dalej jesteśmy właścicielem 
zamku i stowarzyszenie tak na dobrą 
sprawę samo bez naszej zgody nie mo-
że nic tam robić, jednak dzięki umowie 
będzie mogło wykonywać tam jakiekol-
wiek prace - mówi Marek Iwlew.

Przekazanie w użyczenie jest nie-
odpłatne i oczywiście stowarzyszenie 
żadnych pieniędzy z tego tytułu zara-
biać nie będzie. Dobrze, że są pasjonaci, 
dla których los zabytków nie jest obojęt-
ny. A że przy tym trzeba dopełnić pew-
nych procedur, to już kwestia obowiązu-
jących w Polsce przepisów.

Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Żarskie Róże Biznesu

Podczas uroczystej gali 21 lutego 2020 wręczono Żar-
skie Róże Biznesu 2019. Wyboru dokonała kapituła  
w składzie: Grażyna Bar - Społeczna Rada Przedsiębiorców, 
Marek Przedwojski - Społeczna Rada Przedsiębiorców, Jolan-
ta Tomalak - Społeczna Rada Przedsiębiorców, Artur Stępień 
- Fundacja Przedsiębiorczość, Joanna Małecka - Organizacja 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zbigniew Markulak - Łużycka 
Izba Gospodarcza, Bolesław Adamik – Cech Rzemiosł Róż-
nych, Olga Boryń – przedstawiciel Urzędu Miasta Żary, Irene-
usz Brzeziński - przedstawiciel Urzędu Miasta Żary, Karolina 
Kaczmarska - przedstawiciel Urzędu Miasta Żary.

I. Kategoria Wydarzenie Gospodarcze Roku 2019
Laureat - Szpital na Wyspie Sp. z o.o.

Rozbudowa Pawilonu Nr 2 Szpitala na Wyspie w Żarach
Nominacje:
• Relpol S.A.
Certyfikat i statuetka Lubuskiego Lidera Biznesu. Spół-
ka zajęła II miejsce w XI. Edycji Konkursu Lubuskiego 
Lidera Biznesu w kategorii „Duże Przedsiębiorstwo”
• ARMAN Roboty ziemne s.c.
Lubuski Mister Budowy – Edycja XXV, I miejsce w kate-
gorii Inne Budowle za teren rekreacyjno-wypoczynkowy 
przy ul. Czerwonego Krzyża w Żarach

II. Kategoria Produkt- Usługa Roku 2019
Laureat - COMPUTERNET 

za autorski produkt „SoftMeble – platforma do współ-
pracy producentów mebli ze wszystkimi salonami me-
blowymi w Polsce”
Nominacje:
Relpol S.A. za dystrybucję na rynek polski produktu 
„Stacje ładowania samochodów elektrycznych i hybryd 
plug-in; stacje LS-4 i Wallbox”

III. Kategoria Mecenas Sportu 2019
Laureat - AK ANATOL Anatol Kałasznikow

Nominacje:
• Wiga Expert Artur Janusz
• Izabela Niekało Firma Prywatna Ośrodek Szkolenia 

Kierowców „PARTNER”
IV. Kategoria Mikroprzedsiębiorca Roku 2019

Laureat - ARMAN Roboty Ziemne s.c.
Nominacje:
• PODOSMED Gabinet Podologiczny Klaudia Makowska
• Przedszkole Niepubliczne CHATKA PUCHATKA

V. Kategoria Firma Roku 2019
Kapituła nie przyznała tytułu laureata, przyznano jedno 

wyróżnienie - WENTOR Piotr Wentlant
VI. Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Żary

SYNCREON LOGISTICS POLSKA Sp. z o.o.
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Kominy pod kontrolą
ŻARY Spalasz w piecu 
odpady, śmieci, stare 
meble i czujesz się 
bezkarnie? Możesz 
się więc zdziwić, gdy 
do drzwi zapukają 
funkcjonariusze 
straży miejskiej. To 
efekt pracy latającego 
nad kominami drona 
wyposażonego  
w specjalistyczne 
czujniki, które są 
w stanie namierzyć 
spalanie 
w piecach rzeczy 
niedozwolonych.
- To kolejne działanie służące 
prewencji i zapobieganiu spala-
nia niewłaściwych paliw w do-
mowych piecach - mówi Daniel 
Babula z wydziału infrastruktu-
ry technicznej i ochrony środowi-
ska w żarskim magistracie. - Już 
wcześniej podpisaliśmy umowę 
z laboratorium, które dokonuje 

analizy pobranych i wysyłanych 
przez nas próbek.

Dron lata nad kominami 
na dowolnie wybranym obszarze 
miasta. Jeśli urządzenie stwierdzi 
jakąś substancję, wtedy natych-
miast przyjeżdża straż miejska  

i dokonuje kontroli w podejrzanej 
nieruchomości. 

Jeśli stwierdzone zostanie 
na miejscu, że w piecu palą się 
śmieci, skończy się to mandatem. 
Jeśli sprawa nie jest ewidentna, 
można wtedy pobrać próbkę do 

badań laboratoryjnych i w ten 
sposób stwierdzić, co było spala-
ne w piecu, nawet jak został już 
tylko popiół.

Dron bada nie tylko pyły 
PM10 i PM 2,5, ale również gazy 
wydobywające się z komina. Sa-

me pyły to za mało, by stwierdzić 
nieprawidłowości. Są one prze-
cież efektem spalania węgla, a to 
jest jak na razie legalne. 

Natomiast gdy czujniki za-
rejestrują podwyższony poziom 
formaldehydu i lotnych związ-
ków organicznych, jest to już wy-
starczającym sygnałem do ko-
nieczności przeprowadzenia kon-
troli. 

- W takich sytuacjach ma-
my uzasadnione podejrzenie, że 
w danej nieruchomości spalane 
są śmieci, czy jakieś lakierowa-
ne pyty lub panele - mówi Daniel 
Babula.

Jak na razie dron nad Żara-
mi latał tylko raz, ale to dopiero 
początek akcji. Kiedy będzie ko-
lejna kontrola i nad jakimi ulica-
mi? Urzędnicy tego oczywiście 
nie zdradzą. Warto więc pamię-
tać, że coś, co dotychczas mo-
gło się wydawać bezkarne, może 
skończyć się konsekwencjami fi-
nansowymi.

Andrzej Buczyński

ŻARY Przyznano sto tysięcy na 
projekty organizacji pozarządowych. 
Miasto rozstrzygnęło kolejny 
konkurs ofert. W tym roku wpłynęły 
33 oferty na łączną kwotę prawie 240 
tysięcy złotych.
Nie wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 
chociażby ze względu na to, że nie osiągnęły wymaganej 
ilości punktów. 

Komisja konkursowa brała pod uwagę takie kryteria, 
jak innowacyjność pomysłów, liczbę osób do których jest 
skierowany dany projekt, kosztorys i możliwości wykona-
nia danego zadania przez oferenta - mówi Agnieszka Ma-
kosz z urzędu miejskiego w Żarach.

Niektórzy składają wnioski co roku, ale pojawiły się 
też nowe organizacje z nowymi projektami.

- Nie ukrywam, że bardzo mocno przyglądamy się 
takim ofertom, ponieważ nie znamy tych organizacji,  
a i one nie mają doświadczenia we współpracy z nami - 
mówi zastępca burmistrza Żar Olaf Napiórkowski. - Mamy 
też takie  wnioski, w których każda czynność jest wycenio-
na i opłacona. Jest jakieś jury, które bierze pieniądze, jakiś 
koordynator, który bierze pieniądze. A nie na tym to polega, 
aby zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań  
w sposób, jaki zrobi to komercyjna firma. W założeniach 
organizacje pozarządowe mogą coś wykonać lepiej, po-
nieważ są bliżej ludzi i problemów społecznych w danym 
środowisku. Po drugie, takie zadania realizowane są taniej, 
ponieważ opierają się na pracy wolontariuszy. Niektó-
rzy wnioskodawcy w ogóle nie wykazywali wolontariatu, 
więc niestety takie oferty nie uzyskały odpowiedniej ilości 
punktów. Jedna z ofert dotyczyła na przykład finansowaniu 
bieżącej działalności stowarzyszenia, co absolutnie nie jest 
zadaniem miasta - komentuje Olaf Napiórkowski. ATB

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
 i dziedzictwa narodowego
• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospraw-

nych „RADOŚĆ ŻYCIA” Żary - Artystyczne wariacje 
- 3.000 zł

• Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Żary - Ra-
dosny patriotyzm na szlaku Żarskich Legend - 
3.000 zł

• Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „ORZEŁ” Żary - 
Festyn rodzinny pod nazwą MOTOKREW. Rozpoczę-
cie sezonu motocyklowego - 4.000 zł

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Warszawa - VII Wojewódzki Przegląd Piosenki Lu-
dowej - 6.000 zł

• Towarzystwo Upiększania Miasta, Żary - XIV Jar-
mark Miodu i Wina - 11.000 zł

• Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne 
„Żaranin” - Zajęcia dodatkowe dla mieszkańców 
Żar „We Love Żary” - 28.000 zł

• Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. 
Brygady Zmechanizowanej, Żary - Obchody Dnia 
Żołnierza, Święta Wojska Polskiego. 100 Rocznica 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. organizowane w dniach 
8 i 15 sierpnia 2020 roku - 5.000 zł

Działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami
Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku ŻDK „AKTYWNY SENIOR” Żary - Polsko-Nie-
miecka Spartakiada Seniorów „Syrena 2020” - 3.500 zł
Stowarzyszenie „Wspólne Dzieła” Żary - Poprzez kul-
turę do przyjaźni - 3.500 zł

Turystyka i krajoznawstwo
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego Powiatu Żarskiego - Cykl imprez z zakresu 
turystyczno-krajoznawczych, promocja różnych form 
turystyki - 4.100 zł

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
• Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-

joznawczego Powiatu Żarskiego - Tydzień turystyki  
i seniora w Żarach - integracja pokoleniowa - 4.000 zł

• Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Żary - In-
struktor - harcerski senior - 1000 zł

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Warszawa - Dzień Seniora - 3.000 zł

• Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze - Bal 
Seniora - 3.000 zł

• Fundacja „Bliżej Kobiet” Żary - Warsztaty „Bliżej Sie-
bie” - 1500 zł

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regio-

nalny Zielona Góra - Bieg Przyjaciół Dziecka - 2.000 zł
• Stowarzyszenie „Dobra Szkoła” Żary - Wychowanie 

przez czytanie - 3.000 zł
• Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze - 

Szkolenie pierwszej pomocy - 1400 zł
• Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze - 

Olimpiada promocji zdrowego stylu życia - 500 zł
• Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze - 

Konkurs Wiedzy o CK, PCH i MPH - 500 zł
• Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Kulturalnych 

„DWUKROPEK” Żary - Posklejać skrzydła - 9.000 zł

Dotacje nie tylko na kulturę

Dron skontroluje kominy fot. Andrzej Buczyński
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Najzdolniejsi w powiecie

w dziedzinie nauki
Jakub Piwowarski - KLO Żary
Mikołaj Michalewicz - SLO Żary
Wojciech Górniewicz - SLO Żary
Piotr Maćków - SLO Żary
Agata Hahn - ZSOiE Lubsko
Zachariasz Kowalski - ZSOiE Lubsko

w dziedzinie sportu
Laura Derej - ZSB Żary
Wiktoria Niewrzędowska - ZSO Żary
Alicja Dudkiewicz - ZSE Żary
Nikola Drozdek - CKZiU Żary
Martyna Gabryl - CKZiU Żary
Oliwia Charchalis - CKZIU Żary
Kamil Nowak - CKZiU Żary
Dawid Czubak - CKZiU Żary
Marcin Jung - ZSO Żary
Zuzanna Mistoń - ZSO Żary
Aleksander Płatek - ZSO Żary
Marcin Szymański - ZSE Żary
Jakub Płatek - ZSE Żary
Zuzanna Kuczma - ZSE Żary
Wiktor Grabowski - ZSOiE Lubsko
Natalia Tomiałowicz - ZST Lubsko
Krystian Kuraś - ZST Lubsko

w dziedzinie artystycznej
Wiktor Dąbrowski - CKZiU Żary
Paulina Porębska - ZSO Żary
Waldemar Owsianka - ZSO Żary
Agata Grzelec - ZSO Żary
Natalia Gielicz - ZSO Żary
Oliwia Floriańczyk - ZSO Żary
Gabriela Matkowska - ZSE Żary
Laura Owczarek - ZSE Żary
Karolina Przybylska - ZSE Żary
Nikola Krasowska - ZSE Żary
Kinga Dowjat - ZSE Żary
Oliwia Jaworska - ZSE Żary

w dziedzinie nauki zawodu
Natalia Szczupiel - ZSB Żary
Nikodem Mroczko - CKZiU Żary
Kacper Niciński - CKZiU Żary
Maria Femlak - ZSE Żary
Piotr Tułacz - ZSOiE Lubsko
Elżbieta Kołodziejczuk - ZSOiE Lubsko
Alan Żurawski - ZSOiT Żary
Agata Kałamarz - ZSOiT Żary
Laura Grabarek - ZST Lubsko
Patryk Chwieszczenik - ZST Lubsko

STYPENDYŚCI RADY POWIATU ŻARSKIEGO

POWIAT ŻARSKI 
Doroczna Powiatowa 
Gala Nauki, Techniki, 
Kultury i Sportu była  
jak zwykle okazją  
do wyróżnienia  
tych najlepszych  
i najzdolniejszych  
w swoich dziedzinach.

W ramach podsumowania Powiatowej 
Olimpiady Młodzieży nagrodzono za-
równo młodych sportowców, jak i na-

uczycieli. Poznaliśmy rankingi szkół  
i gmin pod względem wyników spor-
towych.

Uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych otrzymali stypendia w czte-
rech kategoriach. Nagrodą specjalną 
„Primus inter pares” uhonorowany 
został Zachariasz Kowalski, uczeń 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych w Lubsku, który 
dzięki swym dotychczasowym osią-
gnięciom został przyjęty na dwie re-
nomowane uczelnie - amerykańską 
Princeton i angielską Cambridge. ATB

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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PODSUMOWANIE POWIATOWEJ OLIMPIADY 
MŁODZIEŻY 2018/2019
Klasyfikacja gmin:
1. Gmina Miejska Żary
2. Miasto i Gmina Lubsko
3. Gmina Wiejska Żary
4. Gmina Jasień
5. Gmina Lipinki Łużyckie 
6. Gmina Przewóz
7. Gmina Brody 
8. Gmina Tuplice
9. Gmina Trzebiel
10. Gmina Łęknica
Klasyfikacja Igrzyska Dzieci:
1. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach
2. Szkoła Podstawowa nr 10 w Żarach
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach 
4. Szkoła Podstawowa w Jasieniu
5. Katolicka Szkoła Podstawowa w Żarach
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
7. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łuż.
9. Szkoła Podstawowa w Przewozie
10. Szkoła Podstawowa w Brodach
Klasyfikacja Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach
2. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łuż.
6. Szkoła Podstawowa w Jasieniu
7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku
8. Szkoła Podstawowa w Brodach
9.Szkoła Podstawowa w Tuplicach
10. Szkoła Podstawowa w Przewozie

Uczniowie – Igrzyska Dzieci 
i Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
Żary - miasto
1. Nicola Czeremurzyńska - SP nr 10 w Żarach
2. Elwira Czeremurzyńska - SP nr 10 w Żarach
3. Jakub Mysiorek - SP nr 8 w Żarach
4. Kacper Mysiorek - SP nr 8 w Żarach
5. Maja Majdańska - SP nr 1 w Żarach
6. Maja Zboralska - SP nr 2 w Żarach
7. Patryk Bożek - SP nr 3 w Żarach
8. Dagmara Marczuk - SP nr 5 w Żarach
9. Marcin Jung - SP nr 5 w Żarach
10. Weronika Kwaśniak - Katolicka SP w Żarach
11. Lena Falińska - Społeczna SP w Żarach
12. Ksawery Kozłowski - Społeczna SP w Żarach
Miasto i Gmina Lubsko
1. Oliwier Kowalski - SP nr 1 w Lubsku

2. Bartosz Rogowski - SP nr 1 w Lubsku
3. Aleksander Kiełek - SP nr 2 w Lubsku
4. Eryk Ostojicz - SP nr 2 w Lubsku 
5. Michał Pilichiewicz - SP nr 3 w Lubsku
6. Łukasz Gawron - SP w Górzynie
7. Karolina Paprzycka - SP w Górzynie
Żary - gmina
1. Roksana Świętochowska - SP w Złotniku
2. Oliwia Szymańska - SP w Złotniku
3. Adrianna Wasilewska - SP w Olbrachtowie
4. Fabian Deć - SP w Olbrachtowie
Miasto i Gmina Jasień
1. Alicja Siwak - Zespół Szk.-Przedszkolny w Jasieniu 
2. Emilia Wojtczyk - Zespół Szk.-Przedszkolny w Jasie-
niu
3. Oliwia Koszela - Zespół Szk.-Przedszkolny w Jasieniu
Gmina Lipinki Łużyckie
1. Maria Gałka - SP w Lipinkach Łuż.
2. Zuzanna Woszczyło - SP w Lipinkach Łuż.
3. Anna Rurarz - SP w Lipinkach Łuż.
Gmina Przewóz
1. Amelia Kokosza - SP w Przewozie 
2. Kacper Oszek - SP w Przewozie
Gmina Brody
1. Amelia Winiarska - Zespół Szk.-Przedszk. w Brodach
2. Konrad Kowalczuk - Zespół Szk.-Przedszk. w Brodach
Gmina Tuplice
1. Bartłomiej Paluszkiewicz - SP w Tuplicach
2. Weronika Nowak - SP w Tuplicach
Gmina Trzebiel
1. Nicola Jarosz - SP w Trzebielu
Łęknica
1. Eryk Bogacz - SP w Łęknicy
2. Nikodem Lewandowski - SP w Łęknicy

Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  
w Żarach
3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Żarach
6. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
7. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
8. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych  
w Lubsku

Uczniowie - szkoły ponadgimnazjalne:
ZSE Żary - Szymon Januszewicz, Piotr Saramaka
ZSOiT Żary - Sylwia Romanowicz, Dawid Stefaniak
ZSO Żary - Katarzyna Borowicz, Magda Sławska

ZSOiE Lubsko - Martyna Kurant, Nazaruk Malwina
SLO Żary - Weronika Lech, Julia Słowikowska
KLO Żary - Sergiusz Wiśniewski, Daniel Łyba
ZST Lubsko - Patryk Kozioł, Szymon Pach
ZSB Żary - Michał Kuchta, Marcin Jurkiewicz
CKZiU Żary - Anna Reczyńska, Kacper Niciński

Wyróżnieni nauczyciele - Igrzyska Dzieci 
i Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
Anklewicz Paweł - SP w Lipinkach Łużyckich
Cieślik Iwona - SP w Grabiku
Dziadul Robert - SP nr 2 w Żarach
Firuta Mirosław - SP nr 1 w Lubsku
Kępińska Violetta - SP nr 2 Żarach
Kołacz  Dariusz - SP nr 8 w Żarach
Krzemińska-Bielak Kamila - SPnr 5 w Żarach
Paluszkiewicz Tomasz - SP w Tuplicach 
Penkal Robert - Katolicka SP w Żarach
Poczynek Łukasz - Społeczna SP w Żarach
Rutkowska Danuta - SP nr 8 w Żarach
Stasik Magdalena - SP w Górzynie 
Szerszeń Marek - SP nr 10 w Żarach
Westler Janusz - SP w Złotniku
Wisz Dariusz - SP nr 5 w Żarach
Zubowicz Dariusz - SP nr 2 w Lubsku 

Wyróżnieni nauczyciele Licealiada:
Chełminiak Edyta - ZST  Lubsko 
Czyż Lidia - ZSOiE Lubsko
Górski Tomasz - ZSE Żary
Hołodiuk Bartosz - ZSE Żary 
Kols Tomasz - KLO Żary
Koszela Dariusz - ZSE Żary
Krzywiecki Zdzisław - ZST  Lubsko
Kurzeja Paweł - ZSB Żary
Mantyk Janusz - SLO Żary
Mistoń Joanna - ZSB Żary
Morusiewicz Beata - ZSE Żary 
Nowicka Katarzyna - ZSOiE  Lubsko
Onuchowska Edyta - ZSOiT Żary
Ostrowska Agnieszka - CKZiU Żary 
Pawlaczyk Jacek - ZSB Żary
Penkal  Robert - ZSO Żary 
Płóciennik Jakub - ZSO Żary
Sziller Piotr - ZSOiT Żary
Żołudź Andrzej - ZSB Żary

Organizatorzy POM:
Bobek Marek - Szkoła Podstawowa Lipinki Łużyckie
Ciesielski Rafał - Szkoła Podstawowa nr 10 w Żarach
Hawełka Dariusz - Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie
Kaszubski Robert - CKZiU Żary
Nagroda specjalna: Niciński Kacper - CKZiU w Żarach

fot. Andrzej Buczyński



28 lutego 2020       Moja Gazeta10 HISTORIA KOLEI

Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 15)
POWIAT ŻARSKI 
Cegielnia Budych 
w Lubsku przed 
1945 r. była potężnym 
przedsiębiorstwem 
Sommerfelder 
Ziegelwerke Freytag, 
Roll & Kreutz 
G.m.b.H., powstałym 
już w 1883 r. 

Przez kolejne lata było stale roz-
budowywane i ostatecznie składa-
ło się z dwóch różnych grup bu-
dynków produkcyjnych oddzie-
lonych wspólną kopalnią iłów. Po 
jego włączeniu do sieci kolejo-
wej, bocznica prowadziła jedynie 
do starszych, zachodnich zabudo-
wań. Po wybudowaniu drugiej ce-
gielni na wschód od kopalni (w któ-
rej po wojnie zlokalizowano cegiel-
nię Budych), do nowych obiektów 
również doprowadzono tor, które-
go przejście przez ul. Transporto-
wą zachowało się do dzisiaj.  Po 
wojnie, starsza zachodnia cegiel-
nia została zlikwidowana. Jej lo-
kalizację upamiętniają jedynie ko-
min oraz budynek biurowy, któ-
ry przylegał do ściany  hali pro-
dukcyjnej. Nowsza część Sommer-
felder Ziegelwerke Freytag, Roll 
& Kreutz G.m.b.H. uległa znacz-
nym zniszczeniom wskutek wiel-
kiego pożaru mającego miejsce  
w Święto Pracy 1955 r. W deka-
dzie lat 60. został on jednak kom-
pleksowo odbudowany i zmoderni-
zowany, włącznie z instalacją peł-
nego automatu odbioru od prasy ty-
pu „Kema”  (który z powodu bra-
ku części zamiennych w niedługim 
czasie został zdemontowany). Za-
kład, który głównie specjalizował 
się w produkcji cegły kratówki wy-
palanej w dwóch kręgowych pie-
cach Hoffmana, posiadał kotłow-
nię opalaną węglem brunatnym. Na 
początku lat 90. w niedługim cza-
sie po wstrzymaniu produkcji, ce-
gielnia Budych została zrównana z 
ziemią. 

Od czasów niemieckich  
w pobliżu Budycha eksploatowano 
zasobne złoża iłów, o czym świad-
czą liczne stawy pokopalniane. 
Pierwszy z nich tzw. „Czarne” po-
wstał w miejscu gdzie funkcjono-

wała wspólna kopalnia dla obu nie-
mieckich cegielni; reszta powsta-
wała sukcesywnie po reaktywacji 
zakładu w miarę przemieszczania 
się prac górniczych. I tak najpierw 
zalśniła tafla stawu „Budych”, póź-
niej „Słonego”, „Niebieskiego”,  
a następnie „Zielonego” znajdują-
cego się tuż przy starotorzu bocz-
nicy. Urobek do zakładu dowożo-
no kolejką  wąskotorową 600 mm 
o napędzie spalinowym. 

Sieć polowej kolejki wąsko-
torowej przy tym zakładzie nale-
żała do najlepiej rozwiniętych ze 
wszystkich lubskich cegielni. Na 
infrastrukturę wąskotorową skła-
dały się przede wszystkim torowi-
ska do kopalni iłów i piasku (gdzie 
pracowały 2 koparki wielonaczy-
niowe), po których eksploatowa-
no kilkadziesiąt kolib i lokomotyw-
ki spalinowe garażowane w trójsta-
nowiskowej szopce. Oprócz głów-
nych torowisk, znajdowała się po-
nadto gęsta sieć wewnętrznych to-
rów, gdzie używano napędu łańcu-
chowego lub ręcznego. Tory pro-
wadziły do wyrobowni (po pochyl-
ni), suszarni, pod niewielką rampę 
czołowo-boczną przy placu ładun-
kowym wyrobów gotowych i du-
żą rampę przy bocznicy normalno-
torowej służącej do obsługi wago-
nów z węglem.

Oprócz sieci wąskotorowej 
cegielnia Budych posiadała dwie 
bocznice normalnotorowe. Jedna  
z nich to wymieniony wcześniej tor 
wybudowany wraz z rozbudową za-
kładów Sommerfelder Ziegelwer-
ke Freytag, Roll & Kreutz G.m.b.H. 
Druga z bocznic powstała wraz ze 
wspomnianą modernizacją zakładu 
w latach 60., kiedy również nieco 
przebudowano układ torowy w Bu-
dziechowie. Rozjazd bocznicy prze-
niesiono wtedy przed oś przystan-
ku osobowego Budziechów patrząc 
oczywiście od strony Lubska. Już  
w tym czasie, główny tor bocznico-
wy przebiegający na odcinku kilku-
set metrów równolegle do toru szla-
kowego do Tuplic, w stosunku do 
okresu sprzed 1945 r., był skróco-
ny i kończył się kozłem kilkanaście 
metrów za wejściem starszej odno-
gi bocznicowej przez bramę zakładu 
przy ul. Transportowej. (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Miejsce odgałęzienia drugiej z bocznic (służącej do dowozu węgla) do Bu-
dycha, odchodzącej od toru szlakowego do Tuplic tuż przed osią dawnego 
przystanku osobowego Budziechów. fot. Andrzej Klauza

Jedyny ocalały obiekt po najstarszej zachodniej czę-
ści cegielni Sommerfelder Ziegelwerke Freytag, Roll & 
Kreutz G.m.b.H. Budynek położny współcześnie przy  
ul. Transportowej 4, był od prawej strony przyłączony do 
części produkcyjnej zakładu fot. Grzegorz Dawczyk

Tor szlakowy do Tuplic na wysokości zlikwidowanej 
cegielni Budych w 2001 r. Po prawej stronie fragment za-
chowanego budynku mieszkalnego (ul. Transportowa 
5), po lewej budynek należący administracyjnie do Bu-
dziechowa. fot. Sawomir Fedorowicz

Brama wjazdowa zachowanej szczątkowo bocznicy dawnego zakładu Budych fot. Grzegorz Dawczyk
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ŻARY Wicemarszałek 
województwa 
lubuskiego Stanisław 
Tomczyszyn spotkał 
się w Ministerstwie 
Klimatu 
z sekretarzem stanu 
Jackiem Ozdobą. 
Spotkanie dotyczyło 
zażalenia, jakie 
firma Swiss Krono 
z Żar złożyła do 
Ministra Klimatu 
na postanowienie 
marszałka woj. 
lubuskiego  
o wstrzymaniu 
wykonania decyzji 
uznającej pył 
drzewny z terenu 
fabryki za produkt 
uboczny. 

Podczas spotkania wicemarszałek 
Tomczyszyn przedstawił przebieg 
działań podejmowanych przez sa-
morząd województwa w tym te-
macie.

Sprawa zaczęła się 29 paź-
dziernika 2018 r., kiedy firma 
Swiss Krono w Żarach wystąpi-
ła do Urzędu Marszałkowskie-
go Woj. Lubuskiego (UMWL)  
o uznanie pyłu drzewnego pocho-
dzącego z produkcji, za produkt 
uboczny. Zgodnie z art. 11 ust. 4 
Ustawy o odpadach, wydanie de-
cyzji następuje po zasięgnięciu 
opinii wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, właściwego 
ze względu na miejsce wytwarza-
nia tego przedmiotu lub substan-
cji. W związku z tym, o stosow-
ną opinię Departament Środowi-
ska UMWL zwrócił się pismem 
z dnia 30 października 2018 r. do 
lubuskiego Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska 
(WIOŚ) w Zielonej Górze.

W odpowiedzi na wniosek 
UMWL, WIOŚ wydał stosowne 
postanowienie 20 grudnia 2018 r., 
pozytywnie opiniując zgłosze-
nie uznania kory drzewnej oraz 
pyłu drzewnego powstających 
na terenie fabryki Swiss Kro-
no w Żarach za produkty ubocz-
ne niebędące odpadem. Uza-
sadnienie było bardzo lakonicz-
ne i nie zawierało szczegółowe-
go opisu przedmiotu opiniowa-
nia ani opisu czynności podejmo-
wanych w czasie kontroli WIOŚ 
na terenie zakładu. W zgłoszeniu 
UMWL podano, iż wnioskuje się 
o uznanie za produkt uboczny py-
łu drzewnego powstającego w in-
stalacji produkcji płyt drewnopo-

chodnych surowych oraz drewno-
pochodnych wyrobów uszlachet-
nionych. W protokole z czynno-
ści kontrolnych WIOŚ szczegóło-
wo został opisany przedmiot po-
stępowania (wyróżniono dwa ro-
dzaje pyłu) jednakże samo posta-
nowienie WIOŚ w orzeczeniu od-
nosiło się ogólnie do pyłu drzew-
nego. Uznając, iż WIOŚ postępo-
wał zgodnie z zapisami ustawy  
o odpadach i kontrolował oraz opi-
niował wniosek w całym zakre-
sie objętym zgłoszeniem, Depar-
tament Środowiska UMWL wy-
dał 31 grudnia 2018 r. pozytyw-
ną decyzję uznającą pył drzew-
ny za produkt uboczny niebędą-
cy odpadem, ujmując w orzecze-
niu szczegółowy zapis przedmio-
tu zgłoszenia (dwa rodzaje pyłu). 
Decyzja została wydana na 10 lat, 
do 30 grudnia 2028 r.

12 lipca 2019 r. Departa-
ment Środowiska UMWL pod-
jął postanowienie o wznowie-
niu postępowania w sprawie de-
cyzji uznającej pył drzewny po-
wstający w zakładzie Swiss Kro-
no w Żarach za produkt ubocz-
ny niebędący odpadem. Jedno-

cześnie 17 lipca 2019 r. UMWL 
zwrócił się do WIOŚ o udostęp-
nienie kopii protokołu pokontrol-
nego z kontroli z dnia 18 grudnia 
2018  r. przeprowadzonej w fa-
bryce Swiss Krono w Żarach.

22 lipca 2019 r. do UMWL 
trafiło zawiadomienie Główne-
go Inspektora Ochrony Środo-
wiska w Warszawie o wszczęciu 
postępowania administracyjnego 
w sprawie stwierdzenia nieważ-
ności postanowienia lubuskie-
go Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska opiniujące-
go pozytywnie zgłoszenie uznana 
kory drzewnej oraz pyłu drzew-
nego za produkty uboczne niebę-
dące odpadami.

W związku z tym, 6 sierp-
nia 2019 r. UMWL postanowił 
zawiesić z urzędu postępowa-
nie wznowione 12 lipca 2019 r., 
ponieważ przed innym organem 
(GIOŚ) toczyło się postępowanie, 
którego wynik może mieć wpływ 
na treść decyzji w postępowaniu 
właściwym.

Postanowieniem z 17 wrze-
śnia 2019 r. GIOŚ stwierdził nie-
ważność postanowienia lubu-

skiego WIOŚ z dnia 20 grudnia 
2018 r. (opiniującego pozytywnie 
uznanie kory drzewnej oraz py-
łu drzewnego za produkty ubocz-
ne niebędące odpadem), w części 
dotyczącej pyłu drzewnego. Po-
wodem unieważnienia było „ra-
żące naruszenie” przez lubuski 
WIOŚ ustawy o odpadach, po-
przez przyjęcie, iż pył drzewny 
pochodzący m.in. z obróbki płyt 
drewnopochodnych stanowi pro-
dukt uboczny, natomiast nie sta-
nowi odpadu. GIOŚ ustalił, że za-
nieczyszczony pył drzewny nie 
może zostać uznany ani za pro-
dukt uboczny ani za biomasę.

Z postanowieniem GIOŚ 
nie zgodziła się spółka Swiss 
Krono, która skorzystała z pra-
wa do złożenia wniosku do GIOŚ 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
18 grudnia 2019 r. GIOŚ po roz-
poznaniu tego wniosku utrzymał 
w mocy zaskarżone postanowie-
nie z 17 września 2019 r. stwier-
dzające nieważność postanowie-
nia lubuskiego WIOŚ  z 20 grud-
nia 2018 r.

W związku z tym, po otrzy-
maniu pisemnego postanowienia 

GIOŚ, w dniu 8 stycznia 2020 r. 
marszałek woj. lubuskiego Elż-
bieta Anna Polak wydała postano-
wienie o wstrzymaniu (w termi-
nie 6 miesięcy) wykonania decy-
zji z 31 grudnia 2018 r., uznającej 
pył drzewny za produkt uboczny 
niebędący odpadem.

W uzasadnieniu decyzji po-
dano m.in., iż treść i argumen-
tacja wynikająca z postanowie-
nia GIOŚ przemawia do uzna-
nia, że pył drzewny nie może zo-
stać uznany za produkt uboczny 
czy też biomasę; w takiej sytuacji 
marszałek województwa będzie 
związany negatywną opinią wo-
jewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska i będzie zobligowany 
do zmiany decyzji w postępowa-
niu wznowieniowym i w konse-
kwencji do odmowy uznania pyłu 
drzewnego za produkt uboczny.

Pismem z 7 stycznia 2020 r. 
spółka Swiss Krono poinformo-
wała, że zamierza skorzystać  
z prawa do wniesienia skargi na 
postanowienie GIOŚ do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie. Jednocześnie 
firma złożyła zażalenie na posta-
nowienie marszałka do Ministra 
Klimatu oraz wystąpiła do mar-
szałka woj. lubuskiego o media-
cje, korzystając z art. 96 Kodeksu 
postępowania administracyjne-
go. Mediacje są prowadzone pod 
przewodnictwem mec. Macieja 
Bobrowicza z udziałem wszyst-
kich stron. Mediatora wskazała 
marszałek województwa.

Natomiast z inicjatywy 
marszałka powołana została Ra-
da Społeczna ds. Jakości Powie-
trza w Żarach, w której skład we-
szli przedstawiciele wszystkich 
stron: środowisk obywatelskich  
i ekologicznych, radnych i samo-
rządowców, firmy Swiss Krono 
oraz instytucji publicznych. Na 
czele Rady stanął Krzysztof Pru-
cnal. Celem Rady jest wypraco-
wanie rozwiązań satysfakcjonu-
jących wszystkie strony tego spo-
ru. W ostatnich dniach w wyni-
ku postępowania przetargowego, 
urząd marszałkowski wyłonił fir-
mę, która przeprowadzi niezależ-
ną i kompleksową analizę jako-
ści powietrza w Żarach. Jedno-
cześnie na firmę został nałożony 
obowiązek wykonania przeglądu 
ekologicznego.

Obecnie Minister Klimatu 
po zapoznaniu się ze stanowiska-
mi stron, będzie podejmował decy-
zję o uchyleniu lub uznaniu zażale-
nia firmy Swiss Krono na postano-
wienie marszałka woj. lubuskiego.

ATB (źródło: lubuskie.pl)

Spotkanie w Ministerstwie 
Klimatu w sprawie Swiss Krono

fot. Andrzej Buczyński
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Bolący problem
po raz trzeci
ZDROWIE Współczesna 
cywilizacja narzuciła 
ludziom skutki w postaci 
różnych dolegliwości 
narządów ruchu.
Fakt ten jest bezsporny, 
o czym świadczą coraz 
większe kolejki do 
zabiegów ortopedycznych.

Wskazówki i rady które zamieściłem  
w dwóch ostatnich artykułach dotyczyły wie-
dzy z zakresu stawu biodrowego. Dowiedzie-
liście się Państwo, z nich, że:
• wszyscy ludzie żyjący w naturze (phisis) 

przemieszczają się w niej za pomocą ukła-
du mięśniowo-szkieletowego (kości, sta-
wów i mięśni),

• lokomocję utrudniają nam siły grawitacyj-
ne oraz nadwaga, otyłość i siedzący tryb 
życia,

• jeśli będziemy sprzeciwiać się naturze, to 
ta skarci nas za pomocą „ciosu”, dobrze je-
śli będzie to lewy prosty na głowę,

• dobrze jest poznać budowę i działanie sta-
wu biodrowego oraz wpływ jaki na niego 
wywierają starzejące się komórki i tkanki 
naszego ciała,

• medialne kampanie oferujące „metody”  
i formuły” leczące nasze chore biodra  
w 7 dni, to mit nie mający uzasadnienia  
w nauce.

W dzisiejszym artykule opowiem  
o sposobach rozpoznawania ograniczeń ru-
chowych w stawie biodrowym, oraz udzielę 
kilku rad w zakresie stosowania ćwiczeń za-
pobiegających szybkiemu starzeniu się bio-
dra. 

Rady które zamieszczam zawierają  
w sobie wiedzę praktyczną w zakresie 
usprawniania ruchowego. Na swojej ponad 
30-letniej drodze trenera i kinezyterapeuty 
spotkałem się z wielorakimi dolegliwościa-
mi aparatu ruchu, objawiającymi się głów-
nie w sferze:
• podniesienia sprawności ruchowej spor-

towca  na poziom mierzony medalami MP 
w sporcie olimpijskim we wszystkich kate-
goriach wiekowych,

• przywrócenia ludziom sprawności rucho-
wej po udarach, porażeniach, złamaniach 
oraz po jeszcze wielu, wielu dolegliwo-
ściach. Największą wiedzę z kinezyterapii 
zgromadziłem o obszarze kręgosłupa i sta-
wu biodrowego.

Rozpoczęcie ingerencji w spektrum ru-
chowe sportowca lub chorego zawsze zaczy-
nałem od przeprowadzenia wywiadu słowne-
go oraz testów. Zadaniem obu narzędzi infor-
matycznych było udzielenie odpowiedzi na  
na pytanie; z jakim problem mam do czynie-
nia?

Dalsze kroki zawierały w sobie:

• postawienie  diagnozy, która konsultowa-
na była z:
- lekarzami w przypadku chorego, w celu 
ustalenia optymalnego planu leczenia, 
- sportowcami i czasami ze starszymi ko-
legami po fachu w celu ustalenia optymal-
nych planów treningowych dla członków 
kardy narodowej juniorów w judo,

• realizację nakreślonego planu, który był 
połączony nierozerwalnie ze śledzeniem 
skutków planu za pomocą pkt. 1 i 2,

• zapisywanie wszystkich sukcesów i trud-
ności w dzienniczkach pracy, które stały 
się z czasem kopalnią wiedzy praktycznej. 

Wszystkich czytających zachęcam 
do zaprowadzenia własnych dzienniczków 
sportowych (zdrowotnych) w celu dokład-
niejszego poznania własnego organizmu  
i ograniczenia błędów, a że życie zaskakuje 
to nie muszę chyba nikogo przekonywać. 

Teraz wtrącę pewną informację jako 
ciekawostkę. Sukcesy pomogła mi odnieść 
zasada którą streszczam, tym oto zdaniem 
„W sprzyjających warunkach (odpowiednio 

dobrany trening sportowy lub leczniczy) or-
ganizm będzie prowadził sportowca lub cho-
rego drogą samoregulujących się systemów  
i procesów”. 

Przechodząc do części głównej artyku-
łu przedstawiam:
• pięć prostych testów do samodzielnego za-

stosowania w celu uzyskania odpowiedzi 
na temat kondycji stawu biodrowego oraz 
stawów sąsiednich (kolanowego i kręgo-
słupa),

• metodykę ćwiczeń profilaktycznych sta-
wu biodrowego i kręgosłupa których za-
daniem będzie udzielenie wskazówek jak 
„mądrze” ćwiczyć? 

Test pierwszy – badanie zakresu zgię-
cia i wyprostu stawu biodrowego.

Połóż się na plecach na krawędzi ko-
zetki, tak aby biodra leżały na końcu stołu,  
a nogi zwisały swobodnie. Następnie przy-
ciągnij powoli jedną zgiętą nogę w kolanie 
do piersi za pomocą złączonych dłoni. Dru-
ga noga zwisa swobodnie w dół. Jeśli docią-
gniesz kolano do piersi nie odczuwając bó-

lu, a udo nogi zwisającej jest na przedłużeniu 
tułowia (podudzie zgięte w dół) to wówczas 
uznaj to za normę.

Jeśli natomiast w czasie dociągania 
kolana do piersi napotkasz silny opór i ból,  
a udo nogi zwisającej się uniesie się ponad 
tułów wówczas możesz przyjąć na wstępie, 
że twoje mięśnie:
• zginające biodro i prostujące kolano są  

przykurczone,
• mięśnie prostujące biodro są osłabione  

i rozciągnięte (mięśnie pośladkowe).
Z praktyki wynika, że skrócenie/przy-

kurcz mięśni zginaczy biodra są najczęściej 
spotykaną formą zaburzenia równowagi sta-
tycznej człowieka. Przykurcze zginaczy bio-
dra przy pomocy powięzi powodują ponad-
to pojawienie się bóli w okolicach kręgosłu-
pa lędźwiowego i kończyn dolnych.

Test drugi - badanie długości mięśnia 
prostownika kolana.

Połóż się na brzuchu na podłodze. Ze-
gnij jedną nogę w kolanie i chwyć dłońmi za 
kostki dociągnij lekko piętę do pośladków. 

Zawsze, gdy możesz zastąpić krzesło fot. ARMG
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Jeżeli przy lekkim dociśnięciu stopy do-
tkniesz piętami pośladków wówczas możesz 
stwierdzić, że twoje mięśnie prostujące kola-
no mają normalną długość i elastyczność. Je-
żeli natomiast podczas wykonywania ruchu 
stwierdzisz ból mięśni prostujących kolano, 
a do tego odczujesz uniesienie biodra w górę 
uznaj, że twoje prostowniki kolan są skróco-
ne lub znajdują się w przykurczu.

Test trzeci - badanie przykurczu łydki.
Stań przodem do ściany opierając o nią 

dłonie. Wysuń do przodu jedną nogę zgina-
jąc ją w kolanie. Noga tylna (zakroczna) win-
na być w wyproście kolanowym, a cała sto-
pa mieć kontakt z podłożem. Nogą wykrocz-
ną (lekko zgiętą w kolanie) wykonaj ruch do 
przodu z jednoczesnym pochyleniem tułowia 
w przód. Jeśli przy tym ruchu nie oderwałeś 
stopy zakrocznej od podłoża i nie odczułeś 
bólu, to znaczy że mięśnie zginające kolano 
są w stanie normy. Jeśli natomiast oderwiesz 
stopę od podłoża, a przy tym poczujesz „cią-
gnący” ból łydki, to oznaczać będzie stan od-
mienny od poprzedniego czyli stan przykur-
czu łydki.

Test czwarty - badanie ruchomości 
stawu biodrowego w odwiedzeniu.

Przygotuj sobie kawałek taśmy, sznur-
ka lub kija. Usiądź na podłodze. Wyprostuj 
obie nogi w kolanach i złącz je tak, aby kostki 
stół stykały się ze sobą. Pomiędzy nogi włóż 
taśmę (kij). Połóż się plecami na podłodze, 
nie zmieniając pozycji nóg. Rozsuń nogi od 
siebie jak najdalej. Sprawdź, czy obie nogi 
oddaliły się od siebie na taką samą odległość. 

Jeśli:
• jedna noga oddalona jest od drugiej nie 

równo, to znaczy, że ruchomość  w tej no-
dze w odwiedzeniu jest zaburzona,

• obie nogi oddaliły się od siebie na odle-
głość mniejszą niż 50-60 cm tzn, że rucho-
mość w obu nogach w odwiedzeniu jest za-
burzona,

• w czasie ruchu odwiedzenia odczuwalny 
jest do tego ból, tzn, że ruchomość w tej 
nodze w odwiedzeniu jest znacznie zabu-
rzona.

Test piąty – badanie siły prostowni-
ków stawu biodrowego (mięśni pośladko-
wych).

Połóż się na brzuchu na podłodze. Ra-
miona wzdłuż tułowia. Unieś wyprostowaną 
nogę w kolanie do góry. 

Jeśli: 
• jedną nogę podnosisz niżej od drugiej, tzn, 

że że ruchomość  w tej nodze w odwiedze-
niu do tyłu jest zaburzona,

• nie możesz oderwać żadnej z nóg od pod-
łoża tzn. że twoje mięśnie pośladkowe są 
bardzo słabe,

• w czasie ruchu odwiedzenia do tyłu odczu-
walny jest ból, tzn, że ruchomość  w tej no-
dze w odwiedzeniu jest znacznie zaburzo-
na.

Uwagi do testów:
W przypadku braku kozetki, test można wy-
konać leżąc na podłodze. Testy przeprowadź 
dla obu nóg. W przypadku stwierdzenia przy-
kurczu zginaczy biodra (test pierwszy), pozo-
stałe testy winny wykazać:
• przykurcz mięśni prostujących kolano  

i zginających podudzie,
• osłabienie prostowników stawu biodrowe-

go.
Jeśli:

• twoje stawy są  zdrowe, to jest to powód 
do optymizmu i rozpoczęcia ćwiczeń za-
pobiegających przykurczom,

• stwierdziłeś przykurcze skonsultuj się z le-
karzem lub fizjoterapeutą w celu przepro-
wadzenia bardziej dokładnych badań i uło-
żenia ćwiczeń leczniczych dla twojego 
problemu. 

Metodyka ćwiczeń zapobiegających szyb-
kiemu starzeniu się stawu biodrowego. 
Zapamiętaj:
• silny ból eliminuje ćwiczenie,
• ćwiczenia wykonuj nieboleśnie, w skupie-

niu, tak aby czuć ciało,
• czas treningu przy niebolesności (1 raz 

dziennie przez 30 min.) lub (2 razy dzien-
nie po20 min.),

• czas ćwiczeń i progresja zostały podane 
jest w tabeli,

• ćwiczenia rozpoczynamy od ćw. 1 „zesta-
wu” przechodząc stopniowo do kolejnych 
ćw.,

• proponowany układ należy traktować ja-
ko ramowy program metodyczny, które-
go elementy można zmieniać w zależności 
od sprawności, samopoczucia i utrzymania 
ciągłości ćwiczeń,

• zestaw można uzupełnić ćw. oddechowy-
mi.

Wnioski końcowe
Ćwiczenia zapobiegające szybszemu starze-
niu się stawu biodrowego są niewłaściwe dla 
stanów choroby zwyrodnieniowej, gdyż nie 
uwzględniają zaburzenia statyki ciała. 

Efekty stosowania ćw. profilaktycz-
nych w wielu przypadkach zaskakują swoją 
skutecznością i celowością.

Terapia ćwiczeniami profilaktycznymi 
ze względu na swoje oddziaływania ogólno-
ustrojowe warta jest polecenia nie tylko dla 

dbałości o staw któremu poświęciliśmy tak 
dużo czasu, ale też dlatego, że w swojej pier-
wotnej postaci zmusza cały organizm do wy-
siłku w stopniu przez niego akceptowalnym.

Całość skutkuje reakcjami które uwal-
niają nagromadzoną energię w postaci ciepła, 
które łagodzi napięcia struktur wewnątrzsta-
wowych które zostały wymienione i omó-
wione w poprzednim artykule.

Bardzo ważną rolę ćwiczenia te odry-
wają także w sferze emocjonalnej, gdyż z re-
guły prowadzi się je w grupach społecznych. 
Najpiękniejszym przykładem dbałości fi-
zycznej o własne ciało są Chińczycy.

Wierzę, że wielokrotnie oglądaliście 
Państwo w telewizji zbiorowe ćwiczenia 
Chińczyków nazywane przez nich tajemni-
czo Tai chi, Wu shu. Ćwiczenia te są i zdro-
wotne i piękne dla oka.

Osobiście nie mogę zrozumieć potrze-
by maltretowania własnego ciała wysiłkiem 
siłowym i interwałowym po 40. roku życia, 
będąc do tego ubranym w materiały uciska-
jące pas miedniczny, co niewątpliwie prze-
kłada się na niedokrwienie tkanek głębszych 
stawu biodrowego.

Paniom młodszym chcącym zadbać  
o biodra proponuję taniec - twerk. Zapew-
niam, że ma on wiele zalet i jest na pewno 
przyjemniejszy od  ćwiczeń siłowych.

Dziękuję czytelnikom za czas który za-
jąłem. Moją misją było przekazanie w spo-
sób lekko strawny wiadomości z zakresu bo-
lącego biodra oraz jego profilaktyki. 

Pozdrawiam i do zobaczenia za jakiś 
czas. E-mail: szc.ark@wp.pl

mgr Arkadiusz Szczepański
trener judo i boksu

ĆWICZENIA

Lp. Ćwiczenie
Czas trwania

minimalny progresja tygodniowa maksymalny

1 Relaks w leżeniu tyłem 2 min. bez ograniczeń bez ograniczeń

2 Z postawy stojąc wykonaj wznos ramion w górę z odchyleniem tułowia w 
tył. Po odchyleniu powrót do postawy wyjściowej. 10 ruchów = 1 cykl - 1 cykl 

3 Z postawy stojąc skłon tułowia w przód z dotknięciem dłońmi podłogi. 
Powrót do postawy. 5 ruchów = 1 cykl - 2 cykle

4 Z przysiadu podpartego wysunięcie jednej nogi w tył, powrót do przysiadu. 
Powtórzenie ruchu druga nogą. 5 ruchów = 1 cykl - 2 cykle

5
Z przysiadu podpartego wysuń najpierw  jedną nogę w tył, a potem drugą, 
następnie wznieś biodra wysoko w górę. Powróć do przysiadu w odwrotnej 
kolejności.

3 ruchy = 1 cykl + 1 cykl 5 cykli

6 Z leżenia przodem wykonaj skłon tułowia w tył. Powrót do postawy. 3 x 10 sek. + 1 x 10 sek. 7 x 20 sek.

7 Relaks w leżeniu przodem. 2 min. bez ograniczeń bez ograniczeń

8 Powtórz ćwiczenia w kolejności od punktu 6 do 2. jak w punktach od 2 do 6

9 Wykonaj zestaw ćwiczeń od 2 do 8. Utwórz z nich jeden cykl i ćwicz go 
zawsze i wszędzie. Po 1 miesiącu - 1 cykl - 2-3 cykle

10 Z leżenia tyłem wykonaj test nr 1. 3 ruchy = 1 cykl - 2-3 cykle

11 Z klęku obunóż wysuń jedną nogę w przód, wykonaj skłon tułowia w przód. 
Powrót do postawy. Zmień nogę. 3 ruchy = 1 cykl - 2-3 cykle

12 Wykonaj siad prosty, po czym przejdź do siadu tureckiego, wykonaj skłon 
tułowia w przód. Powróć do siadu prostego. 3 ruchy = 1 cykl - 2-3 cykle

13 Leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, pięty przy pośladkach. Unieś biodra 
w górę i wytrzymaj w tej pozycji 3-5 sek. 3 ruchy = 1 cykl - 2-3 cykle

14 Przejdź z przysiadu podpartego do przysiadu z ramiona w przód. Powrót do 
postawy. 3 ruchy = 1 cykl - 10 cykli

15 Z postawy stojąc wykonaj przysiad na całe stopy. Stopy i kolana odchylone 
na zewnątrz. 1 przysiad 2-3 przysiady Ilość uzależniona od moż-

liwości

16 Przysiad. Zawsze tam, gdzie możesz zastąpić krzesło.
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Jeszcze na Syrenie

Piętnastka już
zaliczona

W Luboniu odbyły się 
X Mistrzostwa Polski No Gi Jiu 
Jitsu 2020. Impreza zgromadziła 
blisko 1600 uczestników. Na 
podium stanął asp. Paweł Szaja, 
policjant z Komisariatu Policji 
w Lubsku.
W hali Widowiskowo-Sportowej w Luboniu pod-
czas minionego weekendu (22-23.02) odbyły się  
X Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu 2020. To jed-
na z największych imprez tego typu organizowa-
na w Polsce. W zmaganiach udział wzięło ponad 
1600 uczestników. Nie mogło tam zabraknąć uta-
lentowanego zawodnika - policjanta z Komisaria-
tu Policji w Lubsku asp. Pawła Szaji. Wystarto-
wał on w kategorii do 79,5 kg masters II purpuro-
we pasy. Po stoczonych pojedynkach zajął trzecie 
miejsce stając na podium. 

No Gi Jiu Jitsu to dyscyplina sportu opiera-
jąca się na chwytach, wymaga od zawodnika du-
żej sprawności. Dominują w niej dźwignie, dusze-
nia oraz inne techniki unieruchamiania przeciw-
nika. Stosuje się też rzuty mające na celu sprowa-
dzenie przeciwnika do parteru. Chwyty w parte-
rze często wykonuje się nogami poprzez zahacze-
nie lub objęcie części ciała przeciwnika. 

Asp. Paweł Szaja od lat trenuje sporty walki.  
W ubiegłym roku na V Mistrzostwach Europy  
w Brazylijskim Jiu Jitsu, w kategorii masters purpu-
rowe pasy do 79 kilogramów, wywalczył I miejsce  
i stanął na najwyższym stopniu podium i tym sa-
mym został mistrzem Europy.  Podczas Mistrzostw 
Polski Służb Mundurowych w Toruniu w 2019 ro-
ku w kategorii do 73 kg, zajął trzecie miejsce. 

nadesłane

Policjant 
ponownie
na podium

fot. nadesłane

KOSZYKÓWKA 
Zwycięstwo na własnym 
podwórku. BC Swiss 
Krono wygrywa 
piętnasty mecz sezonu 
drugiej ligi.
Jeszcze w połowie spotkania można je 
było uznać za wyrównany pojedynek. 
Gospodarze zeszli z parkietu na prze-
rwę z dwupunktowym prowadzeniem 
nad drużyną KKS Tarnowskie Góry.

W dwóch pozostałych kwartach 
przewaga jednak rosła, a ostateczny 
rezultat 88:64 pokazał, kto tego dnia 
był lepszy.

W statystykach punktowych 
najlepiej wypadł Dawid Kołkowski, 
który zdobył ich 19. Skutecznie rzu-
cali także: Dymiński (13),Matczak 
(12), Mąkowski (11), Der (7), Mała-
chowski (7), Kalinowski (7), Góreń-
czyk (5), Kępiński (3), Rusiński (2), 
Forysiuk (2).

Kolejny mecz na wyjeździe. 
1 marca przeciwnikiem żarskiego klu-
bu będzie KS Hes Basketball Wro-
cław. Do zakończenia rundy zasad-
niczej pozostały już tylko trzy ko-
lejki. Koszykarzy BC Swiss Kro-
no zobaczymy w Żarach 8 marca  
o godz. 17.00, jak zwykle w hali przy  
ul. Okrzei. ATB

BIEGI Od momentu wprowadzenia zakazu wstępu do lasu ze względu na ASF, przez dwa ostatnie miesiące żarski parkrun zmie-
nił lokalizację z Zielonego Lasu na Stadion Syrena. Wszystko wskazuje na to, że cotygodniowa impreza biegowa wróci na swoje 
poprzednie miejsce, ponieważ wojewoda zniósł zakaz. Tymczasem ostatnia edycja biegu zgromadziła 61. uczestników. Pierw-
szy na metę wbiegł Kamil Gierula, który rezultatem 17:59 poprawił swój najlepszy dotychczas wynik. Za nim przybiegli Adrian 
Cieślak (18:04), Bartosz Grzegorczyk (19:00), Marcin Piotrowski (19:34), Piotr Pękala (19:40). Z nowymi życiówkami bieg ukoń-
czyli: Konrad Urszyc (24:20), Szymon Femlak (24:42), Emilia Fabiszewska (24:43) i Leszek Krasowski (25:32) fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Żarska Liga Futsalu
przed finałem

Wyniki Młodej Ligi Futsalu
Start Płoty 0:7 UKS Promień 2010

Budowlani Lubsko 6:2 UKS Promień 2011
Mundial 10:4 Czarni Żagań

Wyniki półfinałów LM i PU
Crips - MMalu 5:3

Magicy - Yakotakokiwa 1:9
Hart Szkło - ŁKS Łęknica 6:6 (karne 2:1)

Endorfina&Brunetka - Red Devils Katalonia 6:1
Poz. Zespół M. Pkt. Zw. Rem. Por.

1 UKS Promień Żary 2011 8 18 6 0 2

2 UKS Promień Żary 2010 7 16 5 1 1

3 Mundial Żary 6 15 5 0 1

4 ŁKS Łęknica 7 14 4 2 1

5 Victoria Jasień 6 11 3 2 1

6 Budowlani Lubsko 7 11 3 2 2

7 Sprotavia Szprotawa 7 9 3 0 4

8 Start Płoty 6 7 2 1 3

9 UKS Czarni Żagań 8 6 2 0 6

10 Promień Women 6 3 1 0 5

11 Łużyczanka Lipinki 8 0 0 0 8

Młoda Liga Futsalu

FINAŁY ŻLF
(1.03)

14:30 Mecz o 3. miejsce „Pucharu UEFA”:
MMAlu - Magicy

🕡15:20 Mecz o 1. miejsce „Pucharu UEFA”:
Crips - Yakotakokiwa

🕡16:15 Mecz o 3 miejsce Żarskiej Ligi Futsalu
Red Devils Katalonia - ŁKS Łęknica

🕡 17:15 🏆 Finał Żarskiej Ligi Futsalu 🏆 
Hart Szkło - Endorfina&Brunetka

Terminarz Młodej Ligi Futsalu
Piątek (28.02)

18:00 Mundial Żary - UKS Victoria Jasień
Niedziela (1.03)

8:30 Start Płoty - UKS Victoria Jasień
9:20 Promień Women - Start Płoty

10:10 Mundial Żary - Sprotavia Szprotawa
11:00 ŁKS Łęknica - Promień Woman

11:50 Budowlani Lubsko - ŁKS Łęknica
12:40 Budowlani Lubsko - Łużyczanka Lipinki
13:30 Promień Żary 2010 - Promień Żary 2011

Czarni Żagań - pauza

Endorfina&Brunetka - Red Devils Katalonia 6:1 fot. Andrzej Buczyński Hart Szkło - ŁKS Łęknica 6:6 (karne 2:1) fot. Andrzej Buczyński

Crips - MMalu 5:3 fot. Andrzej BuczyńskiMagicy - Yakotakokiwa 1:9 fot. Andrzej Buczyński
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28 lutego - 5 marca 2020

piątek
11:55

Sędzia Anna  
Maria Wesołowska

TTV

Sam Witwicky pomimo młodego wieku ma na 
koncie wybitne zasługi. Już dwukrotnie udało mu 
się ocalić Ziemię przed Megatronem i dowodzoną 
przez niego armią bezwzględnych robotów 
Deceptikonów. Został za to uroczyście odznaczony 
przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Teraz 
wchodzący w dorosłość mężczyzna planuje 
w końcu zacząć normalne życie. Okazuje się 
jednak, że nie jest to takie proste. Choć ukończył 
studia i stał się narodowym bohaterem, ma 
poważne problemy ze znalezieniem pracy. 

TVN fi lm sf, USA, 2011

Transformers III20:00

Piątek

TVP1

21:30

Sobota

Elitarna pozarządowa agencja Kingsman 
zrzesza wybitnych tajnych agentów, a zarazem 
dżentelmenów. Jej członkowie widzą w sobie 
współczesnych rycerzy - ludzi, u których 
doskonałe umiejętności idą w parze z honorem 
oraz nienagannymi manierami. Harry Hart, 
zwany Galahadem, decyduje się dać szansę 
Eggsy’emu, niepokornemu nastolatkowi z nizin 
społecznych, który trafi ł do aresztu. Ma dług 
wdzięczności wobec jego ojca i dostrzega 
w chłopaku duży potencjał.

Horton Madec przyjeżdża do niewielkiego 
miasta leżącego w stanie Nowy Meksyk. 
Przekupuje miejscowego szeryfa, by zgodził się 
zorganizować dla niego polowanie na zagrożo-
nego wyginięciem mufl ona. Stróż prawa zwraca 
się w tej sprawie do młodego, ale doświadczo-
nego przewodnika Bena. Ma on poprowadzić 
przybysza do kanionu za miastem. W trakcie 
polowania dochodzi do wypadku. Madec bez 
zastanowienia celuje w zarys sylwetki ledwie 
widoczny z oddali. 

POLSAT komedia sensacyjna, Wielka Brytania, 2014  thriller, USA, 2014

Kingsman - tajne służbyPojedynek na pustyni 00:20

Niedziela

Polska, początek lat 50. XX wieku. Bohater re-
wolucji październikowej, a później żołnierz Armii 
Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego 
i współorganizator konspiracyjnej organizacji 
policyjnej powiązanej z AK, Bolesław Kontrym 
(Jan Frycz), podejmuje decyzję o powrocie do 
ojczyzny na wieść o tym, że odnalazł się jego 
brat Konstanty (Andrzej Grabowski). Major jest 
przekonany, że służący w Ludowym Wojsku 
Polskim krewny zagwarantuje mu spokojne 
i bezpieczne życie w ojczyźnie.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2010

Kontrym21:00

Poniedziałek

Doświadczony Barney Ross (Sylvester Stallone) 
jest dowódcą grupy najemników specjal-
izujących się w najbardziej ryzykownych 
misjach na całym świecie. W jego zespole 
są najlepszy w walce nożem Lee Christmas 
(Jason Statham), specjalista od wschodnich 
sztuk walki Yin Yang (Jet Li), miłośnik ciężkich 
broni Hale Caesar (Terry Crews), ekspert od 
ładunków wybuchowych Toll Road (Randy 
Couture) i nieprzewidywalny snajper Gunner 
Jensen (Dolph Lundgren). 

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2010 

Niezniszczalni20:10

Wtorek

Studentka architektury zieleni, Ania (Marta 
Żmuda Trzebiatowska), wychowała się w domu 
dziecka. Mimo bolesnej przeszłości, pozostała 
ufna wobec ludzi. Dziewczyna uwielbia naturę i z 
zamiłowaniem hoduje rośliny. Mieszka z przyja-
ciółką Magdą (Magdalena Schejbal), a utrzymuje 
się pielęgnując rośliny w apartamentowcach 
bogaczy. W jednym z nich Ania spotyka przystoj-
nego, pewnego siebie Marcina (Piotr Adamczyk). 
Od tej chwili jej myśli i uczucia krążą wokół jego 
osoby. On jednak jej nie zauważa.

POLSAT komedia romantyczna, Polska, 2008

Nie kłam kochanie22:10

Środa

Architekt Michał może pozwolić sobie na życie 
w luksusie. Jest współwłaścicielem dobrze 
prosperującej fi rmy, ma eleganckie mieszkanie 
i jeździ drogim autem. By urozmaicić monoton-
ną codzienność, romansuje ze swoją wspólnicz-
ką Agatą, oboje jednak nie traktują poważnie 
tego związku. Pewnego dnia ich studio dostaje 
intratne zlecenie na zabudowę terenu wokół 
hotelu w Sopocie. Wówczas w fi rmie zjawia się 
urocza Julia, specjalizująca się w architekturze 
zieleni, która ma im pomóc w realizacji projektu.

TVN komedia romantyczna, Polska, 2006

Tylko mnie kochaj22:30

Czwartek
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05:20 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 

05:45 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

06:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:15 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
09:45 Okrasa łamie przepisy 

- Sosy ze świeżych ziół 
- magazyn kulinarny 

10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP 

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP 

12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn 
15:35 Gra słów. Krzyżówka

- teleturniej 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Skoki Narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Archiwista 

- serial TVP 
21:30 Najlepsza Telewizja 

wiosny
22:30 Generał Nil

- dramat biografi czny
00:45 Zawód: Amerykanin 
01:40 Kompania X - serial 
02:35 Magazyn kryminalny

05:20 Doktor Kleist 
06:15 Anna Dymna
06:40 Familiada - teleturniej 
07:15 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
14:05 Czterdziestolatek 
15:10 Doktor Kleist - lekarz 

rodzinny - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
18:55 Rodzinka.pl - serial 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:35 Starvoice. 
Gwiazdy mają
głos!
- program rozrywkowy 

22:35 Giganci ze stali
00:50 P. S. Kocham cię 

- melodramat, 
prod. USA, 2007, 
reż. Richard LaGravenese, 
wyk. Hilary Swank,
Gerard Butler, Harry 
Connick Jr, Lisa Kudrow 

03:05 Madame 
- komediodramat, 
prod. Francja, 2017, 
reż. Amanda Sthers, 
wyk. Toni Colette, 
Hervey Keitel 

04:30 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:00 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
11:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:45 Szpital - program 

obyczajowy 
13:45 Detektywi 
14:55 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
15:25 Milionerzy
16:00 Szpital 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport, Pogoda 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Transformers III 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2011, reż. Michael 
Bay, wyk. Shia LaBeouf, 
Rosie Huntington-White-
ley, Josh Duhamel,
John Turturro, 
Tyrese Gibson, Patrick 
Dempsey, Frances
McDormand, John 
Malkovich 

23:10 Tożsamość Bourne’a 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, Czechy, 2002, reż. 
Doug Liman, wyk. Matt 
Damon, Franka Potente, 
Chris Cooper, Clive Owen, 
Brian Cox

01:35 Kuba Wojewódzki
02:40 Uwaga!

- magazyn
03:00 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

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

- serial obyczajowy
prod. Polska

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość

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

Kiepskich
20:00 Avengers: Wojna 

bez granic

23:15 Piła 3
  - horror, USA, Kanada, 

2006, reż. Bousman 
Darren Lynn, wyk. Angus 
Macfadyen

 Po zniknięciu psychopaty 
Jigsawa policja rozpoczyna 
intensywne poszukiwania. 
Tymczasem sadysta jest 
w stanie krytycznym. 
Opiekuje się nim wierna 
asystentka i adeptka jego 
wyrafi nowanych technik 
tortur Amanda.

01:45 Święta doskonałe
  - fi lm prod. USA, 

2007, reż. Lance 
Rivera, Queen
Latifah

03:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne  
08:20 Studio Kultura 
08:45 Debiut - fi lm animowany 
08:50 Locus - fi lm animowany 
09:15 Łagodna - dramat 
11:00 Kanclerz - serial TVP 
13:20 Daniel Hope - w hołdzie 

Yehudiemu Menuhinowi 
15:05 Studio Kultura 

- rozmowy
15:25 Wahadełko - fi lm TVP 
16:35 Duże zwierzę - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
2000, reż. Jerzy Stuhr, 
wyk. Jerzy Stuhr, Anna 
Dymna

18:00 Reżyserzy - Billy Wilder 
- cykl dokumentalny

18:55 Teledyski
19:10 Tygodnik

Kulturalny 
20:00 Informacje kulturalne
20:30 Wieczór kinomana

- Wstęp do fi lmu 
- Egzamin 

20:35 Wieczór kinomana 
- Egzamin 
- dramat, prod. Rumunia, 
Francja, Belgia, 2016,
reż. Cristian Mungiu

22:50 Fabryka Hitów: Rytm 
- cykl dokumentalny

23:50 Tygodnik Kulturalny 
00:45 Teraz animacje! 

- Mgnienia oka 
00:50 Teraz animacje! 

- Bloeistraat 11
- fi lm animowany, 
prod. Holandia, Belgia, 
2018 

01:00 Teraz animacje! 
- Xoxo Pocałunki i uściski 
- fi lm animowany 

01:25 Wstęp do fi lmu
01:30 Widmo wolności 

- komediodramat, 
prod. Francja, 1974

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce z 
przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem 
jest sprytny policjant Nash 
Bridges (Don Johnson), 
który w raz ze swoim 
partnerem Joe Dominguez 
(Cheech Marin) walczy z 
przestępczością w mieście.

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów

12:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

21:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

22:00 Furia
00:40 13 Dzielnica
02:10 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:45 Dyżur - serial 
dokumentalny

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku

04:00 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial 

dokumentalny

05:10 Szkoła 
06:10 Mango 

- telezakupy
07:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

10:40 Mango
telezakupy

11:00 Idealna niania
- program obyczajowy 

11:45 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

12:15 Sąd rodzinny
- program sądowy 

13:15 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska
- program sądowy 

14:15 Szkoła 
15:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
16:15 19 + - obyczajowy
16:50 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska 
18:00 Szkoła 

18:55 Anna German 
- serial obyczajowy, 
Rosja/Ukraina/Polska/
Chorwacja 

20:00 Hotel Paradise 
21:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
22:00 Tammy - fi lm komedia, 

USA, 2014, reż. Ben 
Falcone, wyk. Melissa 
McCarthy, Susan Saran-
don, Kathy Bates, Allison 
Janney, Dan Aykroyd, Toni 
Collette, Sandra Oh 

00:15 Dwanaście małp
- fi lm S-F, USA, 1995, 
reż. Terry Gilliam, 
wyk. Bruce Willis, 
Madeleine Stowe, 
Brad Pitt, Christopher 
Plummer, David Morse 

02:55 Noc magii

06:00 Anatomia głupoty
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Strażnik Teksasu

Cordell Walker 
(Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami 
przestępczości w stanie 
Teksas. Pomagają mu w 
tym inni agenci na czele 
z Jimmym Trivettem 
(Clarence Gilyard Jr.) oraz 
pani prokurator Alex Cahill 
Walker (Sheree J. Wilson). 
Po dobrze wykonanym 
zadaniu wszyscy spotykają 
się w barze emerytowane-
go strażnika C.D. Parkera 
(Noble Willingham).

12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:20 Aligator kontra 
Anakonda

 - fi lm prod. USA,
2015, reż. Stone A.B., 
wyk. Butler Yancy, 
Lourie Skye, Nemec 
Corin 

 Naukowcy prowadzący 
badania nad serum o nie-
zwykłych właściwościach 
zamierzają połączyć DNA 
gigantycznego krokodyla 
i wielkiej anakondy. Kiedy 
dochodzi do uszkodzenia 
ogrodzenia terenu ośrod-
ka, zwierzęta uciekają na 
wolność i dostają się do 
pobliskiego jeziora, nad 
którym grupa studentów 
urządza sobie otrzęsiny. 

01:05 STOP Drogówka
- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Klan - telenowela TVP 
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn 
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych 

08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban 
09:20 Rodzinny ekspres 

- Wielki Post a sakrament 
pokuty - magazyn 

09:55 Pojedynek w Abilene 
- fi lm fabularny, prod. 
USA, 1967, reż. William 
Hale, wyk. Bobby Darin, 
Emily Banks, Leslie Niels-
en, Donnelly Rhodes 

11:25 Wokół mórz. Skarb 
myszołowa 
- cykl dokumentalny

11:40 Wokół mórz 
- cykl dokumentalny

12:00 Polskie Ślady - reportaż 
12:40 Fascynujący świat  

13:45 Okrasa łamie przepisy
- W garnku piwowara 

14:15 Z pamięci - Barbara Hoff  
14:20 Przyrodnik na tropie
14:50 Kulisy - Postaw na milion
15:00 Sanatorium miłości 
15:50 Skoki Narciarskie 
17:00 Teleexpress 
17:10 Skoki Narciarskie
18:25 Postaw na milion 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP 
21:30 Hit na sobotę 

- Pojedynek na pustyni 
- thriller

23:15 Ognisty podmuch 
- fi lm sensacyjny

01:40 Generał Nil - dramat 
03:45 Fortepian Chopina

- fi lm dokumentalny

04:35 Koło fortuny
05:15 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
06:20 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP 
07:15 Pytanie na śniadanie 
10:45 Pogoda 
10:50 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:20 Ostoja - magazyn 
11:55 Starvoice. Gwiazdy Mają 

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

Eurowizja 2020 - Finał 
16:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:55 O mnie się nie martw 
17:50 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:35 Lepsza połowa - serial 
19:30 Lajk! 
20:00 Dance Dance Dance

22:40 Konwój
- fi lm prod. Polska, 
2016, reż. Maciej Żak, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Janusz Gajos, Przemysław 
Bluszcz, Łukasz 
Simlat, Ireneusz 
Czop, Tomasz Ziętek, 
Agnieszka Żulewska 

00:20 Anatomia zemsty
- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2013, 
reż. Daniel Schechter, 
wyk. Jennifer Aniston, 
Isla Fisher, Tim Robbins, 
John Hawkes, 
Will Forte 

02:10 Jutro będzie futro 2
- fi lm prod. USA, 2015, 
wyk. Rob Corddry, Clark 
Duke, Craig Robinson

03:45 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Na Wspólnej- serial 
12:25 Kobieta na krańcu 

świata 
12:55 Top Model 

- program rozrywkowy 
14:30 Nieoczekiwana 

zmiana miejsc 
- fi lm komedia, USA, 
1983, reż. John Landis, 
wyk. Eddie Murphy, Dan 
Aykroyd, Ralph Bellamy, 
Don Ameche, Denholm 
Elliott, Jamie Lee Curtis, 
Kristin Holby, Frank Oz, 
James Belushi  

16:55 Klinika naturalnego 
piękna 

18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny

19:00 Fakty 
19:25 Sport, Pogoda 
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Jak upolować 
faceta? 
- fi lm komedia, USA, 2012, 
reż. Julie Ann Robinson, 
wyk. Katherine Heigl, 
Jason O’Mara, Daniel 
Sunjata, John Leguizamo, 
Sherri Shepherd, Debbie 
Reynolds 

21:55 Medium
- fi lm obyczajowy,
USA, 2010, reż. Clint East-
wood, wyk. Matt Damon, 
Cecile Ranc

00:40 Constantine - fi lm 
horror, USA, Niemcy, 2005, 
reż. Francis Lawrence, 
wyk. Rachel Weisz, Shia 
LaBeouf, Djimon Hounsou, 
Max Baker, Pruitt Taylor 
Vince, Tilda Swinton

03:10 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Scooby Doo: Epoka 
Pantozaura

 Wypad za miasto zamienia 
się w prehistoryczny kosz-
mar, kiedy Scooby-Doo
i Brygada odkrywają prze-
rażającego Pantozaura 
- legendarnego dinozaura, 
wskrzeszonego by strzec 
skarbów ukrytych 
w pustynnych jaskiniach! 

10:10 Ewa gotuje
10:40 Hotel Transylvania 2
12:40 Galimatias, 

czyli kogel - mogel II
- komedia

14:45 XXI Mazurska Noc 
Kabaretowa

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich

20:10 Kevin sam 
w Nowym Jorku 
- komedia

 Kontynuacja przygód 
Kevina, a zarazem jednej 
z najbardziej kasowych 
komedii familijnych. 
Tym razem rodzina 
McCallisterów postanawia 
spędzić święta 
na Florydzie. 

22:50 Mission: 
Impossible 3

  Tom Cruise, który ponown-
ie wcielił się w rolę Ethana 
Hounta, po raz kolejny 
ratuje świat dokonując 
rzeczy niemożliwych. 

01:20 Automata
03:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:20 Zaśpiewajmy 
to jeszcze raz 

08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Serialowa nostalgia 
09:05 Zbrodnia i kara 
09:45 Scena Klasyczna 

- RASP Lovers - koncert 
10:35 Dokument tygodnia 

- Noma: My Perfect Storm 
12:30 Zemsta - komedia 
14:20 Szlakiem Kolberga 
14:55 Kobieta w oknie 
16:35 Ilustratorzy. Świat 

niedopowiedziany 
17:00 Brzydkie kaczątko

- fi lm TVP 
17:35 Baletownik - magazyn 
17:35 PortretyKomitetu 

Honorowego 17. 
Miedzynarodowego 
Komitetu Pianistycz-
nego im. Fryderyka 
Chopina- Andrzej Wajda

17:55 One More Time with 
Feeling - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Bilet do kina
- Thelma i Louise 
- dramat
prod. USA, 1991, 
reż. Ridley Scott, wyk. 
Susan Sarandon, Geena 
Davis, Harvey Keitel 

22:45 Sgt. Pepper’s w Filhar-
monii Paryskiej

00:05 Seans kultowy - Rób, 
co należy - dramat, prod. 
USA, 1989, reż. Spike Lee, 
wyk. Danny Aiello, Ossie 
Davis, Ruby Dee, Spike Lee, 
John Turturro 

02:05 Scena alternatywna
02:35 Informacje kulturalne 
03:10 Wieczór kinomana 

- Egzamin - dramat, prod. 
Rumunia, Francja, Belgia

05:25 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

05:50 Czynne całą dobę
07:00 Taki jest świat 
07:50 Bibliotekarze
08:50 13 Posterunek 2
10:10 Rodzinny interes

- serial obyczajowy
Serial opowiadający o 
dwójce przyjaciół, którzy 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Z kolei ich żony prowadzą 
mały salon fryzjerski 
„Bella Ella”.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Mocne Sobotnie 
Kino: Parker
- fi lm sensacyjny
Oszukany przez 
byłych kompanów 
i pozostawiony na pewną 
śmierć zawodowy złodziej 
powraca do gry, planując 
rewanż.

22:25 Patriota

00:05 Ojczym
- thriller 
Matka Michaela poznaje 
tajemniczego Davida. 
Chłopak zaczyna mieć 
wątpliwości co do 
prawdziwych zamiarów 
mężczyzny.

02:05 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:55 Menu na miarę
- program rozrywkowy
prod. Polska

04:35 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny
prod. Polska

05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

04:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:55 Mango 
- telezakupy

07:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:55 Hotel Paradise 
13:55 Kangur Jack 

- fi lm komedia, USA, 
Australia, 2003, reż. 
David McNally, wyk. 
Jerry O’Connell, Anthony 
Anderson, Estella Warren, 
Christopher Walken, 
Marton Csokas, Dyan 
Cannon 
Podczas wycieczki do Aus-
tralii Charlie i Louis robią 
sobie zdjęcie z kangurem. 
Niespodziewanie zwierzak 
ucieka w bluzie, gdzie 
znajdują się ich pieniądze.

15:50 Śnieżne psy 
- fi lm przygodowy, USA, 
Kanada, 2002, reż. Brian 
Levant

17:55 Step Up IV : Rewolucja 
- fi lm musical, USA, 2012, 
reż. Scott Speer, wyk. 
Kathryn McCormick, Ryan 
Guzman, Misha Gabriel 
Hamilton, Cleopatra 
Coleman 

20:00 Wyścig śmierci II 
- fi lm sensacyjny, Niemcy, 
RPA, 2010, reż. Roel Reiné, 
wyk. Luke Goss, Sean 
Bean, Danny Trejo, Ving 
Rhames, Lauren Cohan 

22:15 Sąsiedzi
- fi lm komedia
 USA, 2014, reż. Nicholas 
Stoller, wyk. Seth Rogen, 
Zac Efron, Rose Byrne, 
Christopher Mintz-Plasse, 
Dave Franco 

00:15 Kości - serial, USA 
01:15 Druga strona medalu

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 101 dalmatyńczyków
09:00 Dzielna Mysz
09:15 Galileo
11:20 Policjantki i Policjanci
14:20 STOP Drogówka
15:30 Zabójcza obsesja
17:25 Mali Agenci 3D: Trójwy-

miarowy odjazd
  - fi lm prod. USA, 2003, 

reż. Rodriguez Robert, 
wyk. Banderas Antonio, 
PenaVega Alexa

 Bohaterowie musza się 
zmierzyć z szalonym 
twórcą gry wideo, która 
jest niebezpieczną pułap-
ką dla graczy. Uwięzionej 
w niej Carmen śpieszy 
na ratunek jej brat. W 
wirtualnym świecie muszą 
się zmierzyć z całym 
szeregiem wymyślnych i 
niesamowitych przeszkód 
i zagrożeń. 

19:00 Galileo
- popularno-naukowy

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

Kryminalny
00:05 Walka z cieniem. 

Ostatnia runda
 Kolchin zostaje trenerem 

boksu. Nie odnosi 
jednak wielkich sukcesów, 
ponieważ trenowani przez 
niego zawodnicy zostają 
jeden po drugim znokau-
towani przez boksera 
z Południowej Afryki. 
Artem podejrzewa, że ten 
używa niedozwolonych 
technik. 

02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista

przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ SERIAL FABULARYZOWANY FILM SENSACYJNY MAGAZYN DRAMAT KOMEDIA FILM OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY

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

niedziela 1 marca

05:15 Klan - telenowela TVP 
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:05 Ziarno
09:40 Las bliżej nas - magazyn 
10:15 Noce i dnie - serial TVP 
11:20 Klasztorne smaki 
11:50 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn 
12:45 Życiowe wybory

- Aborcja - telenowela 
13:25 BBC w Jedynce 
14:25 Z pamięci - Barbara Hoff  
14:35 Weterynarze z sercem 
15:15 Skoki Narciarskie
17:30 Teleexpress 

18:30 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

19:30 Wiadomości  
20:15 Wyklęty 

- dramat, prod. Polska, 
2017, reż. Konrad Łęcki, 
wyk. Wojciech Niemczyk, 
Janusz Chabior, Robert 
Wrzosek, Marcin Kwaśny, 
Hanna Świętnicka 

22:15 Zakochana Jedynka
24:00 Pojedynek na pustyni 

- thriller, prod. USA, 
2014, reż. Jean - Baptiste 
Leonetti, wyk. Michael 
Douglas, Jeremy Irvine

01:40 Jaka to melodia? 
02:35 Ognisty podmuch

- fi lm sensacyjny
04:50 Z pamięci 

- Barbara Hoff  
04:55 Zakończenie dnia

04:35 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę - 
Tajemnicza skrzynia w 
centrum raju 

04:40 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

06:20 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

07:15 Pytanie na śniadanie 
11:15 Dance Dance Dance 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. Opole 

2020 
- widowisko muzyczne 

16:20 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

16:50 Lepsza połowa
- serial TVP 

17:50 Zainwestuj 
w marzenia 
- serial TVP 

18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Na dobre i na złe - serial 

19:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

20:00 Anatomia zemsty 
- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2013, reż. 
Daniel Schechter, wyk. 
Jennifer Aniston, Isla 
Fisher, Tim Robbins, 
John Hawkes, Will Forte 

21:45 Kino bez granic 
- J. Edgar - dramat, 
prod. USA, 2011 

00:10 Podróż do Indii 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
1984, reż. David Lean, 
wyk. Judy Davis, 
Victor Banerjee, Peggy 
Ashcroft, James Fox, 
Alec Guiness 

03:00 Konwój 
04:30 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Co za tydzień 

- magazyn 
11:45 Akademia policyjna VII: 

Misja w Moskwie
- fi lm komedia, USA, 1994, 
reż. Alan Metter, wyk. 
George Gaynes, Michael 
Winslow, David Graf, Leslie 
Easterbrook, G.W. Bailey

13:35 Ochroniarz amator 
- fi lm komedia, USA, 
2008, reż. Steven Brill, 
wyk. Owen Wilson, Nate 
Hartley, Troy Gentile, Ian 
Roberts, Leslie Mann 

15:45 Transformers III - fi lm 
przygodowy, USA, 2011, 
reż. Michael Bay

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

20:00 Podwodna pułapka 
- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, 
USA, 2017, 
reż. Johannes Roberts, 
wyk. Mandy Moore, Claire 
Holt, Chris Johnson, Yani 
Gellman, Matthew Modine 

21:55 Nagła śmierć 
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 1995, 
reż. Peter Hyams, 
wyk. Jean-Claude Van 
DammeRaymond J. Barry, 
Whittini WrightDorian 
Harewood 

00:10 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:10 Słodka afera 
02:10 Uwaga! - magazyn
02:30 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:15 Jak wytresować 
smoka

 Historia nastoletniego 
Wikinga o imieniu 
Czkawka, który mieszka 
na wyspie Berk, gdzie 
głównym zajęciem jest 
walka ze smokami. Spryt 
nastolatka i jego niekon-
wencjonalne poczucie hu-
moru nie podobają się ani 
jego współplemieńcom, 
ani wodzowi... którym
jest ojciec Czkawki.  

10:30 Duże dzieci
12:35 Hotel Transylwania
 Drakula chce uczcić sto 

osiemnaste urodziny córki 
wystawną imprezą dla 
najbliższych przyjaciół. 

14:25 Avengers: Wojna 
bez granic

17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia

19:30 Państwo 
w Państwie
- magazyn

20:00 Kabaret na żywo. 
Przystanek Radość

22:10 W rytmie serca
23:10 Ślad
00:20 Kingsman 

- tajne służby
 - fi lm prod. Wielka 

Brytania, USA, 2014, 
reż. Matthew Vaughn, 
wyk. Caine Michael, 
Colin Firth, Jackson 
Samuel L., Strong 
Mark, Taron Egerton 

03:10 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy 
TV Okazje

08:20 Serialowa nostalgia 
09:25 Od ucha do uchaj 
10:55 Od ucha do ucha 

- Lampa i słowik 
11:05 Od ucha do ucha 

- Wiatr - fi lm animowany, 
prod. Niemcy, 2013 

11:05 Festiwalowa gorączka
- fi lm animowany

11:25 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny 

12:05 Słodkie oczy - fi lm TVP 
13:15 Błękitna nuta - dramat
15:35 XVII Konkurs 

Chopinowski 
16:45 Zaginiony rękopis 

“Mazurka Dąbrowskie-
go” - fi lm animowany

17:00 Niedziela z... 
Platonem 

17:55 Niedziela z... - Teatr 
Telewizji - Kriton

18:50 Niedziela z... Platonem 
- Edward Elgar 
- Serenada op. 20

20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Cena strachu - dramat, 
prod. Francja, 1953 

23:05 Scena alternatywna
- Provinz Posen 

23:40 Alter - magazyn 
kulturalny 

00:15 Dokument.pl 
- W międzyczasie 
- fi lm dokumentalny 

01:25 Bilet do kina 
- Thelma i Louise 
- dramat

03:45 Informacje kulturalne 
04:10 Teraz animacje! 

- Mgnienia oka
- fi lm animowany

04:15 Teraz animacje!
- Bloeistraat 11 - fi lm 

04:25 Teraz animacje! 
- Xoxo Pocałunki 
i uściski - fi lm 

04:45 Magazyn Rolling Stone

06:00 Tajemnice medyczne
07:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
09:15 Żona pastora

Pastor Henry Biggs 
poświęca zbyt dużo uwagi 
Kościołowi i wiernym, 
bezwiednie zaniedbując 
oddaną żonę Julię i syna. 
Zauważa jednak, że w jego 
domu źle się dzieje, dlat-
ego zdesperowany prosi 
Boga o pomoc. Pan Bóg 
wysłuchuje prośby. Po-
jawia się Dudley, elegancki 
i szarmancki anioł, który 
ma za zadanie pomóc 
nieszczęśliwej parze 
stworzyć nowy Kościół, a 
także nadać nowy sens ich 
małżeństwu. Ale okazuje 
się, że z aniołami bywają 
kłopoty.

11:40 Wyścig szczurów
13:45 Najpiękniejsze baśnie: 

Niesforne diabły

15:50 Goście, goście 2
- komedia

18:20 Kariera frajera
20:00 Niedziela 

z gwiazdami: 
Żywioł. Deepwater 
Horizon

22:00 Patrol
00:50 Na wariackich

papierach
01:50 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Biesiada 
na cztery pory roku

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:50 Biesiada na cztery
 pory roku

04:30 Menu na miarę
04:55 Z archiwum policji

- magazyn

04:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Wpadki fi lmowe 

- program rozrywkowy 
08:35 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
09:35 Hotel Paradise 
11:35 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
13:55 Anna German - serial 

obyczajowy, Rosja, Ukrai-
na, Polska, Chorwacja 

15:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia

16:05 King Kong 
- fi lm przygodowy, Nowa 
Zelandia, USA, Niemcy, 
2005, reż. Peter Jackson, 
wyk. Naomi Watts, Adrien 
Brody, Jack Black, Thomas 
Kretschmann, Colin Hanks, 
Andy Serkis, Jamie Bell 

20:00 Liga sprawiedliwości 
- fi lm przygodowy, USA, 
Kanada, Wielka Brytania

22:30 Sztuka kochania: 
Historia Michaliny 
Wisłockiej 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2017,
reż. Maria Sadowska,
wyk. Magdalena
Boczarska, Eryk Lubos, 
Justyna Wasilewska, 
Piotr Adamczyk, Jaśmina 
Polak, Borys Szyc, Kar-
olina Gruszka, Wojciech 
Mecwaldowski, Danuta 
Stenka, Arkadiusz 
Jakubik 

01:00 Kości
- serial, USA 

02:00 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 101 dalmatyńczyków
09:30 Diabeł z trzema złotymi 

włosami
 Synowi młynarza, 

Hansowi, przepowied-
ziano przy narodzinach, 
że ożeni się z córką króla. 
Kiedy okrutny i chciwy król 
dowiaduje się o przepow-
iedni, postanawia zrobić 
wszystko, by zapobiec 
jej spełnieniu i planuje 
wydanie księżniczki za 
tępego Księcia Willibalda. 
Tymczasem sprytny Hans 
i bystra Księżniczka są jak 
dla siebie stworzeni i nie 
zamierzają zniechęcić się 
przeszkodami. 

11:00 Galileo
13:05 Gwiazdy Kabaretu
15:20 Wesołych świąt
17:00 119 dni na Pacyfi ku 
19:00 Galileo

20:00 Wykonać wyrok
  - fi lm prod. USA, Kanada, 

1990, reż. Sarafi an Deran, 
wyk. Gibb Cynthia, Van 
Damme Jean-Claude 
Gwiazda fi lmów akcji, 
Jean-Claude Van Damme 
w roli detektywa, Louisa 
Burke’a, który został 
wyznaczony do wykonania 
zadania specjalnego 
w środku więzienia o 
zaostrzonym rygorze. 

21:55 Zakładnik z Wall Street
00:00 Najdziwniejsze 

zwierzęta świata
02:00 Zagadkowe 

zgony
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:20 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - taka 

historia... - telenowela 
historyczna TVP

09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Program rolny
12:50 BBC w Jedynce

- Serengeti
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Kon-

trym - spektakl teatralny
22:20 Świat bez fi kcji 
23:25 Archiwista - serial TVP 
00:20 Wymarzona 

dziewczyna 
- komedia

01:55 Film fabularny
03:40 Jak powstrzymać 

stwardnienie rozsiane? 
- fi lm dokumentalny

05:20 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial, 
prod. Niemcy, 2011 

06:15 Coś dla Ciebie 
- magazyn 

06:40 Familiada - teleturniej 
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
14:05 Coś dla Ciebie 

- magazyn 
14:30 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
15:05 Doktor Kleist - lekarz 

rodzinny - serial

15:50 Zainwestuj w marzenia 
- serial TVP 

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada

- teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
18:55 Rodzinka.pl - serial 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
19:55 Przepis dnia
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Kulisy serialu 

„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 O mnie się nie martw 
22:50 Trzy dni Kondora 
23:55 Milczenie
02:40 Głęboka woda - serial 
03:40 Cuda z odzysku 
04:25 Zakończenie

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Nowa Maja 

w ogrodzie 
06:50 Akademia ogrodnika 
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN  
11:30 Afera fryzjera

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi

- program kryminalny 
15:25 Kobieta na krańcu 

świata 
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny
prod. Polska

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kod genetyczny 
22:30 Wejście smoka

- fi lm sensacyjny, 
USA, 1973, reż. Robert 
Clouse, wyk. Bruce Lee, 
John Saxon, Shih Kien, Jim 
Kelly, Bob Wall  

00:40 Co za tydzień
- magazyn 

01:20 Wewnętrzny 
wróg - serial, USA 

02:20 Uwaga! 
- magazyn

02:40 Noc magii 
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

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

Akcja serialu rozgrywa się 
głównie we Wrocławiu, 
gdzie w większości miesz-
kają główni bohaterowie 
oraz w wiosce Wadlewo, 
niedaleko Wrocławia.

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

Kiepskich

20:10 MEGA HIT - Kingsman 
- tajne służby

 Kingsman to elitarna 
organizacja pozarządowa, 
zrzeszająca wybitnych 
tajnych agentów-dżentel-
menów, którzy uważają 
się za współczesnych 
arturiańskich rycerzy. 
Kiedy podczas akcji ginie 
jeden z nich, pozostali 
mają za zadanie znaleźć 
jego godnego zastępcę. 

22:55 Pamięć absolutna
 - thriller, USA, Kanada, 

2012, reż. Len Wiseman
01:25 Niezniszczalni

- fi lm akcji
03:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 
- Młodzi artyści 

08:05 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:45 Wieczór u Abdona 

- fi lm obyczajowy 
09:35 Duże zwierzę

- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2000, reż. Jerzy 
Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr, 
Anna Dymna, Dominika 
Bednarczyk, Błażej Wójcik

11:00 Kanclerz - serial TVP 
12:10 Sława i chwała - serial 

TVP, prod. Polska, 1998, 
reż. Kazimierz Kutz

13:10 Zagraj ze mną - fi lm 
krótkometrażowy 

13:40 One More Time with 
Feeling - fi lm 
dokumentalny

15:30 Studio Kultura 
15:45 Niedziela z... 

Platonem 

16:40 Siedem czerwonych 
róż, czyli Benek
Kwiaciarz o sobie
i o innych - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1972

18:00 Legendy polskiego 
teatru - Łom - fi lm

19:05 Teledyski
19:25 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
20:00 Informacje 

kulturalne 
20:30 Panorama kina 

polskiego - Wyklęty
- dramat

22:20 Powidoki 
22:40 Antyfonie - Harsh Noise 
23:15 Więcej niż fi kcja 

- Dzieci z Dachu Świata
- fi lm dokumentalny

01:00 Żelazna klasyka 
- Milczenie - fi lm fabularny

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

12:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

17:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

20:00 Patriota
Weteran wojny 
francusko-indiańskiej 
osiada na farmie i zakłada 
rodzinę. Gdy wybucha 
kolejny konfl ikt, musi 
zdecydować: stanąć do 
walki czy zaopiekować
się najbliższymi.

21:50 W pogoni za zemstą
23:50 Polowanie 

na Eagle One
01:40 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

02:20 Niesamowite!
03:50 Biesiada 

na cztery pory roku
04:35 Z archiwum policji

- magazyn
05:00 Dyżur - serial

05:10 Szkoła 
06:10 Mango telezakupy
07:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 

- program obyczajowy 
11:45 Zakochani po uszy 
12:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:15 Szkoła 
15:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
16:15 19 + - obyczajowy
16:55 Brzydula - serial

obyczajowy, Polska 
18:00 Szkoła 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Chłopaki nie płaczą 
- fi lm komedia, Polska, 
1999, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Cezary Pazura, Michał 
Milowicz, Mirosław 
Zbrojewicz, Anna Mucha, 
Wojciech Klata, Mirosław 
Baka, Bohdan Łazuka 

23:05 Liga sprawiedliwości
- fi lm przygodowy, USA, 
Kanada, Wielka Brytania, 
2017, reż. Zack Snyder, 
wyk. Ben Affl  eck, Henry 
Cavill, Amy Adams, Gal 
Gadot, Ezra Miller, Jason 
Momoa, Ray Fisher, Jere-
my Irons, Diane Lane 

01:30 Druga strona 
medalu
- talk show 

02:40 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Sekrety Sąsiadów
09:30 Demakijaż
10:00 Przez żołądek do serca

Daniel, Samantha i Peter 
to trójka starych przyjaciół 
mieszkających razem
w wielkim mieszkaniu w 
Los Angeles. Słodki Daniel 
oprócz spędzania każdej 
nocy z inną dziewczyną 
ma jeszcze jedno hobby
- gotowanie. Udziela lekcji 
gotowania zauroczonym 
nim słuchaczkom. Robi to 
tak doskonale, iż wkrótce 
dostaje pracę - własny 
program kulinarny 
w telewizji

10:30 Demakijaż
11:00 Awantura o kasę
13:15 Magicy z ulicy
13:45 STOP Drogówka
14:30 Emil pogromca

mandatów

15:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Słoneczny patrol
18:00 Sekrety Sąsiadów
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:40 Spotlight
  Tuż po objęciu 

stanowiska, nowy szef 
gazety, Marty Baron, 
kieruje dziennikarzy do 
zbadania sprawy księdza 
oskarżonego o seksualne 
wykorzystywanie dzieci 
na przestrzeni 30 lat. 

00:15 Skazany na piekło
02:20 Galileo
03:20 Graffi  ti
03:35 SuperLudzie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ PROGRAM INFORMACYJNY FILM AKCJI DRAMAT THRILLER KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY

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

wtorek 3 marca

05:05 Jeden z dziesięciu
- teleturniej 

05:35 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny 

06:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019 

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce 

- Trendy w modzie
świata zwierząt

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! 

- magazyn 
20:30 Leśniczówka
20:55 Zniewolona. Kulisy
21:05 Zniewolona - serial 
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Ocaleni - koncert
00:15 Głębia ostrości
00:45 Chartum - dramat

04:30 Koło fortuny
05:10 Doktor Kleist - lekarz 

rodzinny - serial,
prod. Niemcy, 2011 

06:05 Polscy prawosławni 
w Brukseli - reportaż 

06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Przepis dnia
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:10 Doktor Kleist - lekarz 

rodzinny - serial
16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque 

- teleturniej 
18:55 Rodzinka.pl - serial 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
19:55 Przepis dnia
20:10 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Kulisy serialu 

„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 Echo serca - serial TVP 
22:45 Zainwestuj w marzenia 
22:55 Ludzkie historie 

- Graniczne cięcie
24:00 Rodzinka.pl - serial 
00:35 O mnie się nie martw

 - serial komediowy TVP 
01:35 Nowa - serial TVP

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Afera fryzjera

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy 
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
- program informacyjny
prod. Polska

19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Motyw - serial, Polska 
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show 
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
00:05 Kobieta na krańcu 

świata  
00:40 Zabójcza broń

- serial, USA 
01:40 Uwaga! - magazyn
02:05 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

10:00 Sekrety rodziny
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy 
14:00 Pierwsza miłość

- serial obyczajowy
prod. Polska

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość

- serial obyczajowy
prod. Polska

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

Kiepskich
- serial komediowy

20:10 Niezniszczalni
  - fi lm akcji, USA, 2010,

reż. Stallone Sylvester, 
wyk. Stallone Sylvester, 
Eric Roberts, Jet Li, 
Lundgren Dolph, 
Statham Jason, 
Willis Bruce

 Doświadczony przez życie 
Barney Ross dowodzi 
grupą najemników spec-
jalizujących się w misjach, 
których inni nie mają 
odwagi podjąć. 

22:35 Szklana pułapka
- fi lm sensacyjny

01:30 Łowcy zombie
03:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Afi sz kulturalny
07:20 Teledyski - muzyka 

klasyczna
08:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny 
08:25 Studio Kultura 

- Rozmowy
08:40 Pajęczyna - fi lm TVP 
09:35 Siedem czerwonych róż, 

czyli Benek 
Kwiaciarz o sobie 
i o innych - fi lm TVP 

11:00 Sława i chwała 
- serial TVP 

13:10 Lotnisko - fi lm animowa-
ny, prod. Chorwacja, 
Szwajcaria, 2017 

13:20 Niebieska kula 
- fi lm animowany 

13:40 Sztuka Niemiec
- esej dokumentalny

14:40 Studio Kultura 
14:55 Szlakiem Kolberga 

- The Dumplings 
- reportaż 

15:25 Kryształ - fi lm TV

16:00 Kto zabił?
- dramat, prod. Francja, 
1947

18:00 Dokument.pl 
19:30 Antyfonie 

- Harsh Noise
- fi lm dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Lato w Nohant 

- spektakl teatralny
21:50 Lekkie obyczaje 

- Na mlecznej drodze 
- dramat

00:05 Alter - magazyn 
00:35 Młoda Polska 
01:20 Pierwsze klapsy 
02:30 Informacje 

kulturalne 
- informator kulturalny 

03:00 Panorama kina 
polskiego - Wyklęty
- dramat, prod. Polska

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

10:00 Zaklinaczka 
duchów
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Czasy ostateczne: 
Pozostawieni
Świat pogrąża się 
w chaosie i destrukcji. 
Pozostali na ziemi
ludzie są świadkami 
proroctwa biblijnego, 
które zwiastuje początek 
apokalipsy.

22:05 Żywioł. Deepwater 
Horizon

00:10 We krwi
02:05 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku

04:35 Z archiwum 
policji
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:10 Szkoła 
06:10 Mango telezakupy
07:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania

- program obyczajowy 
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:15 Sąd rodzinny 
13:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:15 Szkoła 
15:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
16:15 19 + - obyczajowy
16:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
18:00 Szkoła 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Seks w wielkim 
mieście II 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2010, reż. 
Michael Patrick King, wyk. 
Sarah Jessica Parker, Kim 
Cattrall, Kristin Davis, 
Cynthia Nixon, David 
Eigenberg, Liza Minelli, 
Chris Noth 

00:10 Wyścig śmierci II
- fi lm sensacyjny, 
Niemcy, RPA, 2010, 
reż. Roel Reiné, 
wyk. Luke Goss, Sean 
Bean, Danny Trejo, Ving
Rhames, Lauren 
Cohan 

02:15 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:50 Noc magii

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Święty
09:30 Demakijaż
10:00 Przez żołądek do serca
10:30 Demakijaż
11:00 Awantura o kasę
13:00 Magicy z ulicy
13:30 STOP Drogówka
14:30 Emil pogromca

mandatów
15:00 Policjantki i Policjanci
16:00 Słoneczny patrol

Akcja serialu rozgrywa się 
na plaży w południowej 
Kalifornii. Gwiazda 
serialu David Hasselhoff  
występuje w roli 
szefa patrolu dzielnych i 
atrakcyjnych ratowników. 
Wspaniała przygoda, 
piękne i wysportowane 
ciała w skąpych strojach 
kąpielowych, wakacyjne 
romanse.

18:00 Sekrety Sąsiadów
18:30 Święty

19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy

20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi

- Wydział Kryminalny
21:40 Komornik
  Mistrz sztuk walki 

zatrudnia się do ściągania 
długów dla mafi i. 
Praca wydaje się prosta, 
do chwili, gdy jeden 
z klientów wciąga go 
w sytuację, która okazuje 
się mieć drugie dno. 

23:40 Nieuchwytny cel 2
- fi lm sensacyjny

01:50 Galileo
02:50 Interwencja

- magazyn
03:05 Magazyn Atleci 

Polsat Sport 2020
03:40 Trans World Sport 2020

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:05 Jeden z dziesięciu
05:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
06:15 Przysięga 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzika Kolumbia Brytyjska 
- fi lm dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm!

- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka Nożna Puchar 

Włoch 1/2 fi nału
23:10 Historia bez tajemnic 
00:45 Randki z mordercą 

- fi lm fabularny
02:20 Wojsko - polskie.pl 
02:40 Warto rozmawiać

05:15 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

06:10 Pożyteczni.pl 
06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Przepis dnia
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:10 Doktor Kleist - lekarz 

rodzinny - serial
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej 
16:35 Familiada - teleturniej 

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy

18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque

- teleturniej 
18:55 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
19:25 Barwy szczęścia
19:55 Przepis dnia
20:05 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
20:35 Kulisy seriali Na dobre i 

na złe i Na sygnale 
20:50 Na dobre i na złe - serial 
21:50 Na sygnale - serial 
22:30 Kino relaks - Teoria 

chaosu - komedia
00:05 Geniusz - serial
01:05 Kulisy rosyjskiej wojny 

informacyjnej 
- fi lm dokumentalny

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango 

- telezakupy
06:20 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:30 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy - program 
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 

19:50 Uwaga!
- magazyn

20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Ameryka Express
23:00 Podwodna pułapka

- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
2017, reż. Johannes Rob-
erts, wyk. Mandy Moore, 
Claire Holt, Chris Johnson, 
Yani Gellman, Matthew 
Modine 

00:55 Mentalista 
- serial, USA 

01:50 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

10:00 Sekrety rodziny
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze

- serial kryminalny
13:00 Trudne sprawy 
14:00 Pierwsza miłość

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

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

Kiepskich
20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Zawsze warto

22:10 Nie kłam kochanie
- komedia
prod. Polska

 Marcin jest królem życia: 
ma pieniądze, robi karierę, 
lubi kosztowne rozrywki i 
kobiety. Jednak pewnego 
dnia traci wszystko. 
Wczoraj człowiek sukcesu, 
dzisiaj fi nansowe dno. Jest 
jednak nadzieja: ciocia 
Nela z Anglii. Ciocia - mil-
ionerka ma jednak ciche 
marzenie spędzić ostatnie 
dni życia z Marcinem i jego 
żoną! 

00:30 Nasz Nowy Dom
02:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Afi sz kulturalny
07:20 Teledyski - muzyka 

klasyczna
08:00 Informacje kulturalne

- informator kulturalny 
08:25 Studio Kultura

- Rozmowy
08:40 Madame Tutli - Putli 

- fi lm animowany, 
prod. Kanada, 2007 

09:05 Kto zabił? - dramat
11:00 Sława i chwała 

- serial TVP 
13:15 Muzyczne traumy 

- fi lm animowany, 
prod. Serbia, 2018 

13:25 Wycieczka chóru
- fi lm animowany, 
prod. Łotwa, 2012 

13:40 Ikony muzyki - Abba
- cykl dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania

14:30 Studio Kultura
- Rozmowy

14:45 Koło pióra - magazyn 
15:25 List - fi lm TVP 

16:25 Rysa - dramat, 
prod. Polska, 2008

18:00 Leonard Bernstein. 
Oblicza Geniusza 
- fi lm dokumentalny

19:00 Teledyski
19:30 Idzie młodość
19:50 Którędy po sztukę 
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Na wschód 

od Hollywood
- Śmierć Ludwika XIV 
- fi lm kostiumowy

22:30 Ziemia, planeta ludzi 
00:10 Ella Fitzgerald 
01:35 Lekkie obyczaje

- Na mlecznej drodze 
- dramat

03:50 Informacje kulturalne 
04:20 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny
05:45 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

09:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

10:00 Zaklinaczka 
duchów

12:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Kroniki Riddicka
Armia okrutnych 
Necromongerów najeżdża 
galaktykę. Jedyną istotą, 
która może im się przeci-
wstawić, jest awanturnik 
i ścigany więzień Riddick, 
mający dar widzenia 
w ciemności.

22:10 Gwiezdne wrota
U podnóża piramidy 
w Gizie ekipa archeologów 
znajduje tajemniczy 
metalowy pierścień. 
Egiptolog Daniel Jackson 
odkrywa, że jest on bramą 
do innego miejsca we 
wszechświecie.

00:25 Last Vegas
02:30 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

03:05 Taki jest świat
- program informacyjny

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku

04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:10 Szkoła 
06:10 Mango telezakupy
07:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 

- program obyczajowy 
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:15 Sąd rodzinny 
13:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:15 Szkoła 
15:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
16:15 19 + - obyczajowy
16:55 Brzydula - serial 
18:00 Szkoła 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 W sieci kłamstw 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2008, reż. Ridley 
Scott, wyk. Leonardo 
DiCaprio, Russell 
Crowe, Mark Strong, 
Golshifteh Farahani, Oscar 
Isaac 

23:35 Chłopaki nie płaczą 
- fi lm komedia
Polska, 1999, reż. Olaf 
Lubaszenko, wyk. Maciej 
Stuhr, Cezary Pazura, 
Michał Milowicz, Mirosław 
Zbrojewicz, Anna Mucha, 
Wojciech Klata, Mirosław 
Baka, Bohdan Łazuka 

01:35 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:45 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Święty
09:30 Demakijaż
10:00 Przez żołądek do serca
10:30 Demakijaż
11:00 Awantura o kasę
13:00 Magicy z ulicy
13:30 STOP Drogówka
14:30 Emil pogromca 

mandatów
15:00 Policjantki i Policjanci
16:00 Słoneczny patrol
18:00 Sekrety Sąsiadów
18:30 Święty
19:00 Policjantki

i Policjanci
20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:40 Hellboy
  - fi lm fantasy, USA, 2004, 

reż. del Toro Guillermo, 
wyk. Ron Perlman, Hurt 
John, Blair Selma, Jones 
Doug, Evans Rupert

00:05 Zakładnik 
z Wall Street

  Producentką programu 
jest Patty Fenn. Pewnego 
dnia do studia nadawanej 
na żywo audycji wpada 
niespodziewanie Kyle 
Budwell, który za sprawą 
wskazówek Lee stracił 
dorobek całego życia. 
Zdesperowany mężczyzna 
terroryzuje ekipę, grożąc, 
że zabije prowadzącego, 
jeśli akcje, w które zainwe-
stował, nie pójdą do góry 
w ciągu doby. 

02:10 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

03:10 SuperLudzie4
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER FILM SF FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM SENSACYJNY

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

czwartek 5 marca

05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

06:15 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 

- Magiczna Islandia 

14:00  Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan 

- telenowela TVP 
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
00:55 Tanie Dranie

04:30 Koło fortuny
- teleturniej 

05:10 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial, 
prod. Niemcy, 2013 

06:05 Operacja Zdrowie! 
- magazyn medyczny

06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Przepis dnia 
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny - teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
14:05 Na dobre i na złe - serial 
15:10 Doktor Kleist - lekarz 

rodzinny - serial, 
prod. Niemcy, 2017 

16:00  Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
18:55 Rodzinka.pl - serial 
19:30 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
19:55 Przepis dnia
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Filmowe czwartki 
20:45 Filmowe czwartki

- Połów szczęścia 
w Jemenie - obyczajowy

22:45 Miliardowy okup 
- thriller

00:40 Sugarland Express 
- dramat, prod. USA

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:30 Afera fryzjera
12:15 Ukryta prawda 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy 
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:30 Sala samobójców
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Tylko mnie kochaj
- fi lm komedia, Polska, 
2006, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Maciej Zakościel-
ny, Agnieszka Grochowska, 
Julia Wróblewska, Grażyna 
Szapołowska

00:40 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

01:15 Kobieta na krańcu 
świata 

01:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska

02:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

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

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

Kiepskich
- serial komediowy

20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
22:10 Zdrady

23:10 Nigdy więcej
  - thriller, USA, 2002, 

reż. Apted Michael, 
wyk. Lopez Jennifer,
Bill Campbell, Allen Tessa, 
Lewis Juliette

 Slim, młoda kelnerka 
poznaje mężczyznę swych 
marzeń i wkrótce wycho-
dzi za niego. Mitch jest 
przemiłym, przystojnym 
i bogatym właścicielem 
fi rmy budowlanej. Wspól-
nie rozpoczynają idylliczne 
życie.

01:40 Chirurdzy
- serial obyczajowy

03:40 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Afi sz kulturalny
07:20 Teledyski - muzyka 

klasyczna
08:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Ojciec - fi lm TVP 
09:20 Rysa - dramat 
11:00 Sława i chwała 

- serial TVP 
13:15 Gloria Victoria

- fi lm animowany 
13:20 Blok - fi lm animowany 
13:40 Koniec lata - fi lm

dokumentalny 
14:10 Studio Kultura
14:30 Chórem za Europą 

- koncert, prod. Polska, 
2019

16:10 Patrzę na ciebie, Mary-
siu - fi lm obyczajowy, 
reż. Łukasz Barczyk

17:30 Dokument tygodnia 
- Noma: My Perfect Storm 

19:25 Kronos 
20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Blob 
- zabójca z kosmosu 
- fi lm science fi ction,
prod. USA, 1958,
reż. Irvin S. Yeaworth Jr., 
wyk. Steve McQueen, 
Earl Rowe, Aneta Corsaut, 
Olin Howland 

22:00 Scena Klasyczna 
22:50 Portrety
24:00 Kronos 
00:40 Na wschód od Holly-

wood - Śmierć Ludwika 
XIV - fi lm kostiumowy, 
prod. Portugalia, 
Hiszpania, Francja, 2016 

02:45 Informacje kulturalne 
03:15 Kino nocne - Joaquin 

Phoenix 
05:10 One. Kobiety kultury 

- Anna Polony - magazyn

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

10:00 Zaklinaczka 
duchów

12:00 Kobra - oddział
specjalny
- fabularny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Sztos 2
Podczas stanu wojennego 
“Synek” i Janek trans-
portują do Warszawy 
poszukiwanego działacza 
Solidarności.

22:05 Job, czyli ostatnia
szara komórka
Trzech przyjaciół-nieu-
daczników zmaga się z 
trudnościami życiowymi. 
Ukojenie w ciężkich 
chwilach przynosi im 
oglądanie ulubionych 
programów TV.

00:00 Kroniki Riddicka
02:15 Ojciec Ted 

- komedia
03:30 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

04:10 Menu na miarę
04:35 Z archiwum 

policji 
- serial dokumentalny

05:35 Dyżur - serial
dokumentalny

05:10 Szkoła 
06:10 Mango telezakupy
07:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 

- program obyczajowy 
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:15 Sąd rodzinny
13:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
14:15 Szkoła 
15:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
16:15 19 + - obyczajowy
16:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
18:00 Szkoła 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise

21:00 Kac Vegas
- fi lm komedia, 
USA, Niemcy, 2009, 
reż. Todd Phillips, 
wyk. Bradley Cooper, Ed 
Helms, Zach Galifi anakis, 
Justin Bartha, Heather 
Graham, Sasha Barrese, 
Jeff rey Tambor, Mike Tyson 

23:20 Seks w wielkim 
mieście II 
- fi lm komedia,
prod. USA, 2010,
reż. Michael Patrick King, 
wyk. Sarah Jessica Parker, 
Kim Cattrall, Kristin Davis, 
Cynthia Nixon, David 
Eigenberg, Liza Minelli, 
Chris Noth 

02:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Święty
09:30 Demakijaż
10:00 Przez żołądek 

do serca
10:30 Demakijaż
11:00 Awantura o kasę
13:00 Magicy z ulicy
13:30 STOP Drogówka
14:30 Emil pogromca 

mandatów
15:00 Policjantki i Policjanci
16:00 Słoneczny patrol
18:00 Sekrety Sąsiadów
18:30 Święty
19:00 Policjantki i Policjanci

Policjanci z dwóch komend 
codziennie interweniują, 
począwszy od pijackich 
melin, a skończywszy na 
domowych kłótniach.

20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

21:40 M jak morderca
  Emerytowany detektyw 

z wydziału zabójstw, 
Ray Archer wraz z 
kryminalnym profi lerem 
Willemem Ruineymem 
i dziennikarką śledczą 
Christi Davies próbują 
schwytać seryjnego 
mordercę. Sprawa staje się 
jedną z najtrudniejszych w 
karierze doświadczonych 
policjantów, wciągając 
całą trójkę w wisielczą grę.

23:45 Śmierć na 1000 
sposobów

01:35 STOP Drogówka
- magazyn

02:40 Disco Polo Life
03:40 TOP 10 Lista 

Przebojów
- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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KUPIĘ

 u Skupuję monety i banknoty 
nieobiegowe i niechodliwe z całe-
go świata, kolekcjonerskie, medale 
i przedmioty kolekcjonerskie. tel. 
602 128 246

SPRZEDAM

 u Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. tel. 728 480 003

 u Sprzedam - Kuchenka elek-
tryczna z jedną płytą grzejną, 
nowa. Stół drewniany ogrodowy. 
Skrzynki balkonowe rattan nowe. 
Koszyk rowerowy nowy i używany. 
tel. 530 521 033

 u Torebka Louis Vitton nowa. 
Biurko w idealnym stanie. Słuchaw-
ki dr Beats drei monster. Ościeżnica 
regulowana biała firmy Porta orygi-
nalnie zapakowana nowa. Kseroko-
piarka. tel. 530 521 033

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale 
1500 zł. Radioodtwarzacz samo-
chodowy. tel. 530 521 033

 u Regał. Szafka biała. Lustro w 
drewnianej złotej ramie. Beczka 
60 litrów do kiszenia. tel. 530 
521 033

 u Grzejnik łazienkowy monto-
wany do ściany nowy. Umywalka 
używana z baterią lub bez baterii. 
tel. 530 521 033

 u Torba - transporter dla psa 
nowa. Lodówko-chłodziarka bez 
zamrażalnika używana 100 zł. tel. 
530 521 033

 u Sprzedam: lada chłodnicza, 
zamrażarki, mieszalka do ciasta, 
kuchnia gazowa 6-palnikowa, 
patelnia gastronomiczna, bema-
ry, regały sklepowe. tel. 604 492 
760

 u Lodówka z zamrażalnikiem - 
100 zł, lada chłodnicza 2,5 m dł. 
- 500 zł, zamrażarki różne, rower 
- 100 zł. tel. 604 492 760

 u Pianino Legnica Bollhur. tel. 604 
132 602

NIERUCHOMOŚCI

 u Żary - pawilon usługowy, 
wszystkie media, na gruncie 224 m2, 
własność, sprzedam lub wynajmę, 
bez pośredników. tel. 576 641 076

 u Sprzedam dom jednorodzinny z 
garażem w Żarach. Pow. 133m2, bud, 
gosp. 14,9m2, działka 531m2. tel. 
889 234 086

 u Lokal do wynajęcia na ul. Śród-
miejskiej 20 w Żarach, o pow. 46m 
pod zakład kosmetyczny bądź kra-
wiecki. tel. 514 383 856

 u Sprzedam dom jednorodzinny z 
mieszkalnym poddaszem, Żary ul. 
Komuny Paryskiej 15. tel. 604 756 
480

 u Domek 70 m2 na działce 1170 
m w Żarach, lokale użytk. 120, 55, 
19 m2 sprzedam lub wynajmę. tel. 
604 492 760

 u Olbrachtów, działka 1500 m2 z 
rozpoczętą budową - podpiwnicze-
nie i strop. Cena 98.000 zł. tel. 512 
209 363

 u Sprzedam działkę pod budowę, 
9 arów na granicy Żary - Grabik. tel. 
600 376 835

 u Kunice – ładne działki na sprze-
daż, Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w kamienicy, parter, 1 pokój, Part-
ner Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

 u Żary – działki na sprzedaż w Ża-
rach i w okolicy, różna powierzchnia, 
dobre ceny, Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Żary – kawalerka na sprzedaż, 
w kamienicy, I piętro w cenie 87 
900 zł. Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – lokal usługowy na sprze-
daż, o pow. 32,80 m2, na parterze w 
cenie 120 tys. Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

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

 u Żary – działka na sprzedaż o 
pow. 11 ar w cenie 88 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – mieszkanie do wynajęcia, 
2 pokoje, 50 m2 w cenie 1300 zł 
+ opłaty. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

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

 u Żary - ładny dom na sprzedaż, do 
wprowadzenia, usytuowany na du-
żej działce, Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Olbrachtów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
10 arów w cenie 67 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – dom na sprzedaż, stan suro-
wy zamknięty w cenie 149 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

 u Żary - lokal do wynajęcie, dobra 
lokalizacja, 17 m2, I piętro, 600 zł, 
Partner 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 do wynajęcia, 30 m2, 
I piętro, 950 zł, Partner Nieruchomo-
ści 533-308-999

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

REKLAMA REKLAMA

MINI PĄCZKI 
SEROWE
Składniki
• pełna szklanka mielonego twarogu - 300 g
•  3 średnie jajka
•  2 szklanki mąki pszennej - 350 g
•  2 łyżki cukru pudru
•  łyżeczka proszku do pieczenia
•  pół łyżeczki sody
•  2 krople aromatu waniliowego

Wykonanie
Dodatkowo do zrobienia pączków: szeroka i 
głęboka patelnia, minimum 500 ml oleju ro-
ślinnego do smażenia, cukier puder do obto-
czenia pączków. Wszystkie składniki należy 

wcześniej wyjąć z lodówki, by nabrały tempe-
ratury pomieszczenia (jajka oraz ser).  W śred-
niej misce umieścić ser biały zmielony, mąkę 
oraz proszek do pieczenia. Wbijamy jajka, do-
dajemy cukier puder oraz aromat waniliowy. 
Całość łączymy. Sodę dodajemy przed samym 
smażeniem pączków. Wówczas ponownie do-
brze mieszamy ciasto. 
Do patelni wlewamy olej. Ustawiamy średnią 
moc palnika i czekamy, aż ojej będzie wystar-
czająco nagrzany, by smażyć pączki. Czyste 
i suche dłonie lekko natłuszczamy olejem  
i formujemy kulki z ciasta. Na nagrzany olej 
kładziemy pączusie wielkości małego orzecha 
włoskiego. Na patelni o średnicy 28 cm zmieści 
się nawet 25 pączków, które w trakcie smaże-
nia jeszcze urosną. Składniki wystarczą na ok 
30-35 pączków.

Przepisy kulinarne

fot. ARMG
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 u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 56 m2, 35 tys. Partner Nie-
ruchomości 533-308-999

 u Sieniawa Żarska - działka budow-
lana na skraju wsi - 30 ar, 36 tys. PLN,  
wokół mało zabudowań, za to dużo 
zieleni. Partner Nieruchomości, tel. 
690 411 006

 u Dom do remontu - na działce 
9-arowej, na wsi pod Żarami, 10 min. 
jazdy do centrum miasta, 122 tys PLN.  
Partner Nieruchomości, tel. 690 411 
006 

 u Dom pod Lipinkami Łużyckimi, 
do remontu - na działce 13-arowej, 
wokół las i pola, dobry dojazd. 80 
tys. PLN. Partner Nieruchomości, tel. 
690 411 006

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

 u Żary -  dom na sprzedaż – cena 
420.000zł. Partner Nieruchomości, nr 
tel:606 705 480

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

 u Żagań – mieszkanie na sprzedaż, 
do wprowadzenia, 60 m2, 3 pokoje, 
260 tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 
606 705 480

 u Żary -  lokale usługowe na sprze-
daż np. 50 m2, parter, cena 220.000zł. 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż w 
kamienicy, II piętro, 2 pokoje, w cenie 
205 tys, Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – ładne domy na sprzedaż, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Świętoszów – sprzedam atrak-
cyjne mieszkanie: 2 pokoje, 40 m2, 
Partner Nieruchomości nr tel.: 501-
509-731

 u Świętoszów – do wynajęcia 
mieszkanie, 33 m2 i 44 m2, Partner 
Nieruchomości nr tel.: 501-509-731

 u Jasień, Lubsko – pilnie poszuku-
jemy mieszkania na sprzedaż, Partner 
Nieruchomości: 501-509-731

 u Żary – pilnie poszukujemy miesz-
kania na sprzedaż, 2 -3 pokoje, Part-
ner Nieruchomości: 533-308-999

 u Olbrachtów – działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy, 1812 m2, 
przy drodze asfaltowej, Partner Nie-
ruchomości: 533-308-999

 u Żary – umeblowane mieszkanie 
do wynajęcia, 2 pokoje w cenie 1300 
zł + opłaty, Partner Nieruchomości: 
533-308-999

 u Żary – dom na sprzedaż, do wpro-
wadzenia, na dużej działce, Partner 
Nieruchomości: 533-308-999

 u Sieniawa – działka na sprzedaż 
przy drodze asfaltowej,1457 m2 w 
cenie 60 tys. Partner Nieruchomości: 
533-308-999

MOTORYZACJA

 u Sprzedam Volkswagen Polo V 
model 2010, benzyna, 5 drzwi, za-
rejestrowany. tel. 733 221 218

 u Sprzedam Toyota Avensis kombi 
2005 r. benz. 2.0, 9500 zł. tel. 600 
569 983

 u Toyota Corolla Verso 2007 r. 22 
Diesel 177 KM, 2 kompl. kół, nawi 
kamera przód tył ful wypas. tel. 
503 036 618

 u Fiat Brawo 1,9 Diesel 2007 r. 
krajowy, bezwypadkowy, II właści-
ciel, błękitny, 9200 zł, Olbrachtów. 
tel. 693 527 775

 u Sprzedam Polo V model 2010, 
benzyna, 5 drzwi, zarejestrowany, 
zadbany. tel. 733 221 218

PRACA

 u Kompleksowe doradztwo tech-
niczno-prawne, kierowanie budo-
wą, projektowanie, nadzór inwe-
storski. tel. 519 564 341

 u Kompleksowe usługi i doradz-
two w zakresie budownictwa ogól-
nego. Projekty, kosztorysy, nadzór 
nad budową. tel. 726 056 763

USŁUGI

 u Posprzątam garaż plac piwnice, 
wywiozę własnym transportem, tanio 
czysto solidnie, tel. 783 979 997

 u Wykonam drobne remonty, napra-
wy, montaż i demontaż mebli, wymie-
nię baterie w kuchni łazience, wytnę 
porąbię drewno, itp. tel. 729 682 602

ROLNICTWO

 u Sprzedam słomę, małe kostki. 
tel. 699 932 056

 u Sprzedam C 330 i maszyny rol-
nicze. tel. 699 932 056

 u Sprzedam mf 255, wywrotka, 
pług, brony, kosiarka. tel. 699 932 056

 u Sprzedam obornik koński, 
transport we własnym zakresie. tel. 
604 558 751

OGŁOSZENIA

• Pakowacz ręczny Żary 30
• Spedytor w dziale międzynarodowych 

przewozów Żary 1
• Spedytor/ logistyk Żary 1
• Główny księgowy Lubsko 1
• Stanowisko do spraw opracowania decy-

zji i korespondencji Żary 1
• Kooordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Powiat żarski 1
• Pracownik socjalny Teren gminy Żary 1
• Pielęgniarka Lubsko 1
• Nauczyciel przedszkola Grabik 1
• Asystent rodziny Żary 1
• Szwaczka maszynowa Lubsko 2
• Elektromonter/ Elektrotechnik Lubsko 1
• Tapicer Jasień 1
• Szwaczka maszynowa Jasień 1
• Krojczy Jasień 1
• Pomocnik dekarza Stara Woda 1
• Piekarz Żary 1
• Kucharz Brody 1
• Kelner/ Kelnerka Lubsko 1
• Sprzedawca w stacji paliw Lubsko 1
• Sprzedawca/ Pracownik stacji paliw Żary 1
• Sprzedawca w stacji paliw Łęknica 1
• Sprzedawca na stacji paliw Lubsko 1
• Sprzątaczka Żary (5 godzin w tygodniu) 1
• Osoba sprzątająca Żary 2
• Pracownik gospodarczy Żary 1

• Pracownik obsługi cmentarza Lubsko 1
• Tokarz na tokarce manualnej lub nume-

rycznej Jasień 1
• Pracownik ogólnobudowlany Trzebiel 2
• Wózkowy Jasień 1
• Operator wypalarki CNC Jasień 1
• Monter Spawacz Jasień 1
• Brukarz Żary 3
• Brukarz/ Brygadzista Żary 2
• Hydraulik Żary 2
• Operator koparki Żary 2
• Pilarz/ Pracownik leśny Wymiarki/ teren 

woj. lubuskiego 3
• Operator zestawu zrywkowego Wymiarki/ 

teren woj. lubuskiego 1
• Operator koparki Jasień 1
• Pomocniczy robotnik budowlany Jasień 1
• Elektromechanik pojazdów ciężarowych 

Lubsko 1
• Kierowca samochodu ciężarowego Jasień 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony w transporcie krajowych 
przewozów Teren Polski 2

• Kierowca samochodu ciężarowego powy-
żej 3,5 tony w transporcie specjalistycz-
nych przewozów 2

• Kierowca samochodu ciężarowego powy-
żej 3,5 tony w transporcie międzynarodo-
wych przewozów 2

• Psycholog (Żagań) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

- kanalizacyjnych (Iłowa) 2
• nauczyciel języka angielskiego 1
• Psycholog - konsultant dowódcy ds. 

profilaktyki 1
• Kelner - barman 3
• Kierowca kategorii C (Polska - Niemcy) 2
• Kelner (Żagań) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Pracownik socjalny (Wymiarki) 1
• Opiekunka dziecięca (Gozdnica) 1
• Pracownik do spraw ubezpieczeń 

(Szprotawa) 1
• Nauczyciel j.angielskiego (Żagań) 1
• Geodeta 2
• Kierowca C+E (transport międzynarodowy) 3
• Operator urządzeń oczyszczania 

ścieków 1
• Pracownik stacji paliw (Szprotawa) 2
• Policjant służby prewencji (Żagań, 

Iłowa, Szprotawa) 17
• Laborant  (Żagań) 1
• Pracownik administracyjno - biurowy  

(Żagań) 1
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

(Miodnica) 1

 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

SPRZEDAM
PIEC BUDERUS G305/160
UŻYWANY, SPRAWNY
CENA: 5.000 zł
tel. 608 541 937

REKLAMA
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KOMUNIKAT Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Żarach z dnia 25.02.2020 r. 
w sprawie informacji dla osób po-
wracających z północnych Włoch

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Żarach prze-
kazuje treść „Informacji Głów-
nego Inspektora Sanitarnego dla 
osób powracających z północnych 
Włoch”. Jednocześnie informu-
je o numerach telefonów, pod 
którymi można kontaktować się  
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epi-
demiologiczną w Żarach w ww. spra-
wie:
- w godzinach 7.25-15.00 
tel. (68) 478 46 91,
- w pozostałych godzinach 
pod numerem tel. alarmowego: 
696 076 892
Prośba do osób dzwoniących pod 
wymienione numery o nie zajmo-
wanie linii telefonicznych w przy-
padkach innych niż wymienione  
w informacji GIS!!

INFORMACJA GŁÓWNEGO 
INSPEKTORA SANITARNEGO 
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH 
Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie da-
nych ECDC oraz WHO) Warszawa, 
24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na ob-
szarze północnych Włoch (regiony 
Lombardia, Wenecja Euganejska, 
Piemont, Emilia Romania, Lacjum) 
obserwuje się rosnącą liczbę zaka-
żeń koronawirusem SARS-CoV-2.
Jeśli byłeś w Północnych Włoszech 
w ciągu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, 
takie jak: gorączka, kaszel, dusz-
ność i problemy z oddychaniem to:
• bezzwłocznie, telefonicznie po-

wiadom stację sanitarno-epide-
miologiczną

• lub zgłoś się bezpośrednio do od-
działu zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie 
określony zostanie dalszy tryb po-
stępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wy-
żej wymienionych objawów, to przez 
kolejne 14 dni kontroluj swój stan 
zdrowia, czyli codziennie mierz tem-
peraturę ciała oraz zwróć uwagę na 
występowanie objawów grypopo-
dobnych (złe samopoczucie, bóle 
mięśniowe, kaszel). 
1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobser-
wacji nie wystąpiły wyżej wymienio-
ne objawy, zakończ kontrolę.
2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoob-
serwacji zaobserwujesz wyżej wy-
mienione objawy to:
• bezzwłocznie, telefonicznie po-

wiadom stację sanitarno-epide-
miologiczną

• lub zgłoś się bezpośrednio do od-
działu zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie 
określony zostanie dalszy tryb po-
stępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub 
zakażoną koronawirusem SARS-
-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicz-
nie powiadom stację sanitarno-epi-
demiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma 
uzasadnienia dla podejmowania 
nadmiernych działań typu kwaran-
tannowanie osób powracających  
z regionów Północnych Włoch, od-
mawianie udziału w zajęciach szkol-
nych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także prze-
strzeganie zasad higieny w tym: 
częste mycie rąk wodą z mydłem,  
a jeśli nie ma takiej możliwości, np. 
podczas podróży, ich dezynfekcja 
środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i sku-
tecznie myć ręce znajduje się poni-
żej.

Ze względu na obecnie wy-
soką aktywność grypy sezonowej  
w krajach Półkuli Północnej należy 
pamiętać o zaszczepieniu się prze-
ciw grypie sezonowej.

Ważne komunikaty 
inspekcji sanitarnej

Pisząc o książce Blanki Lipińskiej „365 dni” trzeba 
wspomnieć o świadomym wybieraniu lektury. Jeśli 
ktoś sięgający po tą lekturę spodziewa się literatury 
wysokiej czy też poszukuję się wzniosłych uczuć,  
a może nawet brutalnego traktowania porwanej ko-
biety ten się rozczaruje. Trzeba mieć świadomość że 
„365 dni” jest lekturą lekką i przyjemną, ale tylko 
dla tych, co nie mają oporów czytać o relacjach dam-
sko-męskich. Nie takich delikatnych i subtelnych, 
lecz wręcz ostrych i szokujących niektórych.
Główny bohater porównywany jest do słynnego 
Greya, jednak dla mnie on Greyem nie jest. Tu głów-
ny bohater nie potrzebuje wyszukanych zabawek 
erotycznych by być prawdziwym mężczyzną, on po 
prostu jest ostry i wie czego chce. Jak się okazuje, 
główna bohaterka nie jest delikatna panienką, ale 
osobą która nie boi się ostrych zabaw z ukochanym 
mężczyzną. Więc jeśli dwie osoby czerpią z tego ra-
dość to nie ma co się rumienić i oburzać, ale czytać 
z zapartym tchem. Monika

Zamieszanie i kontrowersje wokół Blanki Lipińskiej 
i jej książki „365 dni” nie milkną. Słychać, że zbyt 
wulgarna, zbyt podobna do „50 Twarzy Greya”, ba-
nalna... Opinie wygłaszają nawet ci, którzy książki 
nie czytali, tylko widzieli okładkę lub zwiastun fil-
mu... i to już jest podstawa, aby recenzję „rzetelną” 
wyrazić.
Ja czytałam, poświęciłam trzy wieczory na „365 
dni” i z wypiekami na twarzy, z poczuciem lekkiego 
wstydu przeczytałam i mogę opinię wyrazić. Otóż. 
Gdy sięga się po taki gatunek książki, to nie ma co 
się spodziewać pięknych opisów przyrody, bo tam 
Blanka Lipińska opisała coś zupełnie innego, choć 
też z naturą związanego niewątpliwie. Opowieść ba-
nalna - on przystojny i nieprzyzwoicie bogaty, ona 
piękna i zdradzona. Banał. Scen, wiadomo jakich, 
jest kilka. Podobno film nie ukazuje tych najbardziej 
kontrowersyjnych. I dobrze, bo według mnie nie 
miały nic wspólnego z szacunkiem, czułością i ja-
kimkolwiek uczuciem. No może poza jednym...
Jeśli ktoś lubi kryminały, to pierwiastek tego gatun-
ku można w książce dojrzeć. Niewiele tego, ale za-
wsze coś.
I tak zbliżając się do końca, ostatecznie książkę 
polecam tym, którzy akurat chcą się zrelaksować  
i zrobić sobie przerwę od bardziej ambitnej litera-
tury. Albo tym, którzy generalnie nie czytają, bo tę 
książkę przeczytają na pewno. Gwarantuję! Choćby 
z ciekawości. Miłego zaczytania. Kropka

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

SONIC. SZYBKI JAK BŁYSKAWICA
28-29.02, 1-2.03 - godz. 14.00, 16.00; 3.03 - godz. 15.00; 4-5.03 - godz. 
14.00, 16.00
DŻENTELMENI
28-29.02, 1-2.03 - godz. 18.00, 3.03 - godz. 16.45; 4-5.03 - godz. 18.00

BAD BOY
28-29.02, 1-2.03 - godz. 20.15; 3.03 - godz. 21.00; ; 4-5.03 - godz. 20.15
DKF - SOKÓŁ Z MASŁEM ORZECHOWYM
3.03 - godz. 19.00
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Makarego, Romana, Hilarego
Dzień Spania w Miejscach 
Publicznych

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 3710849Antoniny, Oswalda, Romana

Dzień Chorób Rzadkich
Dzień Żaby

Antonii, Albina, Dawida
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”

Halszki, Heleny
Dzień Staroci
Światowy Dzień Tenisa

Teresy, Tycjana, Kunegundy
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
Międzynarodowy Dzień Chorego

Lucjusza, Adrianny, Kazimierza
Kaziuki
Światowy Dzień Otyłości

Adriana, Oliwii
Dzień Teściowej, Dzień Dentysty,
Dzień Doceniania
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