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Jesteśmy po to właśnie, 
aby tym wszystkim 

ludziom pomóc.
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Ustalanie nowych granic
Nastolatki nie pamiętają czegoś 
takiego, jak granice między pań-
stwami. Ze szlabanami, z polski-
mi i - najbliższymi nam teryto-
rialnie - niemieckimi celnikami. 
Aż trudno uwierzyć, że od mo-
mentu otwarcia granic między  
Polską, Niemcami i Czechami, 
minęło już prawie trzynaście lat. 

Pamiętam, jak po raz 
pierwszy przekroczyłem grani-
cę z Niemcami bez paszportu, 
bez kontroli. Wtedy to było coś 
niezwykłego. Nikt się nie zainte-
resował tym, że ot tak sobie idę. 
Robiło wrażenie. Dziś, to taka... 
oczywista oczywistość. Coś, 
z czego korzysta się niemalże 
na co dzień, szczególnie w re-
gionach nadgranicznych. Można 
było w końcu bez problemu poje-
chać do pracy za granicę. Albo na 
wycieczkę, choćby na weeken-
dowe narty do Czech. Na zakupy 
do Niemiec. Tak po prostu. Nikt 
już nie pytał, gdzie się udajemy 
i w jakim celu. 

Nie było łatwo
Kiedyś było zupełnie inaczej. 
W 1989 roku miałem okazję 
i szaloną wręcz przyjemność po-
jechać do Francji. Oczywiście na 
zaproszenie. 

Wtedy, aby złożyć wniosek 
o paszport, trzeba było pocze-
kać sobie w kolejce. W moim 
przypadku to było jakieś mniej 
więcej... kilkanaście godzin. 
W budynku dzisiejszej komen-
dy policji w Żarach. Był komitet 
kolejkowy, sprawdzanie listy co 
godzinę. W międzyczasie spa-
cerek na dworzec PKP, ot tak, by 
rozprostować nogi. Minęła noc, 
a przy okazji następnego dnia 
zarwałem chyba dwie pierwsze 
lekcje w liceum. Paszport do-
stałem i w końcu pojechałem. 
Kolejka do przejścia granicz-
nego w Olszynie, sprawdzanie 
dokumentów, polscy celnicy, 
niemieccy celnicy... i dalej na 
zachód. Nigdy też nie zapomnę 
momentu przekraczania granicy 
niemiecko-francuskiej, której po 
prostu... nie było. Szok. Wtedy 
ogromny. Dziś to normalność. 
Docenić swobodę podróżowania 
między krajami można chyba 
tylko, jeśli doświadczyło się bra-
ku takiej swobody. Wiele osób to 
pamięta i wie, o czym mówię.

Całkiem inny świat
Tak tylko na marginesie wspo-
mnę o niezatartych do tej pory 
wrażeniach. Sklepy, przy któ-
rych żarski Pewex się chował. 
A przecież kiedyś właśnie w tym 
dewizowym sklepie na żarskim 
deptaku poznawało się świat. 
Tam można było kupić resoraka, 
odtwarzacz kaset VHS, amery-
kańskie papierosy, albo polską 
wódkę eksportową. Taki mały 
raj, który z reguły polegał na 
tym, aby wejść i pooglądać sobie 
rzeczy, będące na co dzień poza 
zasięgiem.

We Francji zobaczyłem 
wszystko to, co później, po la-
tach, pojawiło się i w Polsce. 
Kolorowy świat galerii handlo-
wych i możliwość kupienia sobie 
czegokolwiek, jeśli tylko portfel 
pozwolił. Nie odwrotnie. To był 
inny świat. Normalnie niedo-
stępny wtedy dla Polaków.

Po latach stał się i dla nas 
dostępny, ale wtedy już nie było 
takich drastycznych różnic po-
między pustymi półkami, a ta-
kimi, z których towar wręcz się 
wysypywał. Polska podgoniła 
Europę. Z przyjemnością obser-
wowałem, jak z roku na rok moja 
Ojczyzna zaczynała przypomi-
nać Zachód.

Konieczne ograniczenia
Dziś granice są zamknięte. Nie 
wszystkie wprawdzie i nie w peł-
nym zakresie, ale jednak. Most 
Podwójny w Parku Mużakow-
skim zamknięty. Most w Przewo-
zie, Zasiekach, mosty na Nysie 
Łużyckiej zamknięte. Całkowita 
blokada i brak możliwości przej-
ścia. Teraz widać wyraźnie, jakim 
dobrodziejstwem pod względem 
swobodnego przemieszczania 
się jest Unia Europejska i kraje 
ze strefy Schengen.

Dziś mamy ograniczenia. 
Przyczyną jest wirus. Nie do 
końca znany. Cały czas badany. 
Wiadomo, że pozbawił już życia 
wiele tysięcy osób.

Walka ludzi z czymś 
niewidocznym
Wirus, jeden z wielu, z którymi 
ludzie muszą się zmagać. Świat 
drobnoustrojów jest ciągłym 
zagrożeniem dla człowieka. 
Grypa też - choć nie tak me-

dialna - zbiera cały czas swoje 
żniwo. Ciągle daje się słyszeć 
głosy, że koronawirus jest me-
dialnie rozdmuchany, że na inne 
choroby więcej ludzi umiera... 
Powiedzcie to, cwaniaki, ty-
siącom rodzin na świecie, które 
już straciły bliskich z powodu 
koronawirusa. Powiedzcie im 
- nie róbcie scen, na inne cho-
roby więcej ludzi umiera. Tego 
oczywiście nikt nie powie, za to 
w internecie można wygłaszać 
różne bzdury. Coraz więcej osób 
dostrzega jednak zagrożenie 
i rosnącą tego skalę. Wydaje mi 
się, że większym problemem, 
niż sama choroba, jest jej po-
wszechność. 

Konsekwencją tego może być 
brak sprzętu medycznego. Wirus 
powoduje niewydolność oddecho-
wą. Proszę sobie wyobrazić dylemat 
lekarza, który ma dwóch pacjentów 
w ciężkim stanie, a tylko jeden re-
spirator. Będzie musiał podjąć de-
cyzję. Dlatego tak istotne jest ogra-
niczenie ilości kolejnych zakażeń. 

Sam też, na szczęście z po-
wodzeniem, od kilku dni zmaga-
łem się z wirusem. Podobnie, jak 
wielu z Was, nie pierwszy i nie 
ostatni raz. Walka ta była dość 
łatwa. Wystarczyło w aptece 
kupić maść na opryszczkę. Przy 
okazji dowiedziałem się, że na to 
są też tabletki. Zostałem jednak 
przy klasycznym modelu sma-
rowania. To przyniosło efekty. 
Jak w poprzednich latach. Nie-
straszny wirus, którego się zwal-
czyło, przynajmniej sezonowo. 
Znany, dlatego nie tak straszny. 

Najnowszy koronawirus nie
jest dziś takim „pryszczem”, 
jak opryszczka. Nie ma na nie-
go maści, kremu, tabletek, ani 

szczepionki. Jeszcze nie ma. 
Więc póki co, trzeba się z nim 
obchodzić, jak z jajkiem. Przy 
okazji bardzo nieufnie.

Stąd też działania zmierza-
jące do ograniczeń fizycznych 
kontaktów między ludźmi. Bo 
w ten sposób wirus przenosi się 
właśnie. Tak więc, praca zdalna, 
zamknięte szkoły, kina, bibliote-
ki, knajpy. Jedzenie na dowóz, 
czy na wynos, ograniczenia 
zgromadzeń do 50 osób, również 
w kościołach.

Nowa granica
Dziś granicą między ludźmi jest 
zalecane 1,5 metra odległości, 
tak mniej więcej. Niewidzialna 
granica, bez szlabanów i celni-
ków. Granica, która teoretycznie 
może zniwelować „przekazy-
wanie” sobie wirusa nawzajem. 
Wystarczy się do tego stosować. 
Powiedzmy. Coś, co wydaje się 
proste, ludzie zawsze potrafią 
skomplikować ponad miarę. Nie 
wszyscy na szczęście.

W jednym z żarskich skle-
pów stoi kolejka do kasy. Trzy 
osoby. Ponad metr odległości 
między każdą z nich. Można, jak 
się okazuje. Inny przykład. Jed-
na z żarskich aptek w godzinach 
przedpołudniowych. Sporo osób 
i każda wisi wręcz na plecach po-
przedniej. Kolejna apteka - klien-
ci stoją w odstępach. Wszystko 
zależy tylko od ludzi. Od nas sa-
mych to wszystko zależy. Zdradzę 
tu pewną tajemnicę, która może 
niektórych zadziwi. Przy kasie 
nie zostaniemy szybciej obsłu-
żeni, jeśli będziemy pchać się do 
przodu. Nikt też nie wetnie się 
w kolejkę. Wystarczy spokojnie 
poczekać na swoją kolej. To nie 
takie trudne, ale jeśli ktoś nosi 
bagaż doświadczeń kolejkowych 
nabyty za czasów komuny, może 
mieć z tym prawdziwy problem.

Widziałem też dwie star-
sze panie rozmawiające niemal 
nos w nos. Jedna mówi do dru-
giej - idę właśnie do lekarza, bo 
bardzo kaszlę... Na pewno warto 
podzielić się taką wiadomością, 
i nie tylko tym, przy okazji...

Zostań w domu
To hasło jak najbardziej dziś na 
czasie. Prosty przekaz. To żaden 
test wielokrotnego wyboru. Nie 

musisz łazić bez sensu, to nie 
łaź. Da się zauważyć tego efek-
ty. Niektórzy potraktowali to 
poważnie. A inni po swojemu. 
Czwórka nastolatków szlajająca 
się po osiedlu. Czwórka senio-
rów na ławce pod blokiem. To 
nie było konieczne.

Czesi poszli krok dalej 
i zakazali łażenia bez konkretnej 
potrzeby. Tylko konieczne za-
kupy, tylko praca, apteka, tylko 
lekarz, tylko to co naprawdę nie-
zbędne. W Czechach można też 
wyjść na spacer. To dozwolone. 
Ale nie w kupie.

Widuję pojedynczych bie-
gaczy, kolarzy, kogoś z kijkami 
w Zielonym Lesie, mężczyznę 
na ławce w parku. Niektórzy po-
trzebują i uzależnieni są wręcz 
od aktywności fizycznej, ale 
w takim wydaniu jest ona nie-
groźna. Nie da się zarazić od 
parkowej alejki.

Każdy może zostać 
superbohaterem
Ktoś słusznie zauważył, że dziś 
jest okazja, aby uratować świat 
zwyczajnie nic nie robiąc, sie-
dząc w fotelu przed telewizorem. 
Może być coś prostszego? Ama-
torzy gier komputerowych nie 
mogliby chyba wymarzyć sobie 
lepszych warunków do realizacji 
swej pasji. Amatorzy spania do 
południa mogą w końcu robić to, 
co kochają, a w dodatku nikt nie 
będzie im robił wyrzutów z tego 
powodu. Kto, jak nie młodzież, 
zna się najlepiej na sposobach 
komunikacji elektronicznej. Te-
raz róbmy to właśnie tak. Przez 
jakiś czas. Jak długo to będzie 
konieczne.

Zakładam, że któregoś dnia, 
oby jak najszybciej, pojawią się 
lek i szczepionka na tego korona-
wirusa. Ale jak znam życie, zaraz 
pojawią się antyszczepionkowcy 
głoszący, że lepszy na wirusa jest 
czosnek, skrzyp polny, czy inny 
mleczyk. Wierząc w ludzką mą-
drość, dałbym sobie rękę uciąć, 
że tak nie będzie. Potem chodził-
bym pewnie bez ręki.

To zawsze będzie aktualne. 
Myśl przede wszystkim o sobie, 
ale jednocześnie myśl też o in-
nych. Nawet jeśli myślenie cza-
sem boli... daj z siebie wszyst-
ko.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

2 AKTUALNOŚCI
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Na urzędników 
miejskich spadł 
obowiązek 
wystawienia 
mieszkańcom 
zaświadczeń  
o przekształceniu 
prawa użytkowania 
wieczystego gruntu 
zabudowanego na 
cele mieszkaniowe. 
Zgodnie z planem, 
takie dokumenty 
miały trafić do 
mieszkańców do 
końca ubiegłego 
roku.
- To zupełnie nowe zadanie na-
rzucone nam do realizacji usta-
wą, która w tamtym roku była  
w dodatku trzy razy nowelizowa-
na - mówi Marek Iwlew, naczel-
nik wydziału gospodarki nieru-
chomościami w żarskim ratuszu. 
- Otrzymali to do realizacji urzęd-
nicy, którzy już wcześniej mie-
li pełen zakres obowiązków na 
swoich stanowiskach.

Jak się okazało, takich 
spraw w samych Żarach jest 
kilkanaście tysięcy. Urząd nie 
otrzymał z tego tytułu dodat-
kowych środków na przepro-
wadzenie całej akcji. Musie-
li się tym zająć urzędnicy, któ-
rzy już wcześniej mieli co robić. 
W efekcie, nie było to fizycz-
nie możliwe, aby wszystkie za-
świadczenia zostały wystawione 
do końca grudnia.

- W ubiegłym roku byłam 
w urzędzie, gdzie poinformowa-
no mnie, żebym czekała na pismo 
- mówi pani Jadwiga. - Zaczął się 
następny rok, a ja nie wiem co 
mam robić, ile mam zapłacić, czy 
znowu iść do urzędu?

W tamtym roku urzędnicy 
nie mogli się skupić na wystawia-
niu zaświadczeń, ponieważ musie-
li się zająć obsługą indywidualną 
mieszkańców, którzy przychodzili 
po informacje w tej sprawie. Czę-
sto ustawiały się kolejki, tak więc 
urzędnik niejednokrotnie przez ca-
ły dzień nie mógł wystawić ani 
jednego zaświadczenia. Proble-
mem jest też to, że każda sprawa 
jest indywidualna, nie można więc 

podać jednego schematu postępo-
wania dla wszystkich.

- Niektóre lokale mają nie-
uregulowany stan prawny, braku-
je postępowań spadkowych, in-
ne są dane w ewidencji w staro-
stwie, a inne w księgach wieczy-
stych - mówi Marek Iwlew. - Przy 
tej okazji wiele spraw trzeba było 
wyjaśniać i sprawdzać.

Wystawienie jednego za-
świadczenia może zająć zarówno 
15 minut, jak i cały dzień. I tak się 
tworzyły zatory.

Co należy zrobić
Od teraz nie będziemy płacić za 
użytkowanie wieczyste, tylko za 
przekształcenie w prawo własno-

ści. Jest kilka opcji. Można wnieść 
do końca marca taką samą opłatę, 
jak wcześniej i płacić w ten spo-
sób przez 20 kolejnych lat. Moż-
na też opłatę roczną pomnożyć ra-
zy dwadzieścia i jednorazowo za-
płacić za wszystko na konto gmi-
ny z dopiskiem „opłata przekształ-
ceniowa”. Potem czekać tylko na 
zaświadczenie o tej wpłacie. Trze-
cia opcja, to nic nie robić i spokoj-
nie czekać na pismo z urzędu. Gdy 
takie otrzymamy, wtedy będzie 
można ubiegać się jeszcze o boni-
fikatę, która standardowo wynosi 
60 procent. Osoby niepełnospraw-
ne lub posiadające kartę dużej ro-
dziny, mogą się starać o bonifika-
tę wynoszącą aż 99 procent, z tym 

że w takim przypadku trzeba zło-
żyć wniosek do ksiąg wieczystych 
o wykreślenie obciążenia, ale ta-
ki wniosek kosztuje 250 złotych 
opłaty sądowej. Trzeba więc poli-
czyć, czy to w ogóle się opłaca. Je-
śli ktoś do tej pory rocznie płacił 
złotówkę za użytkowanie wieczy-
ste, to za 20 złotych jednorazowo 
ma sprawę z głowy. W niektórych 
przypadkach opłata mogła wyno-
sić na przykład 50 złotych, a w in-
nych nawet kilka groszy. 

Nie ma się co obawiać ewen-
tualnych odsetek, jeśli do końca 
marca nie zapłacimy. Takich nie 
będzie. Dopiero w otrzymanym 
zaświadczeniu wyznaczony bę-
dzie termin na dokonanie wpła-
ty. Można czekać spokojnie. Chy-
ba że ktoś już takie zaświadczenie 
otrzymał wcześniej, wtedy musi 
trzymać się terminu.

Jeśli myślimy o tym, aby 
wnioskować o bonifikatę, można 
to zrobić w terminie dwóch mie-
sięcy od otrzymania zaświadcze-
nia z urzędu.

Nie ma więc po co chodzić 
do urzędu i dopytywać się o swój 
indywidualny przypadek. Pamię-
tajmy, że to tylko spowolni wy-
dawanie zaświadczeń dla wszyst-
kich, którzy na nie czekają. 

- Miejmy nadzieję, że zasila-
jąc wydział czterema dodatkowy-
mi osobami, które będą zajmować 
się wyłącznie wystawianiem za-
świadczeń, uda się wydać wszyst-
kie do końca tego roku - mówi na-
czelnik Iwlew.

Andrzej Buczyński

Czekanie na własność
ŻARY Kilkanaście tysięcy spraw do załatwienia

PSZOK nieczynny
ŻARY Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów, 
zlokalizowany przy  
ul. Brata Alberta 8, 
zamknięty do odwołania.
To decyzja Przedsiębiorstwa Komunal-
nego PEKOM S.A. podyktowana troską 
o zdrowie pracowników, ze względu na 
gwałtownie rozprzestrzeniający się koro-
nawirus.

Od 16 marca nie można więc za-
wieźć tam i oddać nieodpłatnie na przy-
kład starej wersalki. Nie oznacza to jed-

nak, że ze względu na czasowe zamknię-
cie Punktu, takie wersalki lub inne gra-
ty można wyrzucać pod wiaty śmietniko-
we. Obowiązują cały czas terminy odbio-
ru odpadów wielkogabarytowych i takie  
rzeczy wystawiamy na dzień przed od-
biorem. 

Na niektórych wiatach śmietniko-
wych wiszą informacje o zakazie gro-
madzenia wszelkich odpadów przy per-
goli śmietnikowej z wyjątkiem dnia po-
przedzającego ich odbiór. Składowanie 
odpadów przy śmietniku podlega karze 
grzywny. ATBZa coś takiego należy się grzywna fot. Andrzej Buczyński

Mieszkańcy czekają na zaświadczenia fot. Andrzej Buczyński
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Propozycja stawek 
i kar za śmieci

ŻARY Kalkulacja nowych stawek za odbiór odpadów

Na następnej sesji 
radni zajmą się 
uchwaleniem 
nowych zasad 
oraz stawek za 
odbiór odpadów od 
mieszkańców. Ale nie 
tylko to się zmieni.

Dziś obowiązują dwie stawki 
za śmieci. Niższa 17 złotych dla 
tych, którzy zadeklarowali segre-
gowanie odpadów, a także wyż-
sza - 24 złote - którą płacą wszy-
scy niesegregujący.

We wrześniu ubiegłego ro-
ku zmieniła się ustawa, w wyni-
ku czego wszyscy będą musieli 
segregować odpady. Bez wyjąt-
ku. Gminy dostały rok na zmia-
nę i wprowadzenie w życie swo-
ich lokalnych przepisów. Urzęd-
nicy przygotowali uchwałę,  
a radni będą nad nią debatować. 

Cały system musi się utrzy-
mać z wpłat, jakie wnoszą miesz-
kańcy. Gmina nie może do tego 
dokładać. Wyliczono więc, że je-
śli wszyscy będą płacić po 24 zło-
te, pieniędzy powinno wystar-
czyć. Trzeba zapłacić za odbiór 
odpadów od mieszkańców, trans-
port oraz zagospodarowanie i uty-
lizację. Do tego dochodzą koszty 
utrzymania Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
koszty administracyjne oraz infor-
macja i edukacja mieszkańców. 

Podwyżki były nieuniknio-
ne. Już w tamtym roku Zakład 
Zagospodarowania Odpadów w 
Marszowie musiał podnieść ceny 
za przyjmowanie niektórych frak-
cji odpadów. Mniej więcej dwu-
krotnie wzrosła cena za odpady 
wielkogabarytowe. Zmieniła się 
też sytuacja, jeśli chodzi o two-
rzywa sztuczne. Wcześniej do-
stawca takich odpadów miał za 
to płacone, a od stycznia ten, któ-
ry wozi takie odpady do Marszo-
wa, musi zapłacić za ich przyję-
cie. To miało wpływ na zwiększe-
nie kosztów działania całego sys-
temu odbioru zagospodarowania 
odpadów. Nie można też pominąć 
podwyżek cen za energię i wzro-
stu kosztów pracowniczych. 

Już też są pewne przymiar-
ki do wzrostu kosztów za przyj-
mowanie odpadów zmieszanych. 

Może się więc okazać, że po-
trzebne będą kolejne podwyżki 
cen za śmieci w ciągu roku. Czas 
pokaże.

- W dzisiejszych czasach 
nie jest możliwe, aby stawki 
utrzymać poniżej dwudziestu zło-
tych - mówi Daniel Babula z wy-
działu infrastruktury technicznej 
i ochrony środowiska w urzędzie 
miejskim w Żarach. - Wiele gmin 
musiało podnosić stawki w ciągu 
ostatnich dwóch lat nawet po kil-
ka razy. 

W Żarach bardzo długo 
utrzymywane były stawki 12,50  
i 19,50 zł. W ubiegłym roku 
wzrosły one odpowiednio do po-
ziomu 17 i 24 zł i tak zostanie do 
końca sierpnia. Tymczasem w in-
nych gminach wzrost nastąpił już 
od stycznia tego roku.

Będą kary po kontrolach
Jeśli zostanie stwierdzona nie-
prawidłowa selektywna zbiór-
ka odpadów, ustawodawca prze-
widział możliwość nałożenia 
podwyższonej opłaty sankcyj-
nej w wysokości od dwukrot-
ności do czterokrotności staw-
ki podstawowej. W propozycji 
przygotowanej dla radnych za-
pisano wzrost dwukrotny. To i 
tak sporo, bo jeśli czteroosobo-

wa rodzina będzie płaciła 96 zło-
tych miesięcznie, to po stwierdze-
niu nieprawidłowości, w następ-
nym miesiącu zapłaci 192 zło-
te. Różnica wyraźnie widoczna.  
W domkach jednorodzinnych 
każdy odpowiada za siebie. Zro-
bił coś źle, więc sam ponosi kon-
sekwencje. Nieco inaczej jest w 
zabudowie wielorodzinnej, gdzie 
będzie funkcjonować odpowie-
dzialność zbiorowa. Nie ma innej 
możliwości. Otóż, gdy wśród da-
nej grupy mieszkańców przypo-
rządkowanych do jednego śmiet-
nika znajdzie się jedna czar-
na owca, która wyrzuci - dajmy 
na to - szkło do odpadów zmie-
szanych, ukarani zostaną wszy-
scy korzystający z tego śmietni-
ka. Jest wprawdzie możliwość, 
aby każda klatka w bloku odpo-
wiadała tylko za siebie, ale jedy-
nie pod warunkiem, że każda bę-
dzie miała własny, osobny śmiet-
nik. Trudno sobie jednak wyobra-
zić pięć śmietników przed pięcio-
klatkowym blokiem.

Kompostujesz? Masz taniej
Jeśli ktoś zadeklaruje, że kompo-
stuje swoje bioodpady, może li-
czyć na obniżkę. Dotyczy to wy-
łącznie zabudowy jednorodzinnej. 
To możliwość, nie obowiązek. Za-

deklarowanie kompostowania łą-
czy się z tym, że takich odpadów 
nie będzie można oddawać. Nie 
będą po prostu odbierane. Czy to 
się w ogóle opłaca? Zyskać moż-
na obniżkę opłaty w wysokości  
5 złotych na całe gospodarstwo 
domowe, niezależnie od ilości 
osób tam mieszkających. To i tak 
dużo, w porównaniu z innymi 
miastami, ale czy warto zajmo-
wać się kompostowaniem - każdy 
decyduje sam.

Czas przygotowań
Nowe przepisy po uchwaleniu 
przez radnych wejdą w życie od  
1 września 2020 roku. To czas, 
aby osoby, które dotychczas nie 
segregowały odpadów, jakoś się 
do tego przygotowały. Również 
zarządcy wspólnot mają co robić. 

Do tej pory obowiązkowe 
było utrzymywanie w odpowied-
nim stanie pojemników na odpa-
dy. Teraz dochodzi utrzymywanie 
również miejsc przeznaczonych 
do gromadzenia odpadów. Śmiet-
niki w wielu przypadkach stały 
na  terenach gminnych i w razie 
bałaganu to gmina odpowiadała 
za porządek. Teraz zarządcy nie-
ruchomości będą musieli wska-
zać własny teren przeznaczony 
do gromadzenia odpadów przez 

swoich mieszkańców. Jeśli takie-
go nie posiadają, będą mogli wy-
dzierżawić od miasta lub też od 
prywatnych właścicieli. Ważne, 
by każdy miał swój śmietnik i za 
to odpowiadał.

Wspólnoty mogą się też 
porozumieć i korzystać z jedne-
go śmietnika. Ale trzeba pamię-
tać, że im więcej użytkowników, 
tym większa „szansa” na zbioro-
wą odpowiedzialność w przypad-
ku stwierdzenia nieprawidłowej 
segregacji. Jak temu zapobiegać? 
Można chociażby śmietnik ogro-
dzić, zamknąć, a nawet zamonto-
wać monitoring. To już kwestia 
indywidualna. Pewnie też sami 
mieszkańcy będą bardziej spoglą-
dać na ręce sąsiadów, czy aby ro-
bią wszystko dobrze. We wspól-
nym interesie. 

Te zmiany nie są wymysłem 
żarskich urzędników. Wynikają 
bezpośrednio za zapisów ustawo-
wych.

Prawdopodobnie za jakiś 
czas znikną popularne kolorowe 
dzwony, których nie da się wsa-
dzić do zamykanych wiat śmiet-
nikowych. Zostaną zamienione 
przez zwykłe pojemniki, odpo-
wiednio oznakowane. 

Andrzej Buczyński

We wrześniu rusza  mała rewolucja śmieciowa fot. Andrzej Buczyński
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Standardowa 
wycinka

Szanowni Państwo
Od 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powia-
towe w Żarach maksymalnie ograniczyło przyjmowa-
nie interesantów.
Przypominamy:
Dokumenty prosimy składać poprzez:
• platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka
• pocztę elektroniczną: poczta@powiatzarski.pl, 

sekretariat_starosty@powiatzarski.pl
• - pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Ża-

rach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
 
W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZESŁA-
NIA DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, 
PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW WYŁĄCZ-
NIE W BIURZE PODAWCZYM (PARTER – BUDYNEK 
GŁÓWNY).
 
ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW:
1. Prosimy, aby do Starostwa Powiatowego 

w Żarach oraz do Filii w Lubsku w sprawach 
niezbędnych - przychodziły wyłącznie osoby 
zainteresowane – bez osób towarzyszących, 
a w szczególności bez dzieci.

2. Wejście do Starostwa Powiatowego w Żarach bę-
dzie możliwe jedynie od strony al. Jana Pawła II.

3. Obowiązuje zakaz wejścia do wszystkich pokoi 
na parterze oraz na piętra budynku z wyłącze-
niem Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw 
Jazdy – gdzie obowiązują odrębne zasady.

4. W przypadku braku możliwości przesłania do-
kumentów w formie elektronicznej, prosimy 
o składanie dokumentów wyłącznie w Biurze Po-
dawczym (parter).

5. Wszelkie informacje udzielane będą wyłącz-
nie telefonicznie lub drogą elektroniczną, 
a w przypadku absolutnej konieczności – pra-
cownik odpowiedzialny merytorycznie za daną 
sprawę – zejdzie do Państwa na parter budynku.

6. Rekomendujemy dokonywanie płatności w for-
mie bezgotówkowej.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W WY-
DZIALE KOMUNIKACJI – PRAWA JAZDY 
I REJESTRACJA POJAZDÓW
1. Prosimy, aby do Starostwa Powiatowego w Ża-

rach – w sprawach niezbędnych - przychodziły 
wyłącznie osoby zainteresowane – bez osób to-
warzyszących, a w szczególności bez dzieci.

2. Przyjmowanie klientów w Wydziale Komunikacji 
będzie odbywało się wyłącznie w grupach. Wiel-
kość grupy będzie uzależniana od dostępności 
stanowisk. Każdorazowo po zakończeniu obsłu-
gi pojedynczej grupy osób, wszystkie stanowiska 
zostaną zdezynfekowane, po czym do budynku 
zostanie wpuszczona następna grupa osób.

3. Wydział Komunikacji będzie przyjmował grupy 
interesantów:

poniedziałek: 7.15 – 15.00 
(ostatnia grupa zostanie wpuszczona o godz. 15.00)

wtorek-czwartek: 7.15-13.30 
(ostatnia grupa zostanie wpuszczona o godz. 13.30)

piątek: 7.15-13.00 
(ostatnia grupa zostanie wpuszczona o godz.13.00)

4. Prosimy, aby zgłoszenia zbycia/nabycia samo-
chodu dokonywać drogą elektroniczną przez 
uPUAP lub pocztą tradycyjną.

5. Wszelkie informacje udzielane będą wyłącznie 
telefonicznie lub drogą elektroniczną.

6. Rekomendujemy dokonywanie płatności w for-
mie bezgotówkowej.

Ograniczenia w przyjmowaniu interesantów
w Starostwie Powiatowym w Żarach

OGŁOSZENIE

Zatrzymany 
pod wpływem
ŻARY Policjant z żarskiej 
komendy w drodze 
na służbę zatrzymał 
nietrzeźwego kierującego 
samochodem Ford Tansit. 
Sposób, w jaki mężczyzna 
przemieszczał się ulicami 
miasta wskazywał, że 
kierowca może być pod 
wpływem alkoholu. 
Okazało się, że miał 
0,74 promila.
Policjanci z żarskiej komendy wielo-
krotnie potwierdzali zasadę, że poli-
cjantem się jest, a nie bywa. Nie waż-
ne, czy w służbie, czy przed służbą lub 
w czasie wolnym podejmują działanie.

Nie inaczej było 13 marca ra-
no. Podinsp. Marek Suliński, policjant 
z Komendy Powiatowej Policji w Ża-
rach w drodze na służbę zwrócił uwa-
gę na kierowcę samochodu marki Ford 
Transit. Mężczyzna poruszał się ,,agre-
sywnie” ulicami Żar. Jechał tuż za 

funkcjonariuszem, wyprzedzał na li-
nii podwójnej ciągłej, nie używał kie-
runkowskazów, a sygnału dźwięko-
wego użył niezgodnie z jego przezna-
czeniem. Sposób w jaki jechał wyraź-
nie wskazywał, że może znajdować się 
pod wpływem alkoholu, a co się z tym 
wiąże, stanowi zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu drogowego. Poli-
cjant ruszył za kierowcą. Po krótkiej 
chwili zatrzymał go na parkingu i unie-
możliwił dalszą jazdę. O sytuacji po-
wiadomił dyżurnego. Na miejscu pa-
trol ruchu drogowego sprawdził stan 
trzeźwości kierowcy. Badanie wyka-
zało, że miał on 0,74 promila alkoholu 
w organizmie. Funkcjonariusze, którzy 
przybyli na miejsce, zatrzymali 37-let-
niemu mężczyźnie  prawo jazdy. 

Za kierowanie w stanie nietrzeź-
wości 37-latkowi grozi wysoka kara 
grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych i kara do 2 lat pozba-
wienia wolności. 

kom. Aneta Berestecka

ŻARY Lasy 
Państwowe 
mają w swoich 
zadaniach 
zarówno 
zalesianie 
podległych im 
terenów, jak 
i pozyskiwanie 
drewna.

W większości przypadków 
takich działań nie widać na 
co dzień, chyba, że odby-
wa się to na obszarach czę-
ściej wykorzystywanych 
w celach rekreacyjnych, na 
przykład w Zielonym Le-
sie. Gdy natkniemy się na 
tabliczki ostrzegawcze, naj-
lepiej omijać takie miejsce 
ze względu na własne bez-
pieczeństwo.

- Są to czasowe zaka-
zy wstępu do lasu wprowa-
dzane na wypadek prac le-

śnych, aby nie stanowić za-
grożenia dla osób, które bę-
dą przebywać w pobliżu - 
mówi Jan Lesser, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Lipinki.  
- To normalna gospodarka  
leśna, a takie tablice stosu-
jemy zawsze.

Gospodarka leśna 
prowadzona jest praktycz-

nie przez cały rok. Drew-
no pozyskiwane jest cią-
gle, z pewnymi okresowy-
mi ograniczeniami. Czasem 
też wycinane są tak zwane 
drzewa niebezpieczne, któ-
re mogą zagrażać ludziom 
przebywającym na szla-
kach turystycznych i rekre-
acyjnych w lasach. ATB

Takie miejsca należy omijać fot. Andrzej Buczyński



Moja Gazeta       20 marca 2020 7AKTUALNOŚCI

Lasy znów otwarte,
coraz więcej śmieci
REGION Nie tak 
dawno zniesiono 
zakaz wstępu do lasu, 
wprowadzony pod 
koniec ubiegłego 
roku ze względu na 
rozprzestrzenianie 
się wirusa ASF, 
czyli afrykańskiego 
pomoru świń. 
Pomijając fakt, 
że niektórzy i tak 
nie stosowali się 
do tego zakazu, to 
teraz w lesie można 
przebywać legalnie.
Są tego efekty. Śmieci.
Jedna kategoria leśnych śmiecia-
rzy, to tacy, którzy chcą zaoszczę-
dzić na kosztach legalnego pozby-
wania się odpadów. Dlatego też 
niestety, w lasach, w przydrożnych 
rowach, natknąć się można na róż-
ności. Opony, worki z zawartością 
rozmaitą, pojemniki, beczki, części 
aut, plastiki, stare urządzenia roz-
maitego przeznaczenia, gruz. Po 
prostu wszystko to, co nie powin-
no się w lesie znaleźć.

Druga kategoria śmieciarzy 
leśnych to „imprezowicze” i kone-
serzy fastfoodów. Słyną z tego, że 
przywiozą jedzenie do lasu, zjedzą 
w pięknych okolicznościach przy-
rody, ale resztek i opakowań już 
ze sobą nie zabiorą. To chyba zbyt 
trudne. Być może po jedzeniu siły 
opuszczają i ciężko dźwignąć pusty 
kartonik po hamburgerze, albo ku-
bek po kawie. To wszystko niestety 
zostaje w lesie.

- Śmieci jest coraz więcej, 
niestety zaśmiecanie lasu rośnie  - 
mówi nadleśniczy Jan Lesser. - 
Nie wiem, jakie są tego przyczy-
ny, ale najgorsze jest to, że rośnie 
zaśmiecanie odpadami grubszego 
kalibru.

W lesie pojawiły się becz-
ki z chemikaliami. Osiem beczek 
znaleziono w okolicach Trzebie-
la. Ich utylizacja nie jest taka pro-
sta. Nie można ich ot tak załado-
wać na samochód, zabrać i prze-
wieść... no właśnie, gdzie? Tak 
czy inaczej, obowiązek posprzą-

tania spada na leśników. Najpierw 
trzeba zdobyć ekspertyzę z labo-
ratorium chemicznego, która po-
wie, co się w tych beczkach znaj-
duje. Analiza kosztuje około 4 ty-
sięcy złotych. Dopiero wtedy mo-
gą przystąpić do działania fi rmy  
zajmujące się utylizacją. W na-
szym województwie jest prak-
tycznie tylko jedna taka fi rma, 
więc trzeba czekać w kolejce, na-
wet kilka tygodni.

Wszystko dlatego, że ktoś 
sobie wywiózł beczki i zostawił 
w lesie. Leśnicy nie mogą takich 

znalezisk nawet ruszać. Do tego 
potrzebne są specjalne uprawnie-
nia. Beczki więc nadal stoją, od 
dłuższego już czasu i tylko cze-
kać, aż ktoś ogłosi w internecie, 
że leśnicy nic z tym nie robią.

Idzie wiosna. Jak co roku 
w tym okresie zaczyna się zwięk-
szać ilość osób w lesie. I jak co 
roku, wraz z ludźmi, rośnie ilość 
śmieci pozostawianych w lasach. 
To prawdziwa plaga.

Jakiś czas temu leśnicy zna-
leźli opony w rzece Skrodzie, 
na terenie Rezerwatu nad Młyń-

ską Strugą. Tych opon było kil-
kadziesiąt. Teren ten należy do 
Wód Polskich. Leśnicy przekaza-
li sprawę Państwowemu Gospo-
darstwu Wodnemu, które wszyst-
ko posprzątało. Na koszt podatni-
ka, czyli nas wszystkich.

Albo ludzie nie zdają sobie 
sprawy, ile to kosztuje, albo do-
skonale zdają sobie sprawę i ro-
bią tak, żeby samemu nie pła-
cić za odpady. Poza tym, pewnie 
w wielu przypadkach do lasu jest 
bliżej, niż do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów. ATB

REKLAMAAUTOREKLAMA

Sezon na śmiecenie w lesie trwa ciągle fot. Andrzej Buczyński
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ZUS wspiera 
firmy

Lubuski ZUS pomoże 
przedsiębiorcom w trudnej 
sytuacji. Możliwość odroczenia 
o 3 miesiące terminu płatności 
składek za czas od lutego do 
kwietnia i zawieszenie na  
3 miesiące umów z ZUS,  
w których termin płatności 
rat bądź odroczonych 
składek przypada na 
okres pomiędzy marcem, 
a majem. To przygotowane 
przez ZUS udogodnienia dla 
przedsiębiorców w związku 
z występowaniem w Polsce 
koronawirusa.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS, przedsię-
biorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku  
o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek  
i zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności od-
roczonych bądź spłacanych w ratach. Będzie to je-
den dokument, w którym dodatkowo przedsiębior-
ca oświadczy, jaki wpływ miał koronawirus na nie-
uregulowanie należności. Wniosek będzie moż-
na złożyć poprzez PUE ZUS, wrzucić do skrzynki  
w placówce ZUS lub przesłać na adres gorzowskie-
go lub zielonogórskiego oddziału. 

Odroczenie terminu płatności w uproszczo-
nym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za 
miesiące od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczy  to 
również składek, których termin płatności upły-
nął) i zawartych już z układów ratalnych i odroczeń 
z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odrocze-
nia terminu płatności składek lub układów ratal-
nych może liczyć na wstrzymanie postępowania 
przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stoso-
wania sankcji.

Wsparcie może dotyczyć składek na: ubezpie-
czenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płat-
ności nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. 

W każdym oddziale ZUS pracują doradcy 
ds. ulg i umorzeń. Pomogą oni przy kompletowa-
niu dokumentów i składaniu wniosku oraz popro-
wadzą rok po kroku przez wszystkie formalności. 
Przedstawią też najdogodniejsze formy uregulo-
wania zobowiązań biorąc pod uwagę indywidual-
ną sytuację klienta i jego możliwości finansowe. 
Na Państwa telefony i maile w tej sprawie czeka-
ją eksperci w Gorzowie Wlkp.: mail Doradca_ds_
ulg_i_umorzen_Gorzow@zus.pl tel.: 95 739 53 79, 
w Zielonej Górze: mail  doradca_ds_ulg_i_umo-
rzen_ZielonaGora@zus.pl tel.: 68 329 43 86. 

źródło ZUS

MOPS oferuje 
pomoc

ŻARY Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
pomaga osobom 
starszym, samotnym, 
niesamodzielnym 
i nieposiadającym 
rodziny w zakupach, 
zaopatrzeniu w leki 
oraz załatwianiu spraw 
urzędowych. Na tego 
rodzaju wsparcie 
mogą też liczyć 
osoby, które poddane 
zostały przymusowej 
kwarantannie.

Zaleca się, aby osoby starsze, szcze-
gólnie te, które dotknięte są różnymi 
przewlekłymi chorobami, maksymal-
nie ograniczyły przebywanie w miej-
scach publicznych. Chodzi przede 
wszystkim o unikanie zagrożenia za-
każenia koronawirusem. W wielu 
przypadkach można liczyć choćby na 
pomoc życzliwych sąsiadów. Ale nie 
zawsze. W takich sytuacjach wspar-
cia udziela Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Również psychologiczne-
go, ponieważ obecna sytuacja, domo-
wa izolacja, czy też po prostu strach 
przed zachorowaniem, mogą wpływać 
negatywnie na niektóre osoby.

- W takich właśnie sytuacjach 
prosimy o kontakt telefoniczny, a do 
osób nie przebywających na kwa-
rantannie docierać będą pracowni-
cy socjalni - mówi dyrektor żarskiego 
MOPS Katarzyna Pękala. - Natomiast 
jeżeli dostaniemy informację z sane-
pidu, że jakieś osoby objęte są kwa-
rantanną, niekoniecznie osoby starsze, 
czy objęte opieką pomocy społecznej, 
które nie mają wsparcia ze strony ro-
dziny, kontaktujemy się telefonicznie  

i ustalamy potrzeby danej osoby.
Przede wszystkim chodzi tu  

o dostarczenie żywności lub nawet 
gorącego posiłku. Dowozem w ta-
kich sytuacjach zajmuje się ochotni-
cza straż pożarna, ponieważ pracow-
nicy socjalni nie posiadają na wyposa-
żeniu środków ochrony.

- Jeśli byłoby to na większą ska-
lę, wtedy będą nas wspierać również 
wojska obrony terytorialnej, lub też 
policja, bo takie wytyczne otrzymali-
śmy z ministerstwa - mówi Katarzy-

na Pękala. - Sytuacja jest bardzo dyna-
miczna i prawie codziennie pojawia-
ją się nowe wytyczne, ale logistycznie 
jesteśmy przygotowani. 

Ludzie już dzwonią do MOPS. 
Na przykład starsza pani, która po-
informowała, że ma jeszcze zapasy 
żywności do końca tygodnia. Dzię-
ki temu pracownik socjalny zadzwoni  
w poniedziałek i uzgodni, jakie pro-
dukty trzeba kupić, w co ją zabez-
pieczyć. Rzeczy zostaną dowiezio-
ne. Pracownik socjalny sprawdzi przy 
okazji, w jakim stanie jest dana osoba, 
czy jej stan zdrowia nie wymaga przy-
padkiem dodatkowych usług opiekuń-
czych.

Osoby starsze, które potrzebują 
pomocy, mogą dzwonić pod numer te-
lefonu 68 475 55 80. Natomiast oso-
by przebywające na kwarantannie, 
oprócz powyższego numeru, mają do 
dyspozycji jeszcze jeden - 512170528.

Poza tym, w każdej sprawie za-
wsze lepiej najpierw zadzwonić, niż 
iść do Ośrodka osobiście. Tym bar-
dziej, że żarski MOPS, podobnie jak 
wiele innych instytucji, wprowadził 
ograniczenia w obsłudze interesan-
tów. Kontakt bezpośredni klientów  
z pracownikami MOPS może się od-
bywać w godz. od 10.00 do 14.00, 
przy czym osoby wpuszczane są do 
Ośrodka pojedynczo. Trzeba pamię-
tać, że w ten sposób można załatwiać 
jedynie sprawy pilne.

Takie kontakty należy ograni-
czyć do absolutnego minimum. Gdy-
by pracownicy pomocy społecznej zo-
stali zakażeni wirusem i skierowani 
na kwarantannę, to kto wtedy pomo-
że tym wszystkim osobom starszym  
i potrzebującym, którzy sami sobie nie 
poradzą? Stąd apel, aby zachowywać 
się rozważnie i odpowiedzialnie. Nie 
narażać innych. ATB

fot. Andrzej Buczyński

Nasi ludzie mu-
szą pracować 

jak najdłużej, bo nie 
daj Boże nam coś się 
stanie, to kto będzie 
wtedy pomagał in-
nym? - mówi Kata-
rzyna Pękala, dyrek-
tor MOPS w Żarach

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 18)
POWIAT ŻARSKI 
Trzecim 
historycznym 
obiektem 
przemysłowym 
w Świbinkach, 
zlokalizowanym 
kilkaset metrów na 
południe od zwartych 
zabudowań wsi, był 
zakład produkujący 
farmaceutyki,  
w tym przedwojenną 
odmianę viagry. 

Świbinki to cicha, czysta i kame-
ralna wieś położona po wschod-
niej stronie kolei tuplickiej, której 
reliktem są znajdujące się w ago-
nalnym stanie resztki drewniane-
go przystanku osobowego. Pew-
nie tylko nieliczni mieszkańcy  
w Żarach czy Lubsku posiada-
ją wiedzę, gdzie położona jest ta 
miejscowość, gdyż nie pełni ona 
żadnych funkcji zewnętrznych  
i znajduje się całkowicie z dala od 
ciągów komunikacyjnych – na-
wet tych o powiatowym znaczeniu. 
Jednak do 1945 r., z punktu widze-
nia spraw gospodarczych, nazwa 
wsi nie była całkiem ezoterycz-
na, a głównym tego powodem by-
ło funkcjonowanie w rejonie wsi aż 
trzech zakładów przemysłowych. 
Należały do nich: potężna cegiel-
nia Niederlaustizer Verblend-und 
Dachsteinwerke Schaefer & Kulke 
(w PRL-u podległej administracyj-
nie do Drzeniowa), przedsiębior-
stwo produkujące medykamenty, 
a także popularna w regionie fa-
bryka drewnianych podeszew bra-
ci Johannesa i Wilhelma Broesa-
nów. Współcześnie nieco dziwny 
może wydawać się taki asortyment 
produkcyjny na skalę przemysło-
wą, jednakże przed wojną był na 
nie niemały zbyt, wynikający z za-
potrzebowania w pracach ogrod-
niczych i rolniczych, podczas któ-
rych używano drewnianych cho-
daków, których podeszwy szyb-
ko się zużywały.  Był to jedyny za-
kład, który znajdował się w zdecy-
dowanie słabiej rozwiniętym go-

spodarczo i osadniczo regionie, po-
łożonym po zachodniej stronie toru 
kolejowego Lubsko-Tuplice. Zlo-
kalizowany był tuż przy drodze do 
Dłużka i miał połączenie z torem 
kolejowym dzięki krótkiej boczni-
cy. Jej rozjazd znajdował się nieco 
powyżej przystanku osobowego,  
a co ciekawe, w miejscu jej prze-
cięcia z brukowaną na tym odcinku 
drogą do Dłużka, ułożone są dwa 
pasy kamienia, zdecydowanie wy-
różniające się od reszty nawierzch-
ni. Na bocznicy kolejowej obsłu-
giwano przede wszystkim wagony  
z dłużycą drzew iglastych, któ-
ra była traktowana jako surowiec 
produkcyjny oraz paliwo zasila-
jące zakład w energię mechanicz-
ną i cieplną. Fabryczka pomiędzy 
bocznicą, magazynem drzewnym 
i obrabialnią, eksploatowała krótką 
sieć kolejki wąskotorowej bez na-
pędu mechanicznego. 

Trzecim historycznym obiek-
tem przemysłowym w Świbinkach, 
zlokalizowanym kilkaset metrów 
na południe od zwartych zabudo-
wań wsi, był zakład produkujący 
farmaceutyki, w tym przedwojen-
ną odmianę viagry. W latach 30. 
mieściła tam się kolejna regional-
na hachszara – czyli ośrodek przy-
gotowujący przyszłych osadników 
palestyńskich, zaś w czasie II woj-
ny światowej berlińska firma Ma-
inzer produkowała w tych budyn-
kach materiały izolacyjne m.in. 
wełnę szklana, papę bitumiczną. 
Według niepotwierdzonych źródła-
mi publicystycznymi informacji re-
gionalistów z Bad Musaku, w cza-
sie II wojny światowej w Świbin-
kach (jednak nie udało się ustalić, 
o które chodzi miejsce), wykony-
wano również tekstylia dla unifor-
mów żołnierskich oraz produkowa-
no akumulatory dla u-botów. 

Dawny tor kolejowy opusz-
czając zbudowania Świbinkek, 
prowadził dalej do oddalonej tyl-
ko o kilometr Nowej Roli. Na skra-
ju wsi znajdował się jeszcze nie-
strzeżony przejazd z drogą asfal-
tową spinającą obie miejscowo-
ści. Już bliżej Nowej Roli, szo-
sa ta przybliża się do starotorza i 
biegnie wzdłuż niego aż do skrzy-

żowania przy dawnym  przejeź-
dzie kolejowym drogi powiatowej  
nr 1123 do Bronic. Na około 200 m 
przed przejazdem, w starotorzu od-
najdziemy ledwie widoczny prze-
pust rurowy wyschniętego strumie-
nia odwadniającego tereny dawnej 
cegielni „Drzeniów”, na wysokości 
którego za „kolejowych czasów” 
stał maszt kształtowego semafora 
wjazdowego do stacji Nowa Rola. 

Na krótkim odcinku Świbin-
ki - Nowa Rola, dawna linia kole-
jowa najbardziej przybliżała się od 
wschodu do czoła równoleżniko-
wo tutaj przebiegających polodow-
cowych wzniesień, pomiędzy któ-
rymi założono m.in. Świbinki oraz 
poprowadzono drogę w kierun-
ku Drzeniowa. Różnica wysokości 
pomiędzy kolejową plantą a kulmi-
nacjami tych urozmaiceń wynosi  
w niektórych miejscach nawet  
20 m. Dzięki tektonicznemu od-
działywaniu lodu na starsze osa-
dy neogeńskie – w tym iły cera-
miczne, zostały one pofałdowane 
i zbliżyły się do nowej linii terenu. 
W ten sposób na rozległej wynio-
słości terenu pomiędzy Świbinka-
mi a Drzeniowem,  już w XIX wie-
ku intensywnie rozwinęła się cera-
mika przemysłowa, której kres po-
krył się ze zmianami w Polsce w la-
tach 90.

Dzisiaj, docierając do wspo-
mnianego przejazdu z drogą do 
Drzeniowa, warty zwrócenia uwagi 
jest jej brukowany odcinek biegną-

cy w kierunku skrzyżowania w No-
wej Roli z drogą do Lubska. Otóż 
podążając po kocich łbach, co rusz 
można spostrzec podłużne rysy  
i nacięcia w ciągu drogi, które są ni-
czym innym jak pamiątką po holo-
waniu wyłączonych z ruchu wago-
nów Lubuskiej Kolei Regionalnej. 

Po nieudanej w sumie próbie 
przejęcia części ruchu kolejowego 
w dawnym województwie zielono-
górskim przez nowego przewoź-
nika w postaci LKR (lata 1993-
94), wojewoda zielonogórski w ce-
lu uniknięcia potężnych kosztów 
utrzymania wyłączonych z ruchu 
duńskich Lyntogów, poszukiwał 
zainteresowanych nawet nieod-
płatnym przejęciem tegoż taboru. 
Dzięki efektywnej akcji samorzą-
dowców z gminy Tuplice, 6 sztuk 
takich wagonów w ten sposób po-
jawiło się w 1996 r. na stacji No-
wa Rola. I co ciekawe, dotarły do 
nieczynnej stacyjki drogą kolejową 
od strony Lubska, bowiem zostały 
zaholowane przez nieznanej serii 
spalinowóz ze stacji Czerwieńsk, 
gdzie znajdowało się najwięcej 
sprzętu dawnego majątku po LKR. 
Przez kilkanaście dni srebrne wa-
gony stacjonowały na torze na wy-
sokości cmentarza, wprowadzając 
w osłupienie noworolan. Jednak 
zdecydowanie osobliwsze zajścia 
miały dopiero nadejść. Po pierwsze 
porozumiano się z firmą z Dąbro-
wy Górniczej, która w zamian za 
otrzymanie 3 sztuk wagonów, za-

oferowała 3,5 tys. PLN oraz prze-
wiezienie pozostałych trzech wa-
gonów na plac we wsi, gdzie wa-
gony ustawione w podkowę w pół-
nocno-wschodniej części wsi two-
rzyłyby świetlicę. W ten sposób fir-
ma rozpoczęła cięcie połowy wa-
gonów, zaś z trzech pozostałych 
wymontowano wartościowe pod 
względem wagowym elementy. 
Zaś same pudła wagonów rzeczy-
wiście za pomocą Kamaza z na-
czepą niskopodłogową oraz dźwi-
gu, zostały przetransportowane do 
ustalonego miejsca, trwale prze-
rysowując przy tym wspomnia-
ną drogę dojazdową ze stacji do 
wsi. Operacja, podczas której do-
chodziło do dłuższych blokad dróg 
we wsi, była wydarzeniem kurio-
zalnym i trwała kilka dni. Dzię-
ki otrzymanym pieniądzom uda-
ło się wylać fundamenty pod nie-
typowe pomieszczenia świetlicy  
i dołożyć do budowy kaplicy ża-
łobnej. W takich okolicznościach, 
zaradna młoda społeczność z No-
wej Roli i Świbinek, miała gdzie 
przez kilka lat organizować różne 
imprezy w tym disco i osiemnast-
ki, właściwie przyjmując młodzież  
z całej gminy. W jednym z wa-
gonów znajdował bufet, szatnia  
a także został wydzielony pokoik,  
w którym można było przenoco-
wać, w drugim odbywały się tańce, 
zaś w trzecim siłownia i magazyn 
Koła Gospodyń Wiejskich.  (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Wiata przystanku osobowego w Świbinkach w krańcowym okresie istnienia toru do Tuplic 
fot. Andrzej Klauza

Wzdłużne rysy na drodze powiatowej do Drzeniowa są pamiątką po transporcie Lyntogów na
plac gdzie funkcjonowała wagonowa świetlica fot. Grzegorz Dawczyk

Dzielnie opierająca się zmianom cywilizacyjnym świetlico-kawiarnia w Nowej Roli. W drugiej połowie lat 90. wiej-
ski ośrodek kulturalny tworzyły trzy wagony dawnej Lubuskiej Kolei Regionalnej fot. Sławomir Świniuch
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Zmiany organizacyjne 
w żarskich szpitalach

Komunikat dotyczący ograniczeń w działalności Szpitala Na Wyspie w Żarach 
wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju, związanej z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, informujemy, iż od 16 mar-
ca 2020 roku, Szpital Na Wyspie w Żarach wprowadza ograniczenia w przyjmo-
waniu pacjentów w taki sposób, że:

1. każdy tzw. pacjent planowy, w przypadku którego wcześniej uzgodniono ter-
min przyjęcia do szpitala, osobiście skontaktuje się z lekarzem prowadzącym 
właściwego oddziału szpitalnego bądź jego kierownikiem,

2. pacjenci posiadający skierowania do szpitala zarówno celem wykonania dia-
gnostyki, jak również hospitalizacji uzgodnią termin przyjęcia wyłącznie telefo-
nicznie, kontaktując się z właściwym oddziałem szpitalnym,

3. pacjenci poradni dermatologicznej, laryngologicznej, diabetologicznej, gine-
kologicznej (wyłącznie w zakresie ginekologii), neurologicznej, chirurgicznej nie 
wymagający pilnego przyjęcia, a jedynie zaopatrzenia planowego proszeni są  
o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 68 470 36 92,

4. pacjenci poradni chirurgii ogólnej, ginekologicznej (kobiety ciężarne) oraz 
pozostali pacjenci wymagający porady w trybie pilnym, po zbadaniu tempera-
tury ciała oraz po przeprowadzeniu stosownego wywiadu będą mieli udzielone 
świadczenie medyczne,

5. rejestracja pacjentów poradni przy ul. Skarbowej w Żarach odbywa się wyłącz-
nie telefonicznie pod numerami telefonów 68 470 36 85, 68 470 36 92, 68 475 76 
59. Poradnia ginekologiczna 68 470 36 89. 
Zakaz rejestrowania osobistego obowiązuje do 31 marca 2020 roku.

6. rejestracja pacjentów poradni przy ul. Pokoju w Lubsku odbywa się wyłącznie 
telefonicznie pod numerami telefonów 68 47 57 703, 68 47 57 709, Zakaz reje-
strowania osobistego obowiązuje do 31 marca 2020 roku,

7. pacjenci ze skierowaniami do Zakładu Radiologii na badania obrazowe (zdję-
cie RTG, tomograf komputerowy, USG) zobowiązani są dokonywać rejestracji wy-
łącznie telefonicznie pod numerem telefonu 68 47 57 665,

8. pacjenci ze skierowaniem na badanie EEG zobowiązani są dokonywać rejestra-
cji wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 68 47 57 654,

9. zawiesza się wykonywanie usług komercyjnych w zakresie badań laborato-
ryjnych, USG, tomografii komputerowej do dnia 31 marca 2020 roku.

Komunikat dotyczący ograniczeń w działalności 105. Kresowego Szpitala 
Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ wynikający z sytuacji epidemicznej w skali kra-
jowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

Biorąc pod uwagę panującą sytuację epidemiczną w kraju, z dniem 16 marca 
2020r. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ wprowadził ograni-
czenia w zakresie udzielania świadczeń medycznych dotyczących:

Przyjęć ambulatoryjnych

1. Pacjenci w poradniach specjalistycznych będą przyjmowani jedynie w przy-
padkach pilnych oraz planowych uzasadnionych stanem zdrowia po przejściu 
wstępnej segregacji medycznej.
Pozostałych Pacjentów nie wymagających pilnego przyjęcia prosimy o przełoże-
nie wizyty.
Rejestracja Żary  68 477 12 14 / 68 477 12 19
Rejestracja Żagań 68 477 12 04 / 68 477 12 05
Poradnia Zdrowia Psychicznego Żary  68 470 78 47
Poradnia Zdrowia Psychicznego Żagań 68 477 12 20
W dniu umówionej wizyty istnieje możliwość uzyskania w każdej poradni specjalistycz-
nej porady telefonicznej (w tym uzyskania e-recepty i e-zwolnienia lekarskiego).

2. W POZ obowiązuje rejestracja telefoniczna. Wizyty w trybie pilnym odbywać 
będą się po przejściu wstępnej segregacji medycznej. Istnieje możliwość uzyska-
nia telefonicznej porady (uzyskanie e-recepty i e-zwolnienia lekarskiego)
Rejestracja POZ 68 470 78 68

3. Badania diagnostyczne (usg, tomografia komputerowa, scyntygrafia, kolono-
skopia, gastroskopia itp.) i laboratoryjne odbywać się będą w przypadkach pil-
nych po uprzednim przejściu segregacji medycznej. 
Rejestracja Radiologia 68 470 79 00 / 68 470 79 01
Rejestracja Zakład Medycyny Nuklearnej  68 470 875
Rejestracja Pracownia Endoskopii Żary      68 470 79 13
Rejestracja Pracownia Endoskopii Żagań 68 477 12 44

Przyjęć na Oddziały Szpitalne

1. Każdy Pacjent planowy posiadający ustalony termin przyjęcia do Szpitala  
w  celu zarówno wykonania badań diagnostycznych, jak i wykonania zabiegu lub 
operacji powinien skontaktować się telefonicznie  z lekarzem prowadzącym wła-
ściwy Oddział Szpitalny.
2. Pacjenci posiadający skierowanie do Szpitala w celu wykonania diagnostyki  
i hospitalizacji zobowiązani są do telefonicznego uzgodnienia terminu lekarzem 
prowadzącym właściwy Oddział Szpitalny.

Szpital na Wyspie fot. Andrzej Buczyński 105. Szpital Wojskowy fot. Andrzej Buczyński
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Granice prawie 
zamknięte

POWIAT ŻARSKI 
W niedzielę 15 marca 
zamknięte zostały 
przejścia graniczne. 
W powiecie żarskim  
w miejscowościach 
Przewóz, Łęknica, Siedlec, 
Zasieki. Ruch graniczny, z 
pewnymi zastrzeżeniami, 
odbywał się już tylko  
w Olszynie. 
Oprócz Olszyny, pozostałe przejścia gra-

niczne, zarówno drogowe, jak i pieszo-ro-
werowe w powiecie żarskim zostały całko-
wicie zamknięte. Pilnowali ich funkcjona-
riusze policji i straży granicznej. Zdarzały 
się osoby, które chciały w tych miejscach 
przekroczyć granicę. Zostały jednak za-
wrócone i skierowane na przejście w Ol-
szynie. Tam wyjazd z Polski odbywał się 
bez żadnych zakłóceń. Przy wjeździe na-
tomiast zaczęły ustawiać się kolejki pojaz-
dów. W niedzielę jeszcze nie tak długie, jak 
w następnych dniach.

Generalnie, w ten sposób Polska za-
mknęła granice dla prawie wszystkich cu-

dzoziemców, natomiast Polacy wjeżdżają-
cy do kraju po przebadaniu kierowani są 
na obowiązkową czternastodniową kwa-
rantannę. Te działania mają na celu ogra-
niczenie rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa. Wprowadzone zostały na okres od 15 
do 24 marca.

Obowiązkowa kwarantanna ma pew-
ne wyjątki. Nie obowiązuje Polaków pra-
cujących w sąsiednim kraju, którzy regu-
larnie przekraczają granicę. Przy przekra-
czaniu granicy należy mieć przy sobie do-
kument potwierdzający zatrudnienie. To 
samo dotyczy obcokrajowców pracujących 

w Polsce. Również nie będą poddawani 
kwarantannie. Bez kierowania na kwaran-
tannę pozostaną kierowcy zawodowi trans-
portu towarowego i osobowego podczas 
wykonywania swoich obowiązków.

Są także wyjątki, jeśli chodzi o cu-
dzoziemców wjeżdżających do Polski. 
Wpuszczani będą małżonkowie obywateli 
polskich, dzieci obywateli polskich, osoby 
posiadające Kartę Polaka oraz osoby posia-
dające prawo stałego lub czasowego poby-
tu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Andrzej Buczyński

15 marca - Olszyna. Kolejka była jeszcze krótka, ale z każdym dniem się wydłużała fot. Andrzej Buczyński

15 marca - most przy bazarze w Łęknicy fot. Andrzej Buczyński 15 marca - most w Parku Mużakowskim w Łęknicy fot. Andrzej Buczyński
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Lubuscy policjanci wraz z innymi służ-
bami na wyznaczonych punktach gra-
nicznych prowadzą intensywne dzia-
łania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa. Wiele osób, głównie 
naszych rodaków, chce przekroczyć 
granice ale wcześniej muszą poddać 
się dokładnym procedurom sanitar-
nym. Wszystko dla bezpieczeństwa, aby 
światowa pandemia w jak najmniejszym 
stopniu dotknęła nasze społeczeństwo.

Ruch na granicy dotyczy nie tyl-
ko aut osobowych, ale również busów 
i autobusów. Tym samym Polacy, oraz 
wszystkie inne osoby, których nie doty-
czy zakaz wjazdu, będą mogli bez pro-
blemu wjechać do Polski. Zostaną oni 
poddani kontroli sanitarnej i zarejestro-
wani, podobnie jak osoby podróżujące 
autami osobowymi. Otrzymają także 
informację o obowiązku poddania się 
14-dniowej kwarantannie.

Dlatego lubuscy policjanci wspól-
nie ze swoimi kolegami z bratnich służb 
- Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogo-
wego, Służby Celnej, służb medyczno-
-sanitarnych oraz wojska intensywnie 
prowadzą swe działania, aby wszyst-
kich tych, którzy oczekują na wjazd do 
Polski od strony Niemiec jak najszyb-
ciej poddać niezbędnym procedurom. 
Kierowcy i pasażerowie po zmierzeniu 
temperatury wypełniali karty z danymi 
personalnymi oraz informacją o miejscu 

kwarantanny. Po stwierdzeniu, że żadna 
z osób nie ma podwyższonej temperatu-
ry, funkcjonariusze odbierają karty loka-
lizacji oraz weryfikują zawarte w nich 
informacje z dokumentami tożsamości. 
Karta kierowcy pojazdu zawiera dodat-
kowe dane, m.in. numer rejestracyjny 
pojazdu i trasę przejazdu. Każdorazowo 
w przypadku osoby zgłaszającej złe sa-
mopoczucie i z podwyższoną tempera-
turą, dalsze czynności realizują służby 
medyczno-sanitarne zgodnie z wytycz-
nymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Ale warto dodać, że zadania Policji są 
dużo szersze i trwają już dłużej. Przede 
wszystkim lubuscy policjanci spraw-
dzają czy respektowany jest obowią-
zek poddawania się kwarantannie osób 
do niej zakwalifikowanych. To nie są 
spotkania bezpośrednie ale dokładnie 
weryfikowane przez funkcjonariuszy 
co najmniej raz na dobę. Intensywność 
działań Policji oraz innych służb jest 
dostrzegania przez społeczeństwo. To 
czas dużej mobilizacji, aby skutki pan-
demii skutecznie powstrzymać i wrócić 
do wcześniejszego życia. Jest to możli-
we ale potrzebna jest wielka społeczna 
mobilizacja i odpowiedzialność. Zasady 
podawane przez służby sanitarne czy 
mundurowe muszą być bezwzględnie 
przestrzegane.

oprac. nadkom. Marcin Maludy
Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie

Od wtorku 17 marca br. od godziny 8.00, 
żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawale-
rii Pancernej (11LDKPanc) rozpoczęli 
realizacje zadania wsparcia działań Stra-
ży Granicznej w województwach lubu-
skim i dolnośląskim. 

Ze względu na sytuacje kryzy-
sową wywołaną narastaniem epidemii 
koronawirusa żołnierze Czarnej Dywi-
zji wspólnie z funkcjonariuszami Stra-
ży Granicznej oraz Policji Państwowej 
przystąpili do wykonywania zadań na 
granicy państwowej w ramach Woj-
skowego Zgrupowania Zadaniowego 
(WZZ). 

Żołnierze WZZ wykonują zadania 
w 12 przygranicznych powiatach woje-
wództw lubuskiego i dolnośląskiego w 
miejscach wskazanych przez przedsta-
wicieli Straży Granicznej. Do ich naj-
ważniejszych zadań należy prowadzenia 
działalności patrolowej, obserwacja oraz 
udział w pełnieniu służby na posterun-

kach, a także rozbudowa inżynieryjna 
posterunków granicznych. 

Ponadto żołnierze wspierają po-
graniczników, wspólnie z policjantami, 
zabezpieczając obszar pomiędzy przej-
ściami granicznymi na granicy oraz 
przeciwdziałając przemieszczaniu się 
osób chcących ominąć kontrole granicz-
ną i sanitarną. Wszystkie te działania 
maja na celu minimalizację ryzyka roz-
przestrzeniania się epidemii koronawi-
rosa wewnątrz kraju. 

W skład WZZ poza żołnierzami 
11LDKPanc wchodzą również żołnierze 
22 batalionu piechoty górskiej z Kłodz-
ka. Nadto, żołnierzy Czarnej Dywizji 
wspierają w tym zadaniu Wojewódz-
kie Sztaby Wojskowe z Zielonej Góry  
i Wrocławia oraz żołnierze 12 i 16 Bry-
gady Obrony Terytorialnej.

mjr Artur Pinkowski
Oficer Prasowy 11LDKPanc

fot. st.chor.szt. Rafał Mniedło

15 marca - dawny most kolejowy w Łęknicy fot. Andrzej Buczyński

15 marca - Przewóz fot. Andrzej Buczyński

15 marca - Zasieki fot. Andrzej Buczyński

15 marca - Siedlec fot. Andrzej Buczyński
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Szanuj sprzedawców

fot. facebook.com/amelijush

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Wykupowanie 
towarów na zapas nieco 
przygasło. Do sklepów 
przyjeżdżają kolejne 
dostawy. Niektórzy kupują 
tak jak zwykle, inni 
w większych ilościach. 
Każdy jednak powinien 
pamiętać o uniwersalnych 
zasadach, by chronić siebie 
oraz osoby pracujące przy 
kasach.
Przy wejściach do sklepów pojawiły się za-
lecenia dla klientów. Zachęcają do płat-
ności bezgotówkowych, przypominają  
o higienie, zalecają zachowanie odstępów 
między poszczególnymi osobami w kolej-
ce, a także ograniczają ilość osób, które na 
raz mogą przebywać w danym sklepie. 

To nie jest trudne. Warto się do tego 
stosować. Pamiętajmy, że jeśli sprzedaw-
cy zachorują, nikt ich nie zastąpi. Jeśli nie 
będzie sprzedawców, wasze ulubione skle-
py przestaną działać. Tak się może stać po-

mimo zapewnień, że sklepy spożywcze bę-
dą otwarte. Bezpieczeństwo sprzedawców 
oraz kupujących jest równie ważne. Prze-
cież nikt nie chciałby się zarazić przy oka-
zji zakupów.

Osoby z objawami nawet przezię-
bienia czy grypy, powinny raczej unikać 
sklepów, a o zakupy poprosić kogoś bli-
skiego lub nawet sąsiadów. Nie potrzeba 
aż koronawirusa, żeby kogoś skutecznie 
położyć do łóżka na jakiś czas.

Niektóre zakłady usługowe oraz  
sklepy zamknięte zostały do odwołania. 
Część sklepów zachęca klientów do ku-
powania w sklepach internetowych, je-
śli takie posiada. Bary i restauracje zosta-
ły zamknięte, ale wiele z nich oferuje do-
starczanie posiłków na wynos, lub też po-
przez odbiór osobisty.

Dla przedsiębiorców to trudny 
okres. Rachunek jest prosty - nie pracują, 
nie zarabiają. Bądźmy wyrozumiali i sto-
sujmy się do zasad.

Myśl o sobie, ale tak samo pomyśl  
o innych. To ważne w wielu dziedzinach 
życia. Także podczas zakupów. ATB
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Dwa areszty 
w sprawie rozboju
ŻARY Policjanci 
kryminalni z żarskiej 
komendy zatrzymali 
dwie osoby podejrzane  
o rozbój. 25-leni 
mężczyzna i 31-letnia 
kobieta zostali 
zatrzymani i usłyszeli 
zarzuty.

W nocy 12 marca 2020 r. na jednej  
z ulic w Żarach pokrzywdzony został 
uderzony pałką w głowę, a następ-
nie odebrano mu samochód, pieniądze  
oraz telefon. Sprawcy oddalili się w nie-
znanym kierunku. 

Policjanci z żarskiej komendy roz-
poczęli czynności w kierunku ustalenia 
i zatrzymania sprawców tego przestęp-
stwa. Podjęte w tej sprawie działania 
przyniosły efekt 16 marca br.

Kryminalni podczas przemiesz-
czania się ulicami Żar w samochodzie 
osobowym, jako jednego z podejrza-
nych rozpoznali kierowcę. Ich szybkie   
działanie doprowadziło do zatrzyma-
nia 25-leniego mężczyzny. Zachowanie 
kierowcy wzbudziło podejrzenia, więc 
funkcjonariusze wykonali test na obec-
ność narkotyków. Wynik był pozytywny, 

wskazywał na zażywanie amfetaminy  
i metamfetaminy. Do dalszych badań 
laboratoryjnych pobrana została krew.

Mężczyzna trafił do policyjne-
go  aresztu. Do tej sprawy, tego same-
go  dnia zatrzymano 31-letnią kobietę. 
Zgromadzony materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie obojgu zarzu-
tu rozboju. 25-latek odpowie również za 
kierowanie pod wpływem narkotyków.

W czwartek, 19 marca, sąd przy-
chylił się do wniosku Prokuratury Rejo-
nowej w Żarach oraz Policji i zastoso-
wał wobec podejrzanych środek zapo-
biegawczy w postaci trzymiesięczne-
go aresztu. Tego typu przestępstwo za-
grożone jest karą do 12 lat pozbawie-
nia wolności. 

kom. Aneta Berestecka

fot. KPP Żary

Przestępcy nie boją 
się wirusów
Obecna sytuacja 
epidemiologiczna 
powoduje, że złoczyńcy 
nie tylko nie zaprzestali 
swego procederu, ale 
wymyślają też nowe 
sposoby na nielegalny 
dochód. Bez skrupułów.

Na facebookowej stronie PolicjaPL po-
jawił się apel, z przymrużeniem oka 
wprawdzie, ale jakże adekwatny do dzi-
siejszych problemów:
„Uwaga! Uwaga! Ważna informacja 😉
Z powodu pandemii COVID-19, któ-
ra wywołała panikę, a na nas nało-
żyła wiele nowych zadań i czasami 
nieprzewidywalne zachowania wie-
lu osób, oczekujących od nas i innych 
służb ciągłej pomocy, prosimy o za-
przestanie wszelkich działań prze-
stępczych/haniebnych/niegodziwych 
do odwołania.
Docenimy spodziewaną współpracę 
związaną z powstrzymaniem się od 
popełniania przestępstw i wykroczeń 
i już z góry dziękujemy za współpracę 
oraz zrozumienie. Powiadomimy od-
dzielnym komunikatem, kiedy będzie 

można wrócić do codziennej działal-
ności przestępczej kontynuując dalej 
starą zagrywkę policjant-złodziej;)”

Można się oczywiście z tego 
śmiać i odrobina uśmiechu w tych cza-
sach nikomu nie zaszkodzi, jednak 
problem rzeczywiście istnieje. Poli-
cja ma pełne ręce roboty. Na szczę-
ście wspomagana jest przez inne służ-
by mundurowe.

A przestępcy robią swoje. Kilka 
dni temu włamali się na teren należą-
cy do jednego z żarskich przedsiębior-
ców, który prowadzi prace budowlane. 
Ukradli narzędzia. Wezwana na miej-
sce policja przeprowadziła stosowne 
czynności, które trwały do wieczora.  
W nocy zaś było kolejne włamanie. 
Przestępcy nie siedzą na kwarantan-
nach i warto o tym pamiętać. ATB

fot. facebook.com/policjapl

fot. facebook.com/policjapl

fot. facebook.com/policjapl
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20 - 26 marca 2020

poniedziałek
20:15

Na Wspólnej

TVN

Były amerykański żołnierz Benjamin Ford od 
wielu lat prowadzi samotne życie w Appalach-
ach. Unika ludzi, a kontakt utrzymuje jedynie 
z synem. Dobrowolna izolacja ma pomóc mu 
zapomnieć o tragicznych przeżyciach z czasów 
zaciętych walk w byłej Jugosławii i uporać się 
z traumą. Pewnego dnia do odludnej chaty 
Forda trafi a Emil Kovac, europejski turysta. 
Gospodarz udziela mu schronienia. Z czasem 
jednak okazuje się, że ta wizyta nie jest 
przypadkowa. 

TVP1 thriller, Belgia, Bułgaria, USA, 2013

Sezon na zabijanie21:30

Piątek

POLSAT

00:10

Sobota

Hobbit Bilbo Baggins, Gandalf i krasnoludy pod 
wodzą Thorina kontynuują niebezpieczną po-
dróż do legowiska Smauga. Celem ich wyprawy 
jest odzyskanie Ereboru - królestwa krasn-
oludów, które okupuje smok. Zanim jednak 
staną oko w oko z potworem, muszą pokonać 
szereg przeciwności. Członkowie kompanii 
uciekają przed podążającymi ich tropem orkami. 
Na szczęście na swojej drodze spotykają Beorna, 
pół człowieka, pół niedźwiedzia, który daje im 
konie i pomaga dostać się do Mrocznej Puszczy.

Tajny agent CIA Sonni Griffi  th zostaje wysłany 
z misją do Rumunii. Ma tam zdemaskować 
handlarza bronią i zapobiec przygotowywanej 
transakcji. Gdy dociera na miejsce, zostaje 
zdradzony i trafi a do więzienia. Amerykańscy 
współpracownicy szybko go jednak stamtąd 
uwalniają. Agencja ma bowiem wobec Sonniego 
konkretne plany. Dostaje on do wykonania kole-
jne zadanie. Tym razem agent ma eskortować do 
Stanów Zjednoczonych Nadię Cominski, wdowę 
po księgowym rumuńskiej mafi i.

TVP2 fi lm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2013 fi lm sensacyjny, Rumunia, USA, 2006

Hobbit: Pustkowie SmaugaDetonator 20:00

Niedziela

Cześnik Raptusiewicz kłóci się z sąsiadem, 
Rejentem Milczkiem (Grzegorz Mielczarek), 
o mur graniczny. Tymczasem ich dzieci, Klara 
(Alicja Karluk) i Wacław (Marcin Stępniak), 
zakochują się w sobie. Postanawiają pogodzić 
zwaśnionych rodziców. O serce pięknej Klary 
walczy Papkin (Rafał Zawierucha). Klasyczna 
komedia na temat sąsiedzkiego sporu w nowej 
interpretacji. Redbad Klynstra-Komarnicki 
odchodzi od wiernego odzwierciedlenia realiów 
epoki, nawiązując do aktualnych problemów. 

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2020

Zemsta21:00

Poniedziałek

W Pittsburghu snajper zabija pięć przypadkowych 
osób. Znalezione przez detektywa Emersona 
i jego współpracowników ślady prowadzą ich do 
byłego strzelca wyborowego armii amerykańsk-
iej, Jamesa Barra. Wkrótce mężczyzna zostaje 
zatrzymany. Prokurator Alex Rodin proponuje 
mu układ: jeśli zgodzi się zeznawać i przyzna 
do winy, to uniknie kary śmierci. Były żołnierz 
stanowczo odmawia jednak współpracy i chce, 
by zaaranżowano jego spotkanie z Jackiem 
Reacherem, byłym ofi cerem żandarmerii.

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2012

Jack Reacher: Jednym strzałem20:10

Wtorek

Mallory kieruje restauracją. Sława jej potraw 
wykracza daleko poza region, a przyznana 
lokalowi prestiżowa gwiazdka w „Przewod-
niku Michelina” napawa dumą wszystkich 
mieszkańców. Restauracja jest całym życiem 
powściągliwej wdowy, która wyznaje zasadę, 
że liczących sobie setki lat przepisów nie należy 
zmieniać. Pewnego dnia do miasteczka przyby-
wa rodzina emigrantów z Bombaju. Przybysze 
otwierają skromny lokal Maison Mumbai tuż 
obok renomowanej restauracji. 

TVP2 komediodramat, USA, Indie, 2014 

Podróż na sto stóp22:40

Środa

Rok 1968. Major Ryszard Kukliński odkrywa, 
że Związek Radziecki rozważa atak nuklearny 
na kraje NATO, który może wywołać wojnę 
zagrażającą także Polsce. Zdaje sobie sprawę, 
że w odpowiedzi USA w pierwszej kolejności 
skierują swoją agresję właśnie na nasz kraj. Nie 
wie, co powinien zrobić, ale ma pewność, że nie 
może tej informacji tak zostawić. Ambitny ofi cer 
szybko pnie się po kolejnych szczeblach kariery. 
Bryluje w towarzystwie, jest lubiany i cieszy się 
powodzeniem wśród kobiet.

TVN fi lm biografi czny, Polska, 2013 

Jack Strong22:35

Czwartek

TELENOWELA SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA HORROR FILM FABULARNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 20 marca

05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 

05:40 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny 

06:15 Przysięga - serial 
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 
09:40 Okrasa łamie przepisy 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:40 Agropogoda - magazyn 
12:45 Magazyn Rolniczy 
13:00 Natura w Jedynce 

- Leming
14:05 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 

18:30 Korona królów - taka 
historia... - telenowela 
historyczna TVP 

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 

19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Archiwista - serial TVP 
21:30 Sezon na zabijanie 

- fi lm akcji, prod. Belgia, 
USA, 2013

23:10 Zawód: Amerykanin
- serial, prod. USA, 2014 

00:05 Kompania X - serial, 
prod. Kanada, 2015 

00:55 Mechanik 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1972

02:40 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

04:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:10 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial, 
prod. Niemcy, 2014 

06:05 Anna Dymna - spotka-
jmy się - Aneta Boruta 

06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Przepis dnia
07:15 Pytanie na śniadanie
11:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:30 Na sygnale - serial 
14:00 Czterdziestolatek 

- serial TVP 
15:10 Doktor Kleist - lekarz 

rodzinny - serial, 
prod. Niemcy, 2018 

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 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
19:55 Przepis dnia
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Star Voice. Gwiazdy 

Mają Głos! 
22:45 Pozycja obowiązkowa 

- komedia, prod. USA
00:35 Miłosna zagrywka

- fi lm obyczajowy
02:25 Wielki Gatsby 

- dramat, prod. USA, 
Australia

04:45 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Na Wspólnej - serial 
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 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Kobieta sukcesu 
- fi lm komedia, 
Polska, 2018, reż. Robert 
Wichrowski, wyk. Agniesz-
ka Więdłocha, Mikołaj 
Roznerski, Bartosz Gelner, 
Julia Wieniawa, Paulina 
Gałązka, Małgorzata 
Foremniak

22:10 Dziedzictwo Bourne’a 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Japonia, 2012, reż. Tony 
Gilroy, wyk. Jeremy 
Renner, Rachel Weisz, 
Edward Norton, Stacy 
Keach, Dennis Boutsikaris, 
Oscar Isaac, Joan Allen, 
Albert Finney

01:00 Kuba Wojewódzki 
02:00 Uwaga! 

- magazyn
02:20 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
20:05 Dancing with 

the Stars. Taniec z 
Gwiazdami

22:05 Tylko jeden. 
Droga do KSW

23:20 Piła 6
  - horror, USA, Kanada, 

2009, reż. Greutert 
Kevin, wyk. Betsy Russell, 
Costas Mandylor, Rolston 
Mark, Shawnee Smith, 
Tobin Bell 

 John Kramer, zwany 
Panem Zagadką, miał ob-
sesję na punkcie wartości 
i sensu życia. Śmiertelnie 
chory na nowotwór, 
udowadniał wybrańcom, 
że tak naprawdę nie 
szanują daru, jakim jest 
życie. 

01:10 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy 
TV Okazje

07:00 Afi sz kulturalny
07:20 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Ja gorę! - fi lm TVP, prod. 

Polska, 1967, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Jerzy 
Turek, Jerzy Wasowski

09:25 Ga, ga. Chwała bohater-
om - fi lm science fi ction, 
prod. Polska, 1985

11:00 Blisko, coraz bliżej 
12:30 Ogłoszenie matrymo-

nialne - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska

13:40 Koncert 
15:05 Studio Kultura 

- Rozmowy
15:25 Esterhazy - fi lm ani-

mowany, prod. Polska
15:55 Rzymskie wakacje

- komedia romantyczna
18:00 Reżyserzy - George Cukor 
19:10 Tygodnik Kulturalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Wieczór kinomana

20:35 Wieczór kinomana 
- Marty - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1955

22:15 Fabryka hitów - Jestem 
moją muzyką

23:10 Tygodnik Kulturalny 
24:00 Teraz animacje! 

- Pożeracze truskawek 
- fi lm animowany

00:15 Teraz animacje!
- Manifestacja geniuszu 
w czterech aktach

00:40 Bullitt 
- fi lm kryminalny, 
prod. USA, 1968 

02:40 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

03:15 Kino nocne - Szwedzka 
teoria miłości - fi lm 

04:45 Taśmy Kultury
- Ciągłość pracy
- widowisko artystyczne

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina i 
przyjaciele.

08:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów

12:00 Kobra - oddział 
specjalny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

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

20:00 Krzyżowy ogień
22:00 Uciec, ale dokąd?
23:55 Czas zbrodni
02:00 Zobacz to! Blok 

powtórkowy:
Niesamowite!

02:35 Dyżur - serial 
dokumentalny

03:00 Niesamowite!
03:35 Na jedwabnym 

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

policji 
- serial dokumentalny
prod. Polska

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Szkoła
06:00 Mango 

telezakupy
07:35 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
08:10 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
prod. Polska

11:20 Idealna niania 
- program obyczajowy 

12:10 Sąd rodzinny
- program sądowy 

13:10 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 Projekt Lady  
20:00 Hotel Paradise 

- Rajskie Rozdanie  
21:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 

22:00 Wrogowie publiczni 
- fi lm sensacyjny
USA, Japonia, 2009, 
reż. Michael Mann, wyk. 
Christian Bale, Johnny 
Deep, Marion Cotillard
Historia najsłynnie-
jszych amerykańskich 
gangsterów lat 30.: Johna 
Dillingera, Baby’ego Face’a 
Nelsona i Pretty Boya 
Floyda.

00:55 Frankie i Alice 
- fi lm obyczajowy,
Kanada, 2010, reż. 
Geoff rey Sax, wyk. Halle 
Berry, Stellan Skarsgard, 
Phylicia Rashad, Chandra 
Wilson, Brian Markinson, 
Matt Frewer 

03:15 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Sekrety Sąsiadów
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

- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Słoneczny patrol
Akcja serialu rozgrywa się 
na plaży w południowej 
Kalifornii. Gwiazda serialu 
David Hasselhoff  występu-
je w roli szefa patrolu 
dzielnych i atrakcyjnych 
ratowników.

18:00 Sekrety Sąsiadów
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu

21:00  Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

23:05 4.3.2.1
 Cztery dziewczyny 

w dwóch różnych miastach 
- na skutek przypadkowe-
go spotkania złodziei 
diamentów - przeżywają 
najbardziej niesamowite 
trzy dni w swoim życiu, 
których z pewnością nigdy 
nie zapomną, pod warunk-
iem oczywiście, że wyjdą 
cało z tej niebezpiecznej 
przygody... 

01:30 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life
03:40 TOP 10 Lista Przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Klan - telenowela TVP 
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie Extra
08:00 Pełnosprawni
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban 
09:25 Rodzinny ekspres 

- Mocne postanowienie 
poprawy - magazyn 

09:55 Szlachetna rasa
- western, prod. USA, 
1966, reż. Andrew
V. McLaglen, wyk. James 
Stewart, David Brian, 
Don Galloway 

11:40 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP 

12:40 Fascynujący świat 
- Mózg w niebezpieczeńst-
wie - fi lm 

13:50 Okrasa łamie przepisy 
14:20 Z pamięci 
14:25 Kulisy - Postaw na milion
14:35 Skoki Narciarskie 
17:00 Teleexpress 

17:25 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny 

18:25 Postaw na milion 
19:30 Wiadomości  
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
21:35 Hit na sobotę - Creed: 

Narodziny legendy 
- dramat, prod. USA, 
2015, reż. Ryan Coogler, 
wyk. Michael B. Jordan, 
Sylvester Stallone, Tessa 
Thompson 

23:55 Pluton
- dramat wojenny, 
prod. USA, 1986, 
reż. Oliver Stone, 
wyk. Tom Berenger, Wil-
lem Dafoe, Charlie Sheen

02:00 Jaka to melodia? 
02:50 Sezon na zabijanie

05:15 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

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

07:15 Pytanie na śniadanie
11:25 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny 

11:55 Star Voice. Gwiazdy 
Mają Głos! - program 
rozrywkowy 

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

Opole 2020 - widowisko 
16:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:55 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
17:50 Dla niesłyszących

- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:35 Echo serca - serial TVP 
19:30 Lajk! 
20:00 Dance Dance Dance

22:35 Prywatne śledztwo
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1987, reż. 
Wojciech Wójcik, wyk. 
Roman Wilhelmi, Janusz 
Bukowski, Jan Jankowski, 
Andrzej Pieczyński, Jan 
Peszek, Piotr Dejmek, 
Mirosława Marcheluk, 
Jerzy Trela, Artur Barciś, 
Jacek Dębski 

00:25 Hobbit: Pustkowie 
Smauga 
- fi lm fantasy, 
prod. Nowa Zelandia, 
USA, 2013, reż. Peter 
Jackson, wyk. Martin 
Freeman, Orlando 
Bloom, Ian McKellen, 
Richard Armitage, 
Evangeline Lilly 

03:05 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

05:15 Mango 
- telezakupy

07:30 Efekt Domina
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:30 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
13:20 MasterChef 

Junior
14:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

16:00 Dorota inspiruje
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 36, 6 - obyczajowy
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! 

- magazyn

20:00 Notting Hill 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, 1999, 
reż. Roger Michell, wyk. 
Julia Roberts, Hugh Grant, 
Richard McCabe, Rhys 
Ifans, James Dreyfus, 
Dylan Moran 

22:40 40-letni prawiczek 
- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. Judd Apatow, wyk. 
Steve Carell, Catherine 
Keener, Paul Rudd, Rom-
any Malco

01:00 Annabelle - fi lm horror, 
USA, 2014, reż. John R. 
Leonetti, wyk. Annabelle 
Wallis, Ward Horton, Tony 
Amendola

03:05 Uwaga! 
- magazyn

03:25 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Scooby-Doo: 
Mechaniczny pies

08:15 Pierwszy lot
08:30 Scooby-Doo! 

Pora Księżycowego 
Potwora

10:05 Ewa gotuje
10:35 Disco Polo - 25 lat 

później
11:40 Szalone wakacje 

na kółkach
13:45 The Four. Bitwa 

o Sławę
15:45 Kabaret na żywo. 

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

Kiepskich
20:05 The Four. Bitwa o Sławę
22:05 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo

00:10 Detonator
  - thriller, USA, Rumunia, 

2006, reż. Leong 
Po-Chih

 Tajny agent C.I.A.
Sonni Griffi  th jedzie 
do Polski, by zdemaskować 
handlarza bronią i 
zapobiec przygotowy-
wanej transakcji. Griffi  th 
pada ofi arą zdrady i trafi a 
do więzienia, z którego 
jednak szybko uwalnia 
go C.I.A, lecz tylko 
po to, by natychmiast 
obarczyć go kolejną misją. 

02:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy
TV Okazje

07:00 Teledyski
07:20 Tyle słońca 
08:15 Informacje kulturalne 
08:45 Serialowa nostalgia 
09:20 Głowa do góry 
09:45 Radwan - fi lm 

dokumentalny 
10:05 Scena Klasyczna - Maciej 

Frąckiewicz - koncert 
10:55 Dokument tygodnia 
11:55 Żółty szalik - fi lm TVP
13:05 Sugarland Express 

- dramat
15:05 Szlakiem Kolberga 
15:35 Wydarzenie aktualne
16:00 Retro kino - Gwiazda 

szeryfa - western
17:45 Baletownik - magazyn 
17:50 Portrety Komitetu 

Honorowego 17. 
Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycz-
nego im. Fryderyka 
Chopina - Jiri Kylian 

18:10 Poszukując Lennona
20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Bilet do kina - Wolny 
strzelec - dramat, 
prod. USA, 2014

22:35 The Dillinger Escape 
Plan live at Hellfest 
2017 - koncert

23:45 Seans kultowy 
- Ptak o kryształowym 
upierzeniu - dramat, 
prod. Włochy, Niemcy, 
1970, reż. Dario Argento, 
wyk. Tony Musante

01:30 Scena Alternatywna 
w Opolu - Jazz Band 
Młynarski/Masecki 
i Kasia Lins - koncert 

02:00 Informacje 
kulturalne
- informator kulturalny 

02:30 Wieczór kinomana
- Marty - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1955

05:50 Czynne całą dobę
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:50 Bibliotekarze
08:45 Przygody Merlina

Młody czarodziej przyby-
wa do Camelotu i ukrywa 
swoje zdolności, gdyż 
bezwzględny król, Uther 
Pendragon, tępi wszelką 
magię.

09:40 13 Posterunek 2
Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:10 Reporterzy.
Z życia wzięte

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci.

20:00 Mocne sobotnie kino: 
W obronie własnej
Emerytowany agent wyd-
ziału narkotykowego staje 
do walki z dilerem, który 
terroryzuje jego nowe 
miejsce zamieszkania.

21:55 Triumf
sprawiedliwości

23:30 Władcy ognia
01:50 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

02:30 Na jedwabnym
szlaku

03:15 Menu na miarę
04:35 Z archiwum 

policji
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

04:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:00 Hotel Paradise 
14:00 Dziewczyny

z drużyny IV 
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Steve Rash, wyk. Ash-
ley Benson, Cassie Scerbo, 
Noel Areizaga, Jennifer 
Tisdale, Kierstin Koppel 

15:55 Naga broń 33 1/3 - fi lm 
komedia, USA, 1994, reż. 
Peter Segal, wyk. Leslie 
Nielsen, Priscilla Presley, 
George Kennedy, O.J. 
Simpson, Fred Ward, 
Kathleen Freeman 

17:35 Wiek Adaline - fi lm 
melodramat, USA, Kanada, 
2015, reż. Lee Toland 
Krieger, wyk. Blake Lively, 
Michiel Huisman, Harrison 
Ford

20:00 Harry Potter i więzień 
Azkabanu 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2004, 
reż. Alfonso Cuarón, wyk. 
Daniel Radcliff e, Rupert 
Grint, Emma Watson, 
David Thewlis, Michael 
Gambon, Alan Rickman, 
Maggie Smith, Robbie 
Coltrane

23:00 Volta
- fi lm komedia, 
Polska, 2017, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Andrzej 
Zieliński, Olga Bołądź, 
Aleksandra Domańska, 
Michał Żurawski, Jacek 
Braciak, Joanna Szczep-
kowska

01:20 Druga strona medalu 
02:25 Noc magii

06:00 Przygody Kota w butach
06:55 101 dalmatyńczyków
08:55 Galileo
11:00 Święty
13:00 Król Lew
 W Lwiej Krainie na świat 

przychodzi królewski 
potomek - małe lwiątko 
o imieniu Simba. Tylko 
jeden mieszkaniec, brat 
samego króla Mufasy, nie 
zjawia się na uroczystości. 
Wkrótce nieświadomy 
niczego Simba i jego 
odważny ojciec stają 
się ofi arami spisku, ob-
myślonego przez żądnego 
władzy Skazę. 

14:55 STOP Drogówka
16:00 Policjantki

i Policjanci
- serial obyczajowy

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

Kryminalny

00:05 Gallows Hill
 Owdowiały David ma się 

wkrótce ponownie ożenić. 
Ślub zaplanowany jest w 
Stanach, dokąd David chce 
powrócić z Bogoty razem 
z narzeczoną, Lauren i 
córką, Jill. Po drodze, w 
nieznanej i opustoszałej 
okolicy, przydarza im 
się wypadek. Lauren ma 
złamane dwa żebra, a 
samochód nie nadaje się 
do dalszej jazdy, więc 
postanawiają iść pieszo w 
poszukiwaniu pomocy i 
schronienia.  

01:55 Kobiety i mafi a
02:55 Zagadkowe zgony
03:25 Interwencja

- magazyn
03:40 TOP 10 Lista Przebojów
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05:15 Klan - telenowela TVP 
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
06:35 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż 
07:00 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- magazyn 
09:05 Ziarno - Wiara, nadzieja, 

miłość - magazyn 
09:35 Las bliżej nas - magazyn 
10:05 Skoki Narciarskie 

- Mistrzostwa Świata w 
lotach - Planica 

12:25 Między ziemią 
a niebem - magazyn 

12:30 Anioł Pański
12:45 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
13:20 BBC w Jedynce 

- Alpejskie opowieści 
14:15 Z pamięci 
14:25 Weterynarze z sercem

15:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

16:05 Postaw na milion 
- teleturniej 

17:00 Teleexpress 
17:30 Ośmiu wspaniałych 

- reality show
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:15 Stulecie Winnych 

- serial TVP 
21:15 To był rok!
22:20 Zakochana Jedynka 

- Jak ona to robi?
- komedia, prod. USA

24:00 Creed: Narodziny 
legendy - dramat

02:25 Jaka to melodia?
03:20 Miłość nad fi ordem. 

Koniec ery lodowcowej 
- fi lm obyczajowy

03:55 Koło fortuny 
- teleturniej 

04:30 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 
- Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu 

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 
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 Hobbit: Pustkowie 
Smauga 
- fi lm fantasy, 
prod. Nowa Zelandia, USA, 
2013, reż. Peter Jackson, 
wyk. Martin Freeman, 
Orlando Bloom

22:45 Kino bez granic 
- Bardzo poszukiwany 
człowiek 
- thriller

00:55 Opowieść Podręcznej 
- dramat, prod. Niemcy, 
USA, 1990, reż. Voelker 
Schloendorff , wyk. Nata-
sha Richardson, Robert 
Duvall, Faye Dunaway

02:50 Prywatne śledztwo 
- fi lm sensacyjny 

04:25 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! 
- magazyn

05:15 Mango 
- telezakupy

07:25 Nowa Maja 
w ogrodzie

07:55 Akademia 
ogrodnika 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:30 Efekt Domina 
12:05 Co za tydzień 

- magazyn 
12:40 Kod genetyczny 
13:40 Ameryka Express
15:15 Sala samobójców. 

Hejter 
- kulisy produkcji 

15:50 Królewna Śnieżka 
- fi lm komedia, 
USA, Kanada, 2012, 
reż. Tarsem Singh, 
wyk. Julia Roberts, Lily 
Collins Armie Hammer, 
Nathan Lane

18:00 Dorota inspiruje

19:00 Fakty 
- program informacyjny

19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 MasterChef Junior
21:30 Na skraju jutra

- fi lm S-F, USA, Kanada, 
2014, reż. Doug Liman, 
wyk. Tom Cruise, Emily 
Blunt, Brendan Gleeson, 
Bill Paxton, Jonas Arm-
strong 

23:55 Motyw
- serial, Polska 

00:55 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:55 Uwaga! - magazyn
02:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Przygody Kota 
w butach

09:10 Dawno, dawno 
temu w Idolu

09:25 Klopsiki i inne zjawiska 
pogodowe - komedia 

 Flint Lockwood jest szalo-
nym młodym naukowcem 
z małego miasteczka. Gdy 
jego najnowszy wynalazek 
niespodziewanie odlatuje 
w chmury, mężczyzna 
jest przekonany, że po 
raz kolejny stworzył 
urządzenie, które nie 
działa. 

11:15 Brzdąc w opałach
 Trzej kidnaperzy 

postanawiają porwać 
dziecko zamożnego prze-
mysłowca. Pod pretek-
stem sfotografowania 
chłopca pojawiają się w 
domu jego rodziców. 

13:30 Smerfy 2
  - fi lm animowany, USA, 

2013, reż. Raja Gosnell, 
wyk. Brendan Gleeson, 
Hank Azaria, Mays Jayma, 
Neil Patrick Harris 

 Gargamel po raz kolejny 
zagraża ich spokojnemu 
życiu. Tym razem 
okrutny czarownik tworzy 
podobne do smerfów 
stworki. 

15:45 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo. 

Przystanek Radość
22:10 W rytmie serca
23:10 Ślad
00:10 Marsjanin

07:00 Teledyski
07:45 Informacje kulturalne 
08:20 Serialowa nostalgia 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe 

09:20 Od ucha do ucha
- Niezapomniany 
Leonard Bernstein 

10:30 Od ucha do ucha
11:40 Trzeci punkt widzenia - 

program publicystyczny 
12:20 Louise nad morzem 

- dramat
13:50 Słomiany wdowiec - 

komedia, prod. USA, 1955, 
reż. Billy Wilder, wyk. 
Marylin Monroe

15:40 Eufonie 2019 - Francesco 
Tristano - Conversations 
with Wojciech Kilar

16:45 Zaginione Skarby - Tryp-
tyk „Emalia z Limoges” 
- fi lm animowany 

17:00 Niedziela z... Adamem 
Strugiem 

20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Werdykt - dramat, 
prod. USA, 1982,
reż. Sidney Lumet, 
wyk. Paul Newman

22:45 Scena alternatywna 
x 100 - Koncert
Jubileuszowy 

23:10 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny 

23:40 Dokument.pl - Boży 
Przemytnicy 

00:50 Kino nocne - Wolny 
strzelec - dramat, 
prod. USA, 2014

03:00 Jest naprawdę 
ekstra

03:30 Informacje kulturalne 
04:05 Teraz animacje! 

- Pożeracze truskawek 
04:20 Teraz animacje!

- Manifestacja geniuszu 
w czterech aktach

05:35 Tajemnice medyczne
07:35 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:15 Rozbitkowie 
na Pacyfi ku

11:20 Góra Czarownic
Taksówkarz z Las 
Vegas pomaga dwójce 
pasażerów obdarzonych 
paranormalnymi zdolnoś-
ciami w odkryciu sekretu 
tajemniczej góry.

13:30 Najpiękniejsze 
baśnie: Historia 
Kopciuszka

15:20 Pamiętnik księżniczki
Nastolatka z San Francisco, 
Mia, dowiaduje się, że 
ojciec, którego nie znała, 
był następcą tronu małego 
państewka i że po jego 
śmierci to ona jest jedyną 
spadkobierczynią.

17:40 Uciekająca panna 
młoda

20:00 Niedziela z gwiazdami: 
Bodyguard zawodowiec
Światowej klasy 
ochroniarz dostaje za 
zadanie zadbać o bezpiec-
zeństwo zawodowego 
zabójcy, który zeznaje 
w Międzynarodowym 
Trybunale Karnym.

22:15 Angielska robota
00:35 Ninja
02:10 Na wariackich

papierach
03:25 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

04:10 Menu na miarę
04:55 Z archiwum 

policji 
- serial dokumentalny

04:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:55 Mango 
- telezakupy

08:00 Sala samobójców. 
Hejter - kulisy 
produkcji

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:45 Hotel Paradise 
11:45 Hotel Paradise 

- Rajskie Rozdanie 
12:45 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
15:00 Projekt Lady 
16:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
17:00 Harry Potter i więzień 

Azkabanu - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2004, reż. Al-
fonso Cuarón, wyk. Daniel 
Radcliff e, Rupert Grint, 
Emma Watson, David 
Thewlis, Michael Gambon, 
Alan Rickman

20:00 Piraci z Karaibów: 
Klątwa czarnej 
perły - fi lm przygodowy, 
USA, 2003, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Johnny 
Deep, Geoff rey Rush, 
Orlando Bloom, Keira 
Knightley, Jack Davenport, 
Jonathan Pryce 

23:00 Looper: Pętla 
czasu - fi lm sensacyjny, 
USA, 2012, reż. Rian 
Johnson, wyk. Joseph 
Gordon-Levitt, Bruce 
Willis, Emily Blunt, Paul 
Dano, Noah Segan, Piper 
Perabo, Jeff  Daniels 

01:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Przygody Kota w butach
06:55 101 dalmatyńczyków
07:55 Dzielna Mysz
08:10 Poszukiwacze świętej 

włóczni
10:35 Galileo
12:40 Gwiazdy Kabaretu
14:50 Król Lew
 - fi lm animowany, 

prod. USA, 1994, 
reż. Allers Roger

 W Lwiej Krainie na świat 
przychodzi królewski 
potomek - małe lwiątko 
o imieniu Simba. Tylko 
jeden mieszkaniec, brat 
samego króla Mufasy, nie 
zjawia się na uroczystości. 
Wkrótce nieświadomy 
niczego Simba i jego 
odważny ojciec stają 
się ofi arami spisku, ob-
myślonego przez żądnego 
władzy Skazę. 

16:45 Czerwony skorpion
19:00 Galileo

20:00 W otchłani
  - fi lm akcji, Kanada,

USA, 2018, reż. Patriki 
Pasha

 Scott i Marco budzą się 
w sąsiadujących ze 
sobą celach na łodzi 
podwodnej, wyposażonej 
w głowice nuklearne. Czy 
uda im się wydostać ze 
śmiertelnie niebezpiec-
znej pułapki i odkryć, kto i 
dlaczego ich uwięził? 

22:20 Czas Apokalipsy
 Kapitan sił specjalnych, 

Willard ma wytropić 
i zabić tajemniczego 
pułkownika Kurtza.

02:00 Kobiety i mafi a
03:05 Interwencja
03:40 TOP 10 Lista Przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje
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05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

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

07:10 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

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

historia... - telenowela 
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 To się opłaca - magazyn 
12:55 BBC w Jedynce 

- Alpejskie opowieści 

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

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
16:50 Zapowiedź Teleexpress 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
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 - Zemsta 
22:50 Świat bez fi kcji - Ślub za 

milion dolarów - fi lm 
23:55 Archiwista - serial TVP 
00:50 To był rok!

04:40 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:15 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial, 
prod. Niemcy, 2016 

06:10 Coś dla Ciebie 
- magazyn 

06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Przepis dnia
07:15 Pytanie na śniadanie 
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:00 Barwy szczęścia - serial 
12:35 Koło fortuny 
13:10 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Coś dla Ciebie 

- magazyn 
14:30 Operacja Zdrowie 

- Otyłość - magazyn 
medyczny 

15:00 Koło Fortuny - extra 
- teleturniej 

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 
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 

- serial, prod. USA, 2018 
23:50 Birdman czyli - dramat
02:00 Głęboka woda - serial 
02:55 Bardzo poszukiwany 

człowiek - thriller

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Nowa Maja w ogrodzie
06:50 Akademia ogrodnika 
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
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 Efekt Domina
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kod genetyczny 
22:35 Chłopak z sąsiedztwa

- fi lm sensacyjny, USA, 
2015, reż. Rob Cohen, 
wyk. Jennifer Lopez, Ryan 
Guzman, Ian Nelson, John 
Corbett
Zdradzona kobieta ulega 
nastoletniemu sąsiadowi, 
który jest bardzo niebez-
pieczny.

00:20 Co za tydzień 
- magazyn 

00:55 Wewnętrzny wróg 
- serial, USA 

01:55 Uwaga! 
- magazyn

02:20 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 obyczajowy

20:05 MEGA HIT - Marsjanin
 - fi lm sensacyjny, USA, 

Wielka Brytania, 2015, 
reż. Scott Ridley, wyk. Jeff  
Daniels, Jessica Chastain, 
Kate Mara

 Straszliwa burza piaskowa 
sprawia, że marsjańska 
ekspedycja, w której skład 
wchodzi Mark Watney, 
musi ratować się ucieczką 
z Czerwonej Planety. 

23:15 Terminator 3: 
Bunt maszyn

01:45 Jack Reacher: 
Jednym strzałem

04:35 Kabarety
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy 
TV Okazje

07:00 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein 
- Spotkania z muzyką - 
Geniusz Paula Hindemitha 

08:05 Informacje kulturalne 
08:30 Studio Kultura
08:50 Rzymskie wakacje 

- komedia romantyczna, 
prod. USA, 1953, reż. Wil-
liam Wyler, wyk. Gregory 
Peck, Audrey Hepburn

11:00 Blisko, coraz bliżej 
- serial TVP 

12:30 Mała sprawa - fi lm TVP 
13:25 Poszukując Lennona

- fi lm dokumentalny
15:05 Studio Kultura 
15:20 Niedziela z... Adamem 

Strugiem 
16:15 Westerplatte - dramat 
18:00 Legendy polskiego 

teatru 
19:10 Teledyski
19:30 Trzeci punkt 

widzenia 
20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Panorama kina 
polskiego - Bikini Blue 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, Polska, 2016, 
reż. Jarosław Marszewski

22:00 Powidoki - Homer 
22:15 Antyfonie - Biuro 

Dźwięku Katowice - fi lm 
22:45 Więcej niż fi kcja - Indie: 

ostatnie objazdowe kina 
- fi lm dokumentalny

23:50 Żelazna klasyka 
- Sobowtór 
- dramat historyczny, 
prod. Japonia, USA, 
1980

02:40 Informacje kulturalne 
03:10 Kino nocne - Pułapka

- fi lm sensacyjny
05:15 Teledyski
05:30 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

08:00 Reporterzy.
Z życia wzięte

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- 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

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Ninja

21:45 Krzyżowy ogień
- thriller
Dwóch płatnych zabójców 
dostaje zlecenie zlikwid-
owania narkotykowego 
bossa. Gdy okaże się, że 
cel chroniony jest przez 
agentów Interpolu, 
zawodowcy zawierają so-
jusz, by wspólnie wykonać 
zadanie.

23:45 Ochroniarz
01:50 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

02:30 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym 

szlaku
04:35 Z archiwum policji
05:00 Dyżur - serial 

dokumentalny

05:00 Szkoła
06:00 Mango telezakupy
07:35 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
08:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:20 Idealna niania

- program obyczajowy 
12:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:10 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

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise 
21:00 Porady na zdrady - fi lm 

komedia, Polska, 2017

23:10 Harry Potter i więzień 
Azkabanu 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2004, reż. Alfonso Cuarón, 
wyk. Daniel Radcliff e, Ru-
pert Grint, Emma Watson, 
David Thewlis, Michael 
Gambon, Alan Rickman, 
Maggie Smith, Robbie 
Coltrane, Gary Oldman, 
Emma Thompson, Julie 
Christie, Timothy Spall

 Z więzienia ucieka Syriusz 
Black, Harry nie może już 
czuć się bezpiecznie w 
szkole.

02:05 Druga strona 
medalu
- talk show 

02:40 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

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

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

- serial obyczajowy
20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:40 Wałęsa. Człowiek 
z nadziei

 Kontrowersyjny,
niepozbawiony słabości 
wyzwolił ukryte w 
sercach milionów ludzi 
marzenie o wolności, co 
dało energię dla przemian 
przerastających ówczesną 
wyobraźnię. Historia 
Wałęsy ma jednak nie 
tylko psychologiczny 
czy lokalny wymiar. Jej 
kontekstem jest wielka 
międzynarodowa polityka.

00:05 Conan niszczyciel
02:20 Galileo

- popularno-naukowy
prod. Polska

03:20 Graffi  ti
03:35 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci Polsat

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:05 Jeden z dziesięciu 
05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Przysięga - serial
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 
09:20 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 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 

- Atlantyckie olbrzymy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 

17:25 Jaka to melodia?
- teleturniej

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 

- reality show 
00:05 Głębia ostrości 
00:35 Ostatni pociąg 

z Haserabadu - fi lm 
przygodowy, prod. Wielka 
Brytania, 1959

02:55 Bez tożsamości - serial
03:45 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

05:15 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

06:10 Światełko nadziei
06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Przepis dnia
07:15 Pytanie na śniadanie 
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:00 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
12:35 Koło fortuny 
13:10 Va Banque - teleturniej 
13:40 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:15 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP 
15:00 Koło Fortuny 
15:10 Doktor Kleist - lekarz 

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

19:30  Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy
prod. TVP 

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 Echo serca - serial TVP 
22:45 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP 
22:55 Ludzkie historie - Bruce 

Lee i Hajduk - fi lm 
00:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
00:55 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP 
01:55 Nowa - serial TVP 
02:50 Straż wiejska
04:35 Brańsk - miasto 

Sprawiedliwych

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 
- program kulinarny

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
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:49 Raport smogowy 

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 36, 6 - obyczajowy
01:05 Zabójcza broń

- serial, USA 
02:05 Uwaga! 

- magazyn
prod. Polska

02:30 Noc magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

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 Jack Reacher: 
Jednym strzałem

 W Pittsburghu zostaje 
zastrzelonych pięć 
przypadkowych osób. 
Dowody wskazują na 
byłego wojskowego i 
wyszkolonego snajpera 
Jamesa Barra, który 
zostaje aresztowany. 
Mężczyzna twierdzi, że 
jest niewinny.  

22:55 Pewnego razu 
w Meksyku: 
Desperado 2

01:20 Foxcatcher
04:15 Kabarety
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy 
TV Okazje

07:00 Afi sz kulturalny
07:20 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura
08:40 W trawie - fi lm 

animowany 
08:55 Człowiek i chleb

- fi lm dokumentalny 
09:15 Westerplatte - dramat 

wojenny, prod. Polska, 
1967, reż. Stanisław 
Różewicz, wyk. Zygmunt 
Hubner, Arkadiusz Bazak, 
Tadeusz Schmidt, Józef 
Nowak, Tadeusz Pluciński, 
Bogusz Bilewski

11:00 Blisko, coraz bliżej 
- serial TVP 

12:30 Kino objazdowe 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1986

13:40 Sztuka Francji
- serial dokumentalny

14:40 Studio Kultura
14:55 Szlakiem Kolberga 
15:25 Docent H. - fi lm

16:00 Prawie jak matka
- fi lm obyczajowy,
prod. Brazylia, 2015

18:00 Dokument.pl - Boży 
Przemytnicy - fi lm 
dokumentalny 

19:00 Teledysk
19:15 Powidoki - Homer 
19:25 Antyfonie

- Biuro Dźwięku 
Katowice - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Widnokrąg 
20:45 Teatr Telewizji
23:00 Lekkie obyczaje - Dzika 

namiętność, prod. USA
01:00 Młoda Polsk
01:40 Nocny dokument 

- Sztuka Skandynawii 
02:45 Panorama kina 

polskiego - Bikini Blue 
- dramat

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

08:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka duchów
12:00 Kobra - oddział

specjalny
14:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

 Redakcja niewielkiego 
portalu informacyjnego 
mieści się w Barczynie - 
niewielkiej miejscowości 
powiatowej, jednak 
kryjącej wiele tajemnic.

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Połączenie
Operatorka linii alarmowej 
odbiera telefon od 
dziewczyny uwięzionej 
w bagażniku samochodu 
porywacza.

21:55 W obronie
własnej

23:55 Wiosła w dłoń
01:55 Zobacz to! Blok

powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

02:55 Na jedwabnym 
szlaku

04:35 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Szkoła
06:00 Mango 

- telezakupy
07:35 Zakochani

po uszy 
- serial, Polska 

08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

11:20 Idealna niania 
- program obyczajowy 

12:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:10 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 

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise

 

21:00 Wiek Adaline 
- fi lm melodramat, 
USA, Kanada, 2015, reż. 
Lee Toland Krieger, wyk. 
Blake Lively, Michiel Huis-
man, Harrison Ford, Kathy 
Baker, Ellen Burstyn 

23:30 Wrogowie 
publiczni 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Japonia, 2009, 
reż. Michael Mann, 
wyk. Christian Bale, John-
ny Deep, Marion Cotillard, 
Stephen Graham, David 
Wenham, Stephen Dorff  

02:15 Druga strona 
medalu
- talk show 

02:50 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
20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:40 W otchłani
 Scott i Marco budzą się w 

sąsiadujących ze sobą cel-
ach na łodzi podwodnej, 
wyposażonej w głowice 
nuklearne. 

23:50  Paragraf 78
 W rosyjskim laboratorium 

na Morzu Arktycznym 
uruchomiony zostaje 
alarm, który może zdekon-
spirować tę placówkę. 
By temu zapobiec na
miejsce musi zostać 
wysłana grupa 
najlepszych komandosów. 
Mający stanąć 
na czele tej operacji 
Gudvin zbiera ludzi, 
z którymi kiedyś służył 
w jednym oddziale,
w jakim doszło do buntu 
przeciw dowódcy. 

02:35 SuperLudzie
03:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2020
03:40 Trans World 

Sport 2020
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środa 25 marca

05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

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

07:10 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 
10:20 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn 
12:50 Natura w Jedynce - Peru 

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 
17:20 Pogoda 
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 Wielki Test o Klimacie 
22:30 Trzech kumpli - fi lm 
00:15 Ktoś chce mnie zabić 

- thriller
01:45 Wojsko - polskie.pl
02:10 Warto rozmawiać

05:10 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

06:05 Pożyteczni.pl 
06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Przepis dnia
07:15 Pytanie na śniadanie 
11:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:00 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 
15:00 Koło Fortuny 
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 

19:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:00 Przepis dnia 
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Kulisy seriali Na dobre 

i na złe i Na sygnale 
- felieton 

20:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

22:40 Kino relaks - Podróż
na sto stóp - komedia

00:50 Geniusz: Picasso 
- serial, prod. USA, 2018 

01:50 W zalewie reklamy
- fi lm dokumentalny

03:15 Ofi cerowie - serial 
kryminalny TVP 

04:05 Zakończenie dnia

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 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy
16:00 Szpital
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Ameryka Express 

- program rozrywkowy
23:00 Kobieta sukcesu 

- fi lm komedia, 
Polska, 2018, reż. Robert 
Wichrowski, wyk. Agniesz-
ka Więdłocha, Mikołaj 
Roznerski, Bartosz Gelner, 
Julia Wieniawa, Paulina 
Gałązka, Małgorzata 
Foremniak, Tomasz 
Karolak 

01:10 Mentalista 
- serial, USA 

02:10 Uwaga!
- magazyn

02:35 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

Marysia opuszcza rodzinną 
wieś i przenosi się do 
Wrocławia, by studiować 
medycynę. W nowym 
miejscu kobieta poznaje 
Pawła, który zdobywa 
jej serce.

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

Kiepskich

20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn

21:10 Zawsze warto
22:10 Żona na niby
 Danny Maccabee spotyka 

dziewczynę swoich 
marzeń. By zakamu-
fl ować powiedziane jej 
lekkomyślnie kłamstwo, 
mężczyzna zmusza 
swoją lojalną asystentkę 
Katherine do udawania 
jego wkrótce-byłej-żony. 
Kiedy pojawiają się kolejne 
kłamstwa, zatuszować 
je pomagają włączone do 
gry dzieci Katherine 
i wkrótce wszyscy trafi ają 
na Hawaje. 

00:45 Nasz Nowy Dom
- magazyn

02:45 Tajemnice losu

07:00 Afi sz kulturalny
07:20 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:35 Niestety

- fi lm animowany 
08:55 Prawie jak matka 

- fi lm obyczajowy
11:00 Blisko, coraz bliżej 

- serial TVP 
12:25 Dokąd człowieku

- fi lm fabularny, 
prod. Polska, 1984

13:40 Ikony muzyki 
14:30 Studio Kultura
14:45 Koło pióra - magazyn 
15:25 Ciemnego pokoju nie 

trzeba się bać - fi lm
16:15 Łódź ratunkowa 

- dramat, prod. USA
18:00 Wielkie chwile 

w dziejach muzyki
19:05 Teledyski
19:20 Janek Simon - fi lm
19:45 Którędy po sztukę 
20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Na wschód od Holly-
wood - Gdy budzą 
się demony - fi lm 
prod. Hiszpania, USA, 
2011, reż. Roland Joff e 

22:35 Ziemia, planeta ludzi
- Człowiek delfi n - fi lm 

23:45 Koncert Marka 
Napiórkowskiego

00:55 Lekkie obyczaje 
- Dzika namiętność

02:55 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

03:30 Kino nocne 
- Miasto umarłych
- fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania, 
1960, reż. John Llewellyn 
Moxey

04:55 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny
05:45 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

08:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka duchów
12:00 Kobra - oddział 

specjalny
Serial o niemieckich 
policjantach, którzy patro-
lują autostradę wiodącą 
ze wschodu na zachód 
Europy. W swojej pracy 
spotykają przemytników, 
handlarzy narkotyków i 
wiele innych podejrzanych 
osób.

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Conan Barbarzyńca
- fi lm fantasy
Conan poprzysięga zemstę 
na człowieku, który wybił 
całe jego plemię.

22:15 Żelazny rycerz
00:30 Najlepsi z najlepszych
02:35 Zobacz to! Blok

powtórkowy: 
Niesamowite!

03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

03:55 Na jedwabnym
szlaku

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Szkoła
06:00 Mango

telezakupy
07:35 Zakochani 

po uszy 
- serial, Polska 

08:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:20 Idealna niania 
- program obyczajowy 

12:10 Sąd rodzinny
- program sądowy 

13:10 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 

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Looper: Pętla czasu 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2012, 
reż. Rian Johnson, 
wyk. Joseph Gordon-Lev-
itt, Bruce Willis, Emily 
Blunt, Paul Dano, Noah 
Segan, Piper Perabo, Jeff  
Daniels 

23:30 Porady na zdrady 
- fi lm komedia, Polska, 
2017, reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Magdalena Lampar-
ska, Mikołaj Roznerski, 
Anna Dereszowska, 
Krzysztof Czeczot, 
Weronika Rosati, Tomasz 
Karolak

01:35 Druga strona
 medalu
- talk show 

02:40 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck 
Norris) walczy ze wszystki-
mi 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.

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
- fi lm przygodowy

18:00 Sekrety Sąsiadów
18:30 Święty
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:40 Podróże z diabłem
  Transport kokainy 

przemycanej przez Stany 
Zdjednoczone z Meksyku 
do Kanady znika gdzieś po 
drodze. 

23:40 Zaginiony w akcji 2: 
Początek

01:40 STOP Drogówka
- magazyn

02:45 Zagadkowe zgony
03:40 TOP 10 Lista Przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje
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czwartek 26 marca

05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

06:20 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019 

07:10 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 
12:50 Natura w Jedynce 

- Peru - kraina skrajności. 
Andy i Altiplano 

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 

Anity Gargas 
- magazyn 

23:00 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn 

23:50 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

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

rodzinny - serial
06:00 Operacja Zdrowie  
06:35 Familiada - teleturniej 
07:00 Przepis dnia
07:10 Pytanie na śniadanie 
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:00 Barwy szczęścia - serial 

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

fabularyzowany TVP 
14:05 Na dobre i na złe 
15:00 Koło Fortuny 
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 obyczajowy 
prod. TVP 

19:55 Przepis dnia
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Filmowe czwartki 

- Wiesław Kot - felieton 
20:45 Filmowe czwartki

- Fighter 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2010

22:55 Drive Hard - ostra 
jazda - fi lm fabularny, 
prod. Kanada, Australia, 
USA, 2014

00:40 Moskwa nad rzeką 
Hudson - fi lm fabularny

02:45 Dzielnica bankowa 
- serial sensacyjny 

03:45 Art Noc 
04:35 Zakończenie dnia

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 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy
16:00 Szpital 
17:00 Kuchenne rewolucje 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:35 Jack Strong 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 2014, 
reż. Władysław 
Pasikowski, wyk. 
Marcin Dorociński, Maja 
Ostaszewska, Patrick 
Wilson, Oleg Maslennikow, 
Dagmara Domińczyk, 
Mirosław Baka, Zbigniew 
Zamachowski 

01:10 Superwizjer
- magazyn reporterów 

01:45 Uwaga! 
- magazyn

02:10 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
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
20:05 Nasz Nowy Dom

- magazyn
21:10 Przyjaciółki

- serial obyczajowy
22:10 Zdrady

23:25 Erin Brockovich
 - dramat, USA, 2000, 

reż. Soderbergh Steven, 
wyk. Roberts Julia, Albert 
Finney, Eckhart Aaron, 
Coyote Peter

 Erin Brockovich jest w 
sytuacji nie do pozazdro-
szczenia. Dwukrotnie 
rozwiedziona samotnie 
wychowuje trójkę dzieci, 
nie ma pieniędzy, wyksz-
tałcenia ani widoków na 
pracę. Łatwo zraża do 
siebie innych.

02:05 Chirurdzy
- serial obyczajowy

04:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gram

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Afi sz kulturalny
07:20 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Szychta - fi lm 

animowany 
08:50 Poza starością

- fi lm animowany 
09:15 Łódź ratunkowa - dra-

mat, prod. USA, 1944 
11:00 Blisko, coraz bliżej

- serial TVP 
12:25 Zamiana - fi lm fabularny 
13:40 Razem - dokumentalny 
14:40 Studio Kultura 
15:00 “Czterdziecha” 

- recital jubileuszowy 
Wojciecha Młynarskiego

16:00 Sól ziemi czarnej
- dramat, prod. Polska, 
1969, reż. Kazimierz Kutz

18:00 Dokument tygodnia 
18:55 Nauka - fi lm 
19:20 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 

20:30  Czwartkowy klub 
fi lmowy - Ucieczka 
gangstera - fi lm akcji, 
prod. USA, 1972, reż. Sam 
Peckinpah, wyk. Steve 
McQueen

22:40 Scena Klasyczna
- Agata Zubel 
- koncert 

23:35 Portrety - Altman 
- fi lm dokumentalny

01:10 Kronos - magazyn kultur-
alno-społeczny

01:55 Na wschód 
od Hollywood - Gdy 
budzą się demony 
- fi lm prod. Hiszpania, 
USA, 2011, reż. Roland 
Joff e, wyk. Charlie Cox, 
Wes Bentley

04:00 Informacje kulturalne 
04:25 Teledysk

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial 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.

07:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

08:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów

12:00 Kobra - oddział
specjalny

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

16:00 Reporterzy. 
Z życia wzięte
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Trener bardzo 
osobisty

22:05 Wielki Stach
00:15 Wybuchowy duet
01:55 Ojciec Ted
02:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Tajem-
nice medyczne

03:55 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:55 Z archiwum policji
 - serial dokumentalny

05:35 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Szkoła
06:00 Mango

telezakupy
07:35 Zakochani 

po uszy
- serial, Polska 

08:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:20 Idealna niania 
- program obyczajowy 

12:10 Sąd rodzinny
- program sądowy 

13:10 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 

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Magic Mike XXL 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2015, 
reż. Gregory Jacobs, 
wyk. Channing Tatum, 
Matt Bomer, Joe Manga-
niello, Kevin Nash
Gotowi zakończyć karierę 
członkowie Kings of 
Tampa postanawiają dać 
z wielkim rozmachem 
ostatni występ.

23:25 Piraci z Karaibów: 
Klątwa czarnej perły
- fi lm przygodowy, 
USA, 2003, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Johnny 
Deep, Geoff rey Rush, 
Orlando Bloom, Keira 
Knightley

02:30 Noc magii
- program rozrywkowy

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

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
prod. Polska

20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny - serial

21:40 Uciekający pociąg
 - thriller, USA, 1985, 

reż. Andrey Konchalovskiy, 
wyk. Eric Roberts

 Alaska, Stoneheaven - 
więzienie o zaostrzonym 
rygorze. Skazany na 
dożywocie Manny i jego 
młodszy kolega z celi Buck 
dokonują brawurowej 
ucieczki. Ich śladem rusza 
naczelnik więzienia. 

23:55 Kobiety i mafi a
01:55 Zagadkowe zgony
02:25 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 TOP 10 Lista 
Przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

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

 u Kupię butlę propan-butan 11 kg 
i 33 kg do kuchenki gazowej. Polską 
lub niemiecką. tel. 68 470 35 61

SPRZEDAM

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

 u Sprzedam: lada chłodnicza, 
zamrażarki, mieszalka do ciasta, 
kuchnia gazowa 6-palnikowa, pa-
telnia gastronomiczna, bemary, 
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

 u Sprzedam nowy aparat do po-
miaru ciśnienia tętniczego. Aparat 
na baterie i prąd. Cena do uzgod-
nienia.Tel 739158561

 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. tel. 530 
521 033

 u Sprzedam pralki różne na czę-
ści, cena 50 zł. tel. 507 035 943

 u Telefon Lenovoo k 5, cena 300 
zł. tel. 502 282 130

 u Sprzedam wózek balkonik na 
czterech kołach z ręcznym hamul-
cem,koszykiem na zakupy oraz z 
siedziskiem na odpoczynek. Bal-
konik mobilny mało używany w 
100% sprawny. ŻARY tel.kontakto-
wy 663 972 100

 u Rower Wigry 2 składany oraz 
młodzieżowy Flaming sprzedam. 
Żary tel. 663 972 100

NIERUCHOMOŚCI

 u Żary - pawilon usługowy, 
wszystkie media, na gruncie 224 
m2, własność, sprzedam lub wy-
najmę, 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 Domek 70 m2 na działce 1170 
m w Żarach, lokale użytk. 120, 55, 
19 m2 sprzedam lub wynajmę. tel. 
604 492 760

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

 u Mieszkanie w Żarach sprzedam 
- 1 piętro - 55 m -3 pokoje do re-
montu. tel. 572 277 251

 u W okolicy Łęknicy – polecamy na 
sprzedaż 2 kawalerki, w kamienicy, 
z ogródkiem w łącznej cenie 60 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Żary – mieszkanie na wynajem, 
2 pokojowe, wyposażone, w cenie 
1250 zł + opłaty, Partner Nierucho-
mości, 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 – mieszkanie na sprzedaż, 2 
pokoje, II piętro, w kamienicy, wysoki 
standard, 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 Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

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

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

 u Żary – mieszkanie do wynajęcia 
w bloku, wyposażone, 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 
dużej 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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne

fot. ARMG fot. ARMG

SAŁATKA Z KASZY 
GRYCZANEJ
Składniki
• Cebula szalotka 1 szt.
•  15 dag sera żółtego
•  świeża papryka czerwona ½ szt.
•  świeża papryka zielona ½ szt.
•  1 puszka kukurydzy konserwowej
•  3 jaja
•  20 dag szynki konserwowej
•  Kasza gryczana ok 10 dag (suchej)
•  Natka pietruszki
•  2 łyżki majonezu
•  Sól i pieprz
Wykonanie
Cebulkę szalotkę i ser kroimy w kostecz-
kę. Paprykę myjemy, usuwamy gniazda. 
Pół papryki czerwonej i pół zielonej kro-
imy w kostkę i dodajemy do pozostałych 

składników. W kosteczkę kroimy także 
szynkę. Kukurydzę odsączamy z zalewy, 
a jajka gotujemy na twardo.
Ugotowane jajka studzimy i drobno sie-
kamy. Jaja i kukurydzę również dodajemy 
do pozostałych składników. Na koniec 
wsypujemy do miski z jajami i warzywa-
mi ugotowaną na sypko kaszę gryczaną. 
Całość delikatnie mieszamy. Następnie 
dodajemy majonez, natkę pietruszki i do-
prawiamy do smaku. Sałatkę podajemy 
schłodzoną. Smacznego!

KRUCHY PLACEK 
Z ORZECHAMI
Składniki
Na ciasto
•  3 szklanki mąki tortowej
•  25 dag masła lub margaryny
•  4 żółtka, 1 jajko
•  pół szklanki cukru pudru
•  1 cukier waniliowy
•  2 łyżeczki proszku do pieczenia
•  2 łyżeczki kakao
Na bezę orzechową:
•  4 białka
•  1 szklanka cukru
•  1 szklanka posiekanych orzechów 

włoskich
Dodatkowo:
•  1 słoik powideł śliwkowych
•  mąka pszenna do posypania stolnicy

Wykonanie
Z podanych składników zagniatamy cia-
sto. Ciasto dzielimy na trzy równe czę-
ści, do jednej dodajemy kakao i dokład-
nie zagniatamy. Jedną część jasnego 
ciasta wałkujemy na stolnicy lekko po-
sypanej mąką pszenną i wykładamy do 
blaszki wyłożonej papierem do pieczenia  
o wymiarach około 24 cm x 35 cm. Ciasto 
smarujemy powidłami śliwkowymi, a na 
powidła skubiemy ciemne ciasto. Biał-
ka ubijamy na sztywną pianę, następnie 
stopniowo wsypujemy cukier i ubijamy do 
rozpuszczenia się cukru. Na koniec wsypu-
jemy orzechy i dokładnie mieszamy. Bezę 
wykładamy równomiernie na ciemne sku-
bane ciasto. Następnie na bezę skubiemy 
pozostałe jasne ciasto. ciasto pieczemy  
w temperaturze 180 stopni przez około  
45 min. do zrumienienia. Smacznego.
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 u Żary – dom na sprzedaż, stan 
surowy 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, par-
ter, duże witryny, 112 m2, 3200 zł 
+ Vat, Partner Nieruchomości 533-
308-999

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

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

 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 
420.000 zł. Partner Nieruchomości, 
nr tel:606 705 480

 u Iłowa – mieszkanie do wynaję-
cia. 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 220.000 
zł. 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, Part-
ner 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 sprze-
daż z warunkami zabudowy, 1812 
m2, przy drodze asfaltowej, Partner 
Nieruchomości: 533-308-999

 u Żary – umeblowane mieszkanie 
do wynajęcia, 2 pokoje, w kamienicy 
w cenie 1250 zł + opłaty, Partner 
Nieruchomości: 533-308-999

 u Żary – dom na sprzedaż, do 
wprowadzenia, na ładnej 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 Fiat Brawo 1,9 Diesel 2007 r. kra-
jowy, bezwypadkowy, II właściciel, 
błękitny, 9200 zł, Olbrachtów. tel. 
693 527 775

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

 u Sprzedam motocykl honda rebel 
125 cm 1997 r. sakwy piornik czarny, 
mały przebieg. tel. 699 932 056

 u Sprzedam Jawę 250 z roku 1960 
za 5 tys. zapraszam na jazdę próbną. 
Mam również koła do MZ i do Jawy i 
drobne części. tel. 602 572 153

 u Sprzedam Iveco daily wywrotka 
2001 r. 2.8 d, auto sprawne, gotowe 
do jazdy, 19 tys. tel. 602 572 153

 u Sprzedam Citroen C-3 poj. 1,4 
benz. z 2009, sprawny technicznie, 
2 komplety kół, cena 12.500 do ne-
gocjacji. tel. 512 468 122

 u Toyota Aygo rok 2016 benzyna 5 
drzwi zarejestrowany. tel. 733 221 
218

USŁUGI

 u Mam wolne popołudnia, wyko-
nam remont mieszkania. Żary, tel. 
604 843 344

PRACA

 u Emeryt z Żar przyjmie pracę w 
ochronie. tel. 794 351 941

ROLNICTWO

 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

RÓŻNE

 u Oddam bezpłatnie ortezę, pra-
wa stopa 38 nr. tel. 507 035 943

OGŁOSZENIA

• Policjant służby prewencji Żary/ 
Lubsko 10

• Wartownik Oddziału Wart Cywilnych 
Skład Potok 7

• Zastępca Komendanta  Oddziału Wart 
Cywilnych Skład Potok 1

• Wartownik- przewodnik psa służbo-
wego Oddziału Wart Cywilnych Skład 
Potok 2

• Główna Księgowa Żary 1
• Doradca klienta Żary 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Spedytor w dziale międzynarodowych 

przewozów Żary 1
• Spedytor w dziale krajowych przewo-

zów Żary 1
• Pielęgniarka Miłowice 1
• Pracownik socjalny teren Gminy Żary 1
• Opiekun osób starszych teren Gminy 

Żary 2
• Psycholog Żary 1
• Psycholog Żary (1/4 etatu) 1
• Nauczyciel przedszkola Grabik 1
• Nauczyciel wspomagający Lipinki 

Łużyckie 1
• Asystent rodziny Żary 1

• Szwaczka maszynowa Lubsko 2
• Kucharz Brody 1
• Kelner/ Kelnerka Lubsko 1
• Piekarz Lubsko 1
• Sprzedawca na stacji paliw Lubsko 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 1
• Sprzedawca w stacji paliw Łęknica 1
• Sprzątaczka Żary (5 godzin w tygo-

dniu) 1
• Pracownik obsługi cmentarza Lubsko 1
• Elektryk Woj. lubuskie 1
• Wózkowy Jasień 1
• Operator wypalarki CNC Jasień 1
• Monter Spawacz Jasień 1
• Brukarz Żary 3
• Brukarz/ Brygadzista Żary 2
• Hydraulik Żary 2
• Operator ładowarki Żary 1
• Operator koparki Żary 2
• Pilarz/ Pracownik leśny Wymiarki/ 

teren woj. lubuskiego 3
• Operator zestawu zrywkowego Wy-

miarki/ teren woj. lubuskiego 1
• Operator koparki Jasień 1
• Pomocniczy robotnik budowlany 

Jasień 1

• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Geodeta 2
• Kierowca C+E (transport międzynaro-

dowy) 3
• Operator urządzeń oczyszczania 

ścieków 1
• Policjant służby prewencji (Żagań, 

Iłowa, Szprotawa) 17
• Ślusarz 5
• Kierowca C+E (Borowina) 1
• Monter rusztowań - ślusarz 3
• Spawacz MAG (Borowina) 3
• Ustawiacz przyrządów 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 1
• Asystent nauczyciela przedszkola- na-

uczyciel wspomagający 1
• Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

9/18 etatu 1

• MANAGER DZIAŁU OBRAZÓW SZKLA-
NYCH 1

• Psycholog (Żagań) 1
• Spedytor (Żagań) 2
• Szwaczka (Żagań) 1
• Terapeuta rehabilitacyjny w przed-

szkolu (Leszno Górne) 1
• Operator urządzeń sieci wod - kan 

(Iłowa) 2
• Pomoc nauczyciela przedszkola 

(Iłowa) 1
• Kierownik sekcji obsługi infrastruktu-

ry (Żagań) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Wie-

chlice) 1
• Kucharz (Wiechlice) 1
• Monter nagrobków (Iłowa) 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

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE

Wynajmę kawalerkę 34 m² w Żarach w spokoj-
nej okolicy na ulicy Bohaterów Getta na prze-
ciwko sklepu spożywczego „Piotruś”. Miesz-
kanie jest umeblowane i znajdują się w nim 
wszystkie potrzebne sprzęty AGD (lodówka, 
pralka, odkurzacz, mikrofalówka, kuchenka 
gazowa z piekarnikiem, czajnik, toster, telewi-
zor, naczynia kuchenne). Ogrzewanie gazowe. 
Łazienka z prysznicem. Cena za wynajem tzw. 
odstępne 850 zł /m-c. Dodatkowe opłaty to: 
czynsz do wspólnoty mieszkaniowej 210 zł 
(w czynszu jest już opłata za 3 m wody i ście-
ków oraz wywóz nieczystości). Opłata za ener-
gię i gaz wg. wskazań licznika. Kaucja zwrotna 
1600 zł. Możliwość korzystania z komórki oraz 
ogródka obok budynku. Tel. 608 637 937
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KRZYŻÓWKA

20.03

21.03

22.03

23.03

24.03

25.03

26.03

Klaudii, Anatola, Aleksandry
Międzynarodowy Dzień Wróbla

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 3710849Benedykty, Marzanny, Ludomiry

Dzień Wagarowicza
Światowy Dzień Lasu

Lei, Bogusława, Katarzyny
Światowy Dzień Wody

Turybiusza, Oktawiana, Pelagii
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Bertrady, Szymona
Narodowy Dzień Życia

Ireneusza, Marii, Marioli
Dzień Świętości Życia

Teodora, Larysy
Dzień Dobrego Łotra
(Dzień Janosika)

Zanim coś Wam polecę do prze-
czytania, powiem o marze-
niach i fascynacji. Warto mieć 
i jedno i drugie, wówczas ma 
się jakiś cel. Zacznę od fa-
scynacji. Lubię obserwować 
ludzi, tych z podwórka i tych 
bardziej znanych, a fascynują 
mnie najbardziej tacy, którzy 
są zwyczajnie mądrzy, inte-
ligentni, normalni. Z dystan-
sem do siebie i szacunkiem do 
innych.
Jedną z takich osób jest 
Czesław Mozil – duńsko-pol-
ski piosenkarz, kompozytor, 
akordeonista, aktor dubbingu 
(słynny bałwanek Olaf z „Kra-
iny Lodu”), juror w programie 
„X Factor”. I to właśnie w tym 
programie po raz pierwszy się 
z nim zetknęłam. Fajnie się go 
słuchało. Miał śmieszny ak-
cent i zdarzały mu się wpadki 
językowe. Zabawny, ale i bły-
skotliwy. To było bardzo daw-
no temu. Jednak fascynacja 
Czesławem nie zmniejszyła 
się, może tylko trochę przyga-
sła. Rozpaliła się na nowo, gdy 
pojawiła się książka o nim „Nie 
tak łatwo być Czesławem” – 
autobiografia napisana w for-
mie narracji pierwszoosobowej 
(pamiętnikarskiej), którą lubię 
najbardziej. A w niej narrator 
Czesław opowiada o dzieciń-
stwie w Danii, o rodzicach, 
o Polsce, o tym, jak grywał 
w pustej sali, bo nikt na jego 
koncerty nie przychodził, jak 
był zarządcą w bloku i musiał 
wstawać wcześnie rano, aby 
wystawić kosze na śmieci. Jak 
już grywał, gdy był sławny 
i o przelotnych związkach 

z kobietami. To książka, którą 
czyta się jednym tchem, na-
pisana takim językiem, iż nie 
miałam żadnych wątpliwości, 
że mówi je sam Czesław. Bar-
dzo ciekawa lektura - jak sam 
Czesław Mozil.
To tyle o fascynacji, pora wspo-
mnieć o marzeniach.
„Nie tak łatwo być Czesławem” 
przeczytałam jeszcze wtedy, 
gdy nawet nie marzyłam, że 
będę mogła zapowiedzieć jego 
koncert. Ale, gdy się okazało, 
że jest to całkiem przyziem-
ne marzenie, to je spełniłam. 
Wyszłam na scenę trzymając 
w ręce książkę, aby zapowie-
dzieć występ. Bywa tak, że bez-
pośredni kontakt ze znanym ar-
tystą powoduje rozczarowanie. 
Sama kilka takich rozczarowań 
zaliczyłam. Ale nie z Czesła-
wem. On jest niesamowity na 
scenie i poza nią. Prostolinijny, 
kulturalny i przekazujący mnó-
stwo dobrej energii. Po koncer-
cie sprzedał więcej książek niż 
płyt, to tak na marginesie. M.

A może książka...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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