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Przyjmiemy maksymalnie 
połowę dzieci, które 

uczęszczają do tych placówek.
9° 9° 3° 3° 3° 5°

Wyspa na wirusowym morzu
Patrzę na statystyki. Wojewódz-
two Lubuskie miało zarejestrowa-
nych 91 potwierdzonych zakażeń 
koronawirusem. Z tego 69 osób 
już wyzdrowiało. To daje 22 cho-
rych na całe województwo, na mi-
lion ludzi, na początku maja. Ktoś 
napisał, że wszędzie tyle zakażeń, 
a lubuskie jak zwykle na szarym 
końcu. W tym wypadku nie mam 
nic przeciwko takim szarym koń-
com. Mogą być nawet czarne, fio-
letowe, obojętnie, jakiego koloru. 
Na początku wirusowego “szału” 
logika podpowiadała, że tereny 
przygraniczne będą bardziej na-
rażone. Tu przecież przekracza-
nie granicy jest codziennością, 
a u niemieckich sąsiadów tyle za-
każeń... A im dalej na zachód tym 
więcej. Ten transgraniczny ruch 
trwał do momentu zamknięcia 

granic. Ale statystycznych efek-
tów nie widać. Co więcej, lubuskie 
to “zielona wyspa” w wirusowym 
świecie. 

Bardzo chciałbym wierzyć, 
że tak jest. Chciałbym wierzyć, że 
wszystkie statystyki są rzetelne. 
Chciałbym wierzyć, że zasłania-
nie twarzy, zakładanie rękawiczek 
i dwumetrowe odległości między 
ludźmi sprawiły, że prawie nikt tu 
nie choruje. I wierzę. Bo w innym 
przypadku są tylko teorie spisko-
we mówiące o tym, że Rząd ce-
lowo zaniża statystyki, że ukrywa 
rzeczywistą skalę problemu. Ale 
dlaczego Rząd miałby kłamać?

Ludzie zaczęli protestować. 
Zamknięcie granic odseparowa-
ło ich skutecznie albo od pracy, 
albo od rodzin. To zależy, po któ-
rej stronie granicy zostali. Tak czy 

siak, nie dało się stanąć pośrod-
ku. Wybór zerojedynkowy. Czarny 
lub biały. Żadnych szarości. Poza 
kwestiami zarobkowymi, doszły 
jeszcze problemy uczniów, którzy 

na co dzień uczą się za granicą. 
Blisko, tuż za miedzą. I od 4 maja 
można granicę przekraczać, za 
okazaniem stosownego kwitu. Idę 
tam i wracam, z pracy, ze szkoły. 
Czy wzrośnie liczba zachorowań? 
Czy lubuskie dogoni kiedyś ma-
zowieckie? To na szczęście żaden 
wyścig. Ilość nie stanowi o wygra-
nej. 

A kto tu wygrywa? Na razie 
prawie nikt. Bez sprawnie działa-
jącej gospodarki państwo prze-
stanie sprawnie funkcjonować. 
Gospodarka to podatki od przed-
siębiorców, to kasa na budżetów-
kę. Na policję, strażaków, ochronę 
zdrowia, oświatę, urzędników, 
wojsko, posłów, ministrów, a tak-
że na emerytury. Bez regularnych 
danin wszystko padnie. Ktoś my-
śli, że ZUS ma kupę złota, z któ-

rej wypłaca świadczenia? Kryzys 
gospodarczy może spowodować 
ograniczenie wpływów do tego 
stopnia, że ZUS nie będzie miał 
z czego płacić emerytom. Wypła-
cona niedawno trzynasta emery-
tura nie świadczy o nadwyżkach 
kasy w ubezpieczeniach społecz-
nych. 

Odmrażanie. Pierwsze koty 
za płoty. Był las, teraz orliki, bi-
blioteki� Szpitale wracają powoli 
do zabiegów planowych. Otwie-
rają się przedszkola. Pomalutku, 
ostrożnie. 

Kibice muszą poczekać na 
lokalną ligową piłkę nożną do ko-
lejnego sezonu. Piłkarska wiosna 
oficjalnie zakończona. Są awan-
se, nie ma spadków. 

A ja tęsknię coraz bardziej 
za moją fryzjerką.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

Auto z Wrocławia, 
złodziej z Żar
ŻARY Citroen Jumper 
wraz ze specjalistycznym 
sprzętem o łącznej 
wartości ok. 200 tys. zł 
został skradziony we 
Wrocławiu. Policjanci 
z Żar odzyskali pojazd 
wraz z zawartością. Do 
sprawy zatrzymano 
dwóch mieszkańców Żar.

W nocy z 1 na 2 maja 2020 r. na tere-
nie Wrocławia został skradziony sa-
mochód Citroen Jumper. Pojazd wart 
ok. 100 tys. złotych w przestrzeni ła-
dunkowej posiadał wyposażenie serwi-
sowe do naprawy wózków widłowych 
o wartości 100 tys. złotych. Pokrzyw-
dzony ustalił, że pojazd może znajdo-
wać się na terenie Żar i poinformował 
o tym żarskiego dyżurnego, który na-
tychmiast do poszukiwań samochodu 
zadysponował funkcjonariuszy. W efek-
cie podjętych działań na okolicznych 
działkach znaleźli skradziony samo-
chód. Z przestrzeni ładunkowej część 
sprzętu została już zabrana. Prowa-
dzone w tym dniu czynności, również 
z wykorzystaniem psa tropiącego da-

ły pozytywny wynik. Funkcjonariusze 
na jednej z działek znaleźli część spe-
cjalistycznego sprzętu pochodzące-
go ze skradzionego pojazdu. Zatrzyma-
li dwóch mężczyzn przebywających na 
tej działce. Mieszkańcy Żar w wieku 51 
i 28 lat trafili do policyjnego aresztu. Od-
zyskany Citroen Jumper wraz ze sprzę-
tem został przekazany właścicielowi. 
Sprawę prowadzą wrocławscy policjan-
ci. Obaj mężczyźni zostali przesłuchani. 
28-latek usłyszał zarzut kradzieży z wła-
maniem. Zastosowano wobec niego śro-
dek zapobiegawczy w postaci dozoru. Za 
tego typu przestępstwo może grozić do 
10 lat pozbawienia wolności. 

kom. Aneta Berestecka

fot. KPP Żary
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Otwarcie lasów 
i parków, to było 
coś, na co czekali 
nie tylko amatorzy 
spacerów na 
świeżym powietrzu. 
Na ulubione ścieżki 
wyruszyli biegacze  
i rowerzyści. 
Jednak dyscyplin 
sportowych oraz 
form aktywności 
fizycznej jest dużo 
więcej.

Są tacy, którzy lubią sobie poko-
pać piłkę, pograć w kosza, czy  
w tenisa. Nie tylko zawodnicy 
zrzeszeni w przeróżnych klubach 
sportowych. Kumple z podwórka 
również. Całkiem amatorsko, ale 
z przyjemnością.

Zakaz przemieszczania się, 
zakaz zgromadzeń, dwumetrowy 
dystans, noszenie maseczek...  
w takich warunkach nie było 
mowy o żadnych sportach druży-
nowych. Poza tym, obiekty spor-
towe zostały zamknięte. 

I to się właśnie zmieniło. 
Możliwe stało się uprawianie 
sportu na boiskach pod chmurką. 

Jeśli ktoś wyobraża sobie 
normalny meczyk piłki nożnej  
z przepisową ilością zawodni-
ków na boisku, to jeszcze nie te-

raz. No chyba, że będzie to mecz 
trzech na trzech, bo właśnie tylko 
sześć maksymalnie osób może 
przebywać na jednym boisku na 
raz. Nie licząc trenera. Mimo ta-
kich ograniczeń, kluby sportowe 
już ułożyły sobie harmonogra-
my treningów. Zaczęli trenować 
nie wiedząc, co będzie dalej  
z rozgrywkami ligowymi klubów 
piłkarskich. Decyzja w tej sprawie 
zapadła 7 maja. Koniec sezonu. 
Ale trenują. Raczej nie do walki  
o miejsca w tabeli, ale bardziej 
dla formy.

Nie tylko kluby
Z boisk, przede wszystkim wie-
lofunkcyjnych Orlików, może 

korzystać każdy mieszkaniec. 
Oczywiście, w pewnych, wyzna-
czonych godzinach i z zachowa-
niem określonych zasad. 

W dni powszednie Orliki 
działają od godz. 13.00 do 21.00, 
jednak dostępne są dla wszyst-
kich od 13.00 do 16.00. Pozostałe 
godziny przewidziano dla grup 
zorganizowanych, czyli klubów 
sportowych. Gdyby jednak się 
okazało, że o 20.00 nikogo na bo-
isku nie ma, to każdy teoretycznie 
może wejść. Wszyscy mieszkań-
cy mogą też korzystać z Orlików 
w soboty i niedziele, w godz. 
11.00-21.00.

Wyjątkiem jest „Okrąglak” 
przy ul. Zwycięzców udostęp-

niany w dni powszednie w godz. 
16.00-21.00, ale wyłącznie dla 
grup. Na Syrenie korzystać moż-
na tylko z boisk. W dni powsze-
dnie od 14.00 do 21.00. W week-
endy od 10.00 do 20.00

Zasady obowiązują
Co to oznacza, oprócz wspomnia-
nego wcześniej ograniczenia do 
sześciu osób? Pracownik Miej-
skiego Ośrodka Sportu, Rekreacji 
i Wypoczynku ma prowadzić ewi-
dencję osób przebywających na 
boiskach. Boiska udostępniane są 
o pełnych godzinach, trening trwa 
maksymalnie 45 minut. Obo-
wiązują przerwy 15-minutowe 
pomiędzy grupami. Dezynfekcja 

rąk przed wejściem na obiekt i po 
wyjściu z obiektu jest obowiąz-
kowa. Podobnie, jak dezynfekcja 
wnoszonego sprzętu, przed wej-
ściem na obiekt. Płyn do dezyn-
fekcji zapewnia MOSRiW. Z po-
mieszczeń socjalno-sanitarnych 
udostępnione jest tylko pomiesz-
czenie WC.

- Ze względu na duże za-
interesowanie klubów oraz ogra-
niczoną liczbę osób, które rów-
nocześnie mogą przebywać na 
danym obiekcie, postanowiliśmy 
udostępnić klubom także boiska 
w naszych szkołach - mówi wi-
ceburmistrz Olaf Napiórkowski. 
- Przede wszystkim dla dzieci do 
13 roku życia, które - pamiętajmy 
- muszą być przyprowadzone na 
trening przez opiekuna lub rodzi-
ca.

Wstępnie przyjęte zasady 
mogą być jeszcze modyfikowane. 
Wszystko zależy od zaintereso-
wania i ilości chętnych do sko-
rzystania z tych obiektów sporto-
wych. 

Boiska trawiaste Promie-
nia, Unii oraz na Syrenie, poza 
jednym, będą dostępne za maksy-
malnie dwa tygodnie ze względu 
na przeprowadzane prace pielę-
gnacyjne i nawadnianie. Trawa na 
pewno na tym zyska, a w rezulta-
cie i wygląd całego boiska.

Andrzej Buczyński

Sport już nie tylko w domu
ŻARY Miejskie obiekty sportowe udostępnione z ograniczeniami

REKLAMA

Piłkarze Promienia trenowali na Okrąglaku fot. Promień Żary



Moja Gazeta       8 maja 2020 5AKTUALNOŚCI

REKLAMAAUTOREKLAMA

Niektórzy rodzice 
niecierpliwie 
oczekiwali 
na możliwość 
ponownego 
skorzystania 
z opieki nad 
dzieckiem 
w przedszkolu 
lub w żłobku. Inni 
z kolei na razie 
wolą, aby ich 
pociechy zostały 
w domach.

Z problemami borykali się 
rodzice, którzy musieli cho-
dzić do pracy, a jednocze-
śnie nie mieli z kim dziecka 
zostawić w domu. Pewnym 
rozwiązaniem stał się za-
siłek opiekuńczy, obecnie 
przedłużony do 24 maja. 

Niektórzy przeszli na 
pracę zdalną, ale efektyw-
ność pracy w domu, w po-
łączeniu z dzieckiem doma-
gającym się uwagi, opieki 
i zabawy, często pozosta-
wiała wiele do życzenia.

Jednym z elemen-
tów powolnego luzowa-
nia społecznej izolacji, jest 
dziś możliwość ponowne-
go przywrócenia do pracy 
żłobków i przedszkoli. Jed-
nak nie w takim zakresie, 
jak to miało miejsce przed 
ogłoszeniem pandemii.

- Otwieramy przed-
szkola i żłobki nie od 6, ale 
od 11 maja, aby dać czas 
placówkom i rodzicom na 
przygotowanie się do te-
go - mówi wiceburmistrz 
Żar Olaf Napiórkowski. - 

Przyjmiemy maksymal-
nie połowę dzieci, które 
uczęszczają do tych placó-
wek, oczywiście z zacho-
waniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa.

Z założenia, wszyst-
kie placówki mają być 
otwarte, ale będzie to za-
leżało od ilości chętnych. 
Na tydzień przed otwar-
ciem zainteresowanych by-
ło około 20-25 procent ro-
dziców.

- Jeśli chętnych na 
przyprowadzenie dzieci do
danej placówki byłoby na-
prawdę bardzo mało, to 
opóźnimy jej otwarcie 
o kolejny tydzień - mówi 
Olaf Napiórkowski.

Nowe zasady pracy 
przedszkoli i żłobków obo-
wiązują na razie do 24 ma-
ja. Co będzie po tej dacie, 
to się jeszcze okaże. 

Dzieci, które mają
styczność z osobami na 
kwarantannie, na pewno do 

przedszkoli nie trafi ą. Każ-
dego dnia przed wejściem 
będzie im mierzona tempe-
ratura. Rodzice będą mu-
sieli zabrać dzieci, u któ-
rych stwierdzone zostanie 
przekroczenie granicznej 
wartości 37 stopni. Moż-
na więc zapomnieć o „prze-
mycaniu” do przedszkoli 
dzieci z choćby lekką gryp-
ką. Tak działo się niejedno-
krotnie i stąd też brały się 
dość powszechne zachoro-
wania grupowe w tego typu 
placówkach. Nowe zasady 
bezpieczeństwa mają temu 
zapobiegać. 

- Teoretycznie dzieci 
chore nie powinny chodzić 
do przedszkola, ale wiemy, 
jak to wyglądało - mówi 
wiceburmistrz. 

Może się okazać, że 
teraz przedszkola będą bar-
dziej „zdrowe”, niż kiedy-
kolwiek. Czas pokaże.

Andrzej Buczyński

Do przedszkola jak kto chce
ŻARY Dzieci mogą nadal zostać w domach. Rodzice decydują

11 maja nastąpi otwarcie żłobków miejskich
Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną przewidujemy objecie opieką do
50% dzieci uczęszczających do żłobka. Ograniczenie liczby dzieci w grupie, nie-
przyjmowanie dzieci z objawami choroby lub dzieci z domu, w którym przebywa-
ją osoby na kwarantannie to, tyko niektóre z wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego i MRPiPS. Obecnie rozpoczynamy działania bezpiecznego powrotu 
dzieci do żłobka. Dyrektorzy placówek opracują i wdrożą procedury organizacyj-
no-sanitarne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, personelo-
wi i rodzicom. źródło: UM Żary

Komunikat dla rodziców dzieci 
w wieku przedszkolnym 
Od 11 maja otwieramy przedszkola przy 
uwzględnieniu wytycznych Głównego In-
spektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
Poniższe zasady obowiązywać będą do 
24 maja. 
Ze względu na sytuację epidemiczną zo-
stanie ograniczona liczebność grupy 
przedszkolnej. W pierwszej kolejności 
z przedszkola powinny skorzystać te dzie-
ci, których rodzice nie mają możliwości po-
godzenia pracy z opieką w domu. Pierw-
szeństwo mają dzieci pracowników syste-
mu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
pracowników handlu i przedsiębiorstw 
produkcyjnych, realizujący zadania zwią-
zane z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19. Do przed-
szkola nie będą miały wstępu osoby z ze-
wnątrz. Rodzice dzieci przekazywać będą 
w przedsionku. Przy wejściu do przedszko-
la będzie pomiar temperatury ciała dzie-
ci. W przypadku podwyższonej tempera-
tury (powyżej 37oC) pracownik przedszko-
la poprosi rodziców o zabranie dziecka do 
domu. W placówkach obowiązywać będą 
wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. 
Nie będą organizowane wyjścia poza teren 
instytucji (np. spacer do parku); Z sali zo-
staną usunięte przedmioty i sprzęty, któ-
rych nie można skutecznie dezynfekować, 
np. pluszowe zabawki. Dzieci, pod nadzo-
rem nauczycieli, mogą korzystać z istnie-
jących na terenie placówki placów zabaw 
pod warunkiem codziennej ich dezynfek-

cji. W przedszkolu obowiązywać będą pro-
cedury postępowania na wypadek podej-
rzenia zakażenia. Zorganizowane będzie 
bezpieczne spożywanie posiłków, w tym 
np. spożywanie posiłków w małych gru-
pach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy 
krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe na-
czynia i sztućce będą myte lub wyparzane. 
W czasie pobytu w przedszkolu nauczyciel 
zapewni przede wszystkim opiekę, ale mo-
że także organizować zabawy, zajęcia dy-
daktyczne.
Rodzicu - Aby zapewnić dziecku odpo-
wiednią opiekę podczas pobytu w pla-
cówce, przekaż dyrektorowi istotne in-
formacje o stanie jego zdrowia. Zaopatrz 
swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, 
w indywidualną osłonę nosa i ust podczas 
drogi do i z placówki. Przyprowadź do pla-
cówki dziecko zdrowe – bez objawów cho-
robowych. Nie posyłaj dziecka do przed-
szkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Wyjaśnij 
dziecku, żeby nie zabierało do przedszko-
la niepotrzebnych przedmiotów czy za-
bawek. Regularnie przypominaj dziecku 
o podstawowych zasadach higieny. Pod-
kreśl, że powinno ono unikać dotykania 
oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą 
z mydłem i nie podawać ręki na powita-
nie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób 
zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinie-
neś je stosować, bo dziecko uczy się przez 
obserwację dobrego przykładu.

źródło: UM Żary

fot. ARMG
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ŻARY Zabiegi, które 
były wcześniej 
zaplanowane, ale 
wstrzymane ze względu 
na pandemię, ponownie 
będą wykonywane. 
Na razie jeszcze nie na 
pełnych obrotach, ale to 
i tak dobra wiadomość 
dla oczekujących. 
Szpital przymierza się 
również do wznowienia 
porodów rodzinnych.
Szpital kontaktuje się z osobami, któ-
re były już wcześniej na liście. Chęt-
ni zapisywani są ponownie. Niektó-
re osoby chętnie korzystają z tej moż-
liwości, inni z kolei chcą jeszcze po-
czekać i odroczyć termin. To się od-
bywa stopniowo, nie da się przyjąć 
na raz wszystkich oczekujących. Od-
działy szpitalne powoli wracają do re-
alizacji zadań, które zawieszono na 
pewien czas.

Pacjenci chirurgii czekali na 
przykład na operacje tarczycy, wo-
reczka żółciowego, żylaków i wie-
lu innych. Przypadki pilne były zała-
twiane na bieżąco, właściwie od ręki. 
Do tej pory wykonywanych było na 
tym oddziale średnio około czterech 
zabiegów dziennie. Zatem przez mie-
siąc ponad setka pacjentów byłaby już 
„obsłużona”.

- Chcemy na razie robić po dwa 
zabiegi planowe dziennie - mówi pre-
zes Szpitala na Wyspie Jolanta Dan-

kiewicz. - Mamy też na oddziale wie-
lu pacjentów tak zwanych ostrych,  
a do tego nie ma chirurgii w 105. 
Szpitalu - tam jest tylko ortopedia -  
i nie ma chirurgii w Żaganiu, w szpi-
talu przekształconym na jednoimien-
ny. Pacjenci z tamtego terenu trafiają 
teraz do nas i jest ich naprawdę du-
żo - dodaje.

Porody rodzinne powrócą
Przyszłe mamy często pytają, kiedy 
zostaną przywrócone porody rodzin-
ne. Szpital na Wyspie przymierza się 
do tego. Dopracowywane są zasady, 
aby było to możliwe przy zachowaniu 
jak najwyższych standardów bezpie-
czeństwa. Na pewno osoby towarzy-
szące rodzącym nie będą mogły swo-
bodnie wchodzić i wychodzić ze szpi-
tala. Zakaz odwiedzin cały czas obo-
wiązuje na wszystkich oddziałach i to 
w najbliższym czasie na pewno nie 
zostanie zniesione.

Zatem osoby towarzyszące 
przyszłym matkom musiałyby wejść 
na oddział, być przy porodzie, a na-
stępnie opuścić szpital. Porodu jed-
nak nie da się zamówić na określoną 
godzinę. Czasem trzeba poczekać. Je-
śli ktoś mieszka blisko, zdąży dotrzeć 
na czas, aby być przy rodzącej mat-
ce. Gorzej, gdy mieszka nieco dalej. 
Szpital nie jest też hotelem. Nie za-
pewnia posiłków osobom towarzy-
szącym. Jakiś prowiant zawsze moż-
na sobie spakować na kilka, czy kilka-
naście godzin oczekiwania. Ale nało-
gowi palacze muszą pamiętać, że nie 

będą mieli możliwości wyskoczenia 
na szybkiego dymka.

Regulamin porodów rodzinnych  
jest dopracowywany. Planuje się ich 
wznowienie od 1 czerwca.

Przed wprowadzeniem zakazu 
odwiedzin, większość porodów przyj-
mowanych w Szpitalu na Wyspie mia-
ła charakter rodzinny. Rodzącym to-
warzyszyli nie tylko ojcowie. Czasem 
matki lub siostry. Stosunkowo rzadko 
kobiety rodziły same.

Finansowe problemy
Szpitale ponoszą koszty związane 
nie tylko z leczeniem. Dziś doszły 
do tego ogromne wydatki na środki 
ochrony osobistej, a co za tym idzie 
- wzrost kosztów ich utylizacji. Ilości, 
które wystarczały na cały rok, wyko-
rzystano już w pierwszym kwartale. 
Całe szczęście, że są sponsorzy i dar-
czyńcy, którzy wspierają szpital.

Na razie nie wiadomo, jak Na-
rodowy Fundusz Zdrowia potraktuje 
spadki ilości procedur medycznych na 
poszczególnych oddziałach i czy nie 
wpłynie to na poziom finansowania.

Dodatkowe dochody szpitala to 
usługi komercyjne, na przykład bada-
nia USG, tomograf, pakiety badań la-
boratoryjnych. Zostały one czasowo 
zawieszone, ale powoli zostają przy-
wracane.  

- Nie chcemy jeszcze całkiem 
otwierać drzwi szpitala - mówi Jolan-
ta Dankiewicz. - Dziś jeszcze na to za 
wcześnie.

Andrzej Buczyński

Ograniczenia są 
powoli znoszone

ŻARY Więcej zabiegów w Szpitalu na Wyspie

Przypominamy. Osoby, które 
są uprawnione do skorzystania 
ze zwolnienia ze składek za 
marzec, kwiecień i maj w ramach 
tarczy antykryzysowej nie 
muszą obawiać się postępowań 
egzekucyjnych za ten okres. Na
złożenie wniosku mają czas do 
końca czerwca.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, przewidują 
że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwol-
nienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty 
lub rozłożenie ich na raty bez opłaty prolongacyj-
nej, a także o świadczenie postojowe.

Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z ulgi 
mają czas do 30 czerwca, aby złożyć wniosek  
o zwolnienie ze składek. Nawet jeśli ktoś nie za-
płaci składek za marzec, kwiecień i maj, ZUS nie 
będzie wszczynał postępowania egzekucyjnego, 
bez względu na to, czy ktoś już złożył wniosek, 
czy też dopiero się do tego przymierza. 

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwią-
zania przewidują m.in. zwolnienie małych firm 
zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń 
społecznych ze składek za marzec, kwiecień i maj 
2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na 
trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przed-
siębiorców.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębior-
cę i jego pracowników. Mogą z niego skorzystać 
także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, 
czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, któ-
rzy opłacają składki tylko za siebie.

Ważne jest również to, że zarówno przedsię-
biorca, jak i pracujące dla niego osoby, zachowają 
prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń 
społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Przedsiębiorcy opłacający składki na wła-
sne ubezpieczenia zachowają natomiast prawo   
do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, 
jeżeli podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu 
chorobowemu na 1 lutego 2020 roku. 

źródło: ZUS

Zwolnienie ze 
składek bez 
egzekucji

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Miejska 
Biblioteka Publiczna 
po przerwie znów 
otwarta. Czytelnicy 
mogą już korzystać  
z jej zasobów. 
Najlepiej, nie wszyscy 
na raz. Żeby było 
bezpiecznie.

Na początek biblioteka przy ulicy 
Wrocławskiej czynna jest przez 
sześć godzin. Zachowana została 
dwugodzinna pora dla seniorów.

Trzeba pamiętać, że do bu-
dynku wchodzimy teraz od ul. 
Ogrodowej, a wychodzimy od 
strony ul. Wrocławskiej. 

Wszystkie oddawane książ-
ki są traktowane jak skażone i tra-
fiają do kwarantanny. Nie od ra-
zu wracają na biblioteczne półki. 

- Książek mamy dużo, więc 
nie ma obawy, że ich z tego po-
wodu zabraknie - mówi dyrektor 

biblioteki Beata Kłębukowska.
Książki można wypoży-

czać przy wejściu do poszczegól-
nych oddziałów. Nie będzie więc 
można poszperać sobie przy re-
gałach. Najlepiej więc wiedzieć 
już wcześniej, jaką pozycję chce-
my wypożyczyć. Można to zrobić  
w internetowym katalogu. Można 
też zarezerwować sobie książkę 
telefonicznie. Rzecz w tym, aby 
do minimum skrócić czas przeby-
wania w budynku biblioteki. Nie-
zdecydowani mogą jednak liczyć 
na pomoc pracowników bibliote-
ki, którzy zawsze coś zaproponu-
ją, pokażą i pomogą wybrać.

Tymczasowe zasady ob-
sługi czytelników, z uwzględnie-
niem szczególnych zasad bez-
pieczeństwa, były konsultowane  
i zostały zatwierdzone przez Sa-
nepid. Tak będzie do odwołania.

Czytelnia na razie będzie 
niedostępna, ale czasopisma też 
można sobie wypożyczyć. ATB

ROZMAITOŚCI

Wypożycz książkę po 
kwarantannie

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, 
przy ul. Wrocławskiej 11, będzie otwarta 
dla czytelników od wtorku do piątku w na-
stępujących godzinach:
- 10:00 – 12:00 „pora seniora”
- 12:00 – 13:00 czytelnicy bez ograniczeń 
wiekowych
- 13:00 – 14:00 przerwa techniczna (de-
zynfekcja)
- 14:00 – 17:00 czytelnicy bez ograniczeń 
wiekowych
2. Wejście do Biblioteki znajduje się na ty-
łach budynku (od strony ul. Ogrodowej) .
3. Wyjście z Biblioteki znajduje się od stro-
ny ul. Wrocławskiej (front budynku).
4. W przypadku osoby, u której stwierdzi 
się wyraźne oznaki choroby, jak uporczy-
wy kaszel, złe samopoczucie, trudności  
w oddychaniu, nie zostanie wpuszczona 
do obiektu. 
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzy-
stania z Biblioteki dla osób przebywają-
cych na kwarantannie.
6. Każdy użytkownik Biblioteki zobowiąza-
ny jest do zakrywania ust i nosa oraz posia-
dania rękawiczek ochronnych.
7. W Bibliotece mogą przebywać maksy-
malnie 4 osoby:
- 1 bezpośrednio przy stanowisku zwrotu
- 1 oczekująca na zwrot w wyznaczonym 
taśmą miejscu wewnątrz budynku
- 1 w Oddziale dla Dzieci
- 1 w Wypożyczalni Ogólnej
8. Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz 
budynku, zachowując bezpieczną odle-
głość .
9. Obowiązuje rozdzielenie stanowisk 
zwrotu i wypożyczania książek.

10. Stanowisko zwrotu znajduje się na ty-
łach Biblioteki (wejście od strony parku).
11. Przy stanowisku może przebywać jed-
norazowo 1 osoba.
12. Procedura zwrotu obejmuje następują-
ce punkty:
- zwrot książek, czasopism, audiobooków 
pracownikowi Biblioteki
- dezynfekcja rąk
- pobranie koszyka (o ile czytelnik chce wy-
pożyczyć książki)
- przejście do wybranego działu (Wypoży-
czalnia Ogólna, Oddział dla Dzieci)
13. Wypożyczenia odbywają się przy wej-
ściu do Oddziału dla Dzieci oraz Wypoży-
czalni Ogólnej .
14. Rekomendujemy telefoniczny sposób 
dokonywania rezerwacji oraz samodzielne 
sprawdzenie dostępności wybranych ty-
tułów w naszym katalogu on-line https://
opac.wimbp.zgora.pl/integro/catalog
15. Zamówienia telefoniczne książek  
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach 
przy ul. Wrocławskiej można składać od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 10:00
- Czytelnia Ogólna tel. 68 374 37 36 wew. 33
- Oddział dla Dzieci tel. 68 374 37 36 wew. 39
- Wypożyczalnia Ogólna tel. 68 374 37 36 
wew. 32
16. Procedura wypożyczenia obejmuje na-
stępujące punkty:
- dla czytelnika, dokonującego rezerwacji 
telefonicznej:
a) pobranie przygotowanego pakietu ksią-
żek
b) przepakowanie książek z koszyka
c) zwrot koszyka w miejscu pobrania
d) opuszczenie budynku wyjściem od  

ul. Wrocławskiej
- dla czytelnika, zamawiającego książki 
bezpośrednio u bibliotekarza:
a) podanie wybranych tytułów /gatunku/ 
nazwiska autora
b) oczekiwanie na zrealizowanie zamówie-
nia
c) pobranie przygotowanego pakietu ksią-
żek
d) przepakowanie książek z koszyka
e) zwrot koszyka w miejscu pobrania
f) opuszczenie budynku wyjściem od  
ul. Wrocławskiej
17. Wszystkie zwrócone książki trafią na 
14-dniową kwarantannę.
18. Pracownia Multimedialna oraz Czytel-
nia Ogólna są niedostępne do odwołania.
19. Istnieje możliwość wypożyczania czaso-
pism z Czytelni Ogólnej po uprzednim zło-
żeniu zamówienia telefonicznego (68 374 
37 36 wew. 33). O terminie odbioru poinfor-
muje bibliotekarz.
20. Na użytek czytelników Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Żarach zabezpieczono  
1 toaletę na parterze. Może w niej przeby-
wać jednocześnie 1 osoba.
21. Do odwołania nie będą świadczone 
usługi ksero i skanowania.
22. Kody Legimi (książka w formie e-booka) 
będą udostępnianie telefonicznie lub e-ma-
ilem: mbpzary4@wp.pl
23. Usługa książki na telefon zostaje zawie-
szona do odwołania. Książki korzystającym 
z tej usługi mogą wypożyczać osoby przez 
nich upoważnione.
24. W obrębie budynku oraz poza nim 
obowiązuje przestrzeganie dystansu prze-
strzennego!

Zasady funkcjonowania filii bibliotecz-
nych MBP Żary w trakcie epidemii co-
vid-19
25. W Filiach Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Żarach obowiązują zasady zawarte 
w pkt 4, 5, 6.
26. Filie MBP w Żarach będą czynne od 
wtorku do piątku w następujących godzi-
nach:
- 10:00 – 12:00 „pora seniora”
- 12:00 – 14:00 przerwa techniczna
- 14:00 – 16:00 czytelnicy bez ograniczeń 
wiekowych
27. Rekomendujemy telefoniczny sposób 
dokonywania rezerwacji oraz samodzielne 
sprawdzenie dostępności wybranych ty-
tułów w naszym katalogu on-line https://
opac.wimbp.zgora.pl/integro/catalog
28. Zamówienia telefoniczne książek z Filii 
MBP w Żarach można składać od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 – 10:00:
- Filia nr 1 (Kunice) tel. 68 371 35 00
- Filia nr 2 (Luna) tel. 68 363 69 08
- Filia nr 3 (ul. Moniuszki) tel. 68 363 69 17
29. W Filiach nr 1 i 2 mogą przebywać mak-
symalnie 2 osoby:
- 1 bezpośrednio przy stanowisku obsługi 
czytelnika
- 1 oczekująca na zwrot w wyznaczonym 
taśmą miejscu wewnątrz budynku
30. W Filii nr 3 może przebywać maksymal-
nie 1 osoba:
- 1 bezpośrednio przy stanowisku obsługi 
czytelnika
31. Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz 
budynku, zachowując bezpieczną odle-
głość.

żródło: MBP

Czytelnicy na razie nie wejdą do poszczególnych oddziałów. Książki będą podawać bibilotekarze fot. MBP
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REGION Autorka 
charytatywnych bajek 
dla dzieci regularnie 
spotykała się  
z młodymi 
czytelnikami.  
Ewa Kołodziejczyk 
zachęcała w ten 
sposób zarówno do 
czytelnictwa, jak  
i pomagania chorym 
dzieciom. Dziś 
spotkania autorskie  
nie są możliwe  
w tradycyjnej formie.

- Do tej pory, w ramach działań Sto-
warzyszenia „Żar Serca” osobiście 
jeździłam do szkół i przedszkoli, 
gdzie spotykałam się z dziećmi - mó-
wi Ewa Kołodziejczyk. - Swoją dro-
gą, bardzo to lubię.

Takie spotkania autorskie, pro-
mujące trzy części przygód jaszczur-
ki Cziczi, nie mogą się obecnie odby-
wać. Dotarcie do potencjalnych od-
biorców charytatywnych bajeczek 
możliwe jest dziś praktycznie tylko 
przez internet.

- Udało mi się pozyskać dofi-
nansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego do nowego projektu, dzię-
ki któremu będę mogła spotkać się  
z  dziećmi, pomimo zawieszenia za-

jęć szkolnych - mówi Ewa Kołodziej-
czyk. - Powstaje właśnie film, coś  
w rodzaju spotkania autorskiego, ale 
wzbogacony jeszcze o dodatkowe 
materiały pokazujące miejsca, które 
w książeczkach odwiedzała jaszczur-
ka Cziczi. Mam nadzieję, że taka for-
ma przyjmie się i będzie ciekawa dla 
młodego odbiorcy. Nie powiem do-
kładnie o czym są książki, aby dzieci 
chciały same to odkryć czytając ko-
lejne książeczki o tej bajkowej podró-
ży - dodaje.

Projekt ten poświęcony jest 
czwórce podopiecznych Stowarzy-
szenia „Żar Serca”, a dokładnie Julii  
i Kacprowi z Żar, Wiktorii z Wałbrzy-
cha oraz Gabrysiowi spod Warszawy.

Na filmie będzie można ich zo-
baczyć, a także dowiedzieć się przy 
okazji, gdzie i w jaki sposób nabyć 
książeczki dla dzieci, z których do-
chód przeznaczony zostanie na ich 
leczenie i rehabilitację.

Projekt skierowany jest do 
szkół podstawowych z terenu woje-
wództwa lubuskiego, konkretnie do-
tyczy klas 1-3. Dyrektorzy lub na-
uczyciele mogą wysłać zgłosze-
nie deklarując chęć udziału. Zainte-
resowani otrzymają film, który mo-
że być rozesłany uczniom przez Lib-
rusa. Dzieci będą go mogły obejrzeć  
w domach, z rodzicami, w ramach 
urozmaicenia od typowo szkolnych 
zajęć. A to nic nie kosztuje. Więcej 

informacji można uzyskać pod nume-
rem telefonu 608 616 971.

Dodatkowo, spośród zgłoszo-
nych szkół, wylosowane zostaną trzy, 
które otrzymają do swoich bibliotek 
komplety bajek z przygodami chary-
tatywnej jaszczurki.

- Mam nadzieję, że w ten spo-
sób uda się dotrzeć z moimi bajeczka-
mi do kolejnego grona dzieciaczków 
i zarazić ich zamiłowaniem do czyta-
nia i jednocześnie dobroczynnością - 
mówi Ewa Kołodziejczyk.

Film nie zastąpi wprawdzie 
spotkania z autorką, nie daje możli-
wości rozmowy, zadawania pytań, 
ale z drugiej strony - może dotrzeć do 
szerszego grona odbiorców. Trzeba 
pamiętać, że nadrzędnym celem tego 
przedsięwzięcia jest pomaganie cho-
rym dzieciom. Tak było od samego 
początku. Od momentu, gdy wydana 
została pierwsza charytatywna ksią-
żeczka Ewy Kołodziejczyk. A w za-
sadzie jeszcze wcześniej. W momen-
cie, gdy zrodził się pomysł „Pomaga-
nia przez czytanie”.

Wszyscy zainteresowani dzia-
łalnością Stowarzyszenia „Żar Serca” 
oraz możliwościami wsparcia cho-
rych dzieci, więcej informacji znajdą 
na stronie internetowej zarserca.pl,  
a także na facebooku - www.facebo-
ok.com/PomaganiePrzezCzytanie/.

Andrzej Buczyński

Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 30 kwietnia, 
okres pobierania dodatkowego
zasiłku opiekuńczego został 
przedłużony do 24 maja. Od  
6 maja jest jednak możliwe
otwarcie placówek w niektórych 
miejscowościach. W tej sytuacji 
to rodzice zadecydują czy poślą 
dziecko do przedszkola lub 
żłobka czy skorzystają  
z dodatkowego świadczenia.
Na podstawie przepisów dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy nadal będzie przysługiwał rodzicom dzie-
ci w wieku do 8 roku życia oraz opiekunom dzieci 
do 16 lat, jeśli mają orzeczenie o niepełnospraw-
ności; do 18 lat, w przypadku orzeczenia o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności oraz rodzicom dzieci, które mają orzeczenie   
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego został wydłużony o 21 dni - od 4 do 24 
maja 2020 r. Jednak od 6 maja otwarcie placówek 
jest możliwe ale nie obowiązkowe.

Decyzja zależy od organu założycielskiego  
i powinna być podjęta we współpracy z powiato-
wymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu   
sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po kon-
sultacji z rodzicami. Nawet jeżeli władze samo-
rządowe zdecydują o otwarciu placówek, rodzi-
ce mają wybór czy posłać do nich dziecko czy nie. 
Jeśli mimo otwartego żłobka lub przedszkola się 
na to nie zdecydują, to będą mogli dalej bez obaw 
pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

Wszelkie informacje dotyczące dodatkowe-
go zasiłku opiekuńczego są dostępne na stronie 
internetowej zus.pl. Zostało także zmodyfikowa-
ne oświadczenie, które należy złożyć aby otrzy-
mać świadczenie. Mimo tego, wnioski złożone na 
poprzednim druku będą normalnie rozpatrywane. 

źródło: ZUS

Opieka  
i zasiłek

Charytatywnie, 
ale nieco inaczej

Niemal 45 mln. – tyle wynosi 
kwota zwolnień ze składek,  
z których skorzystali 
Lubuszanie. Lubuskie 
oddziały ZUS zatwierdziły już 
pierwsze wnioski. Z ulgi na 
razie skorzystało blisko 23 tys. 
przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy, którzy składali wniosek i są  
uprawnieni do ulgi, otrzymają  informację o zwol-
nieniu ze składek na Platformie Usług Elektro-
nicznych (PUE). Aby odebrać odpowiedź z ZUS,   
wystarczy zalogować się do swojego konta, wejść   
w zakładkę „Dokumenty i wiadomości” i w skrzyn-
ce odbiorczej przejść do dokumentów wymagają-
cych poświadczenia odbioru.

źródło: ZUS

Bez składek

Ewa Kołodziejczyk zachęca do czytania i dobroczynności fot. Andrzej Buczyński
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 22)
POWIAT ŻARSKI 
Wielkie nieszczęście 
miało miejsce  
w maju 2007 r., gdy 
po gwałtownych 
ulewach, doszło do 
zniszczenia ośrodka 
poprzez wylew 
Rzeczycy. 

Linia kolejowa przed terenem Gra-
bówka wchodziła w minimalny łuk 
na zachód. W dalszej części po-
prowadzona była na kilkumetro-
wej grobli, oddzielającej od wscho-
du sztuczne jezioro zasilane woda-
mi Rzeczycy i od zachodu zbior-
nik basenu kąpieliskowego. W tym 
ciągu znajdowały się dwa interesu-
jące obiekty inżynierskie w postaci 
ceglanego sklepienia nad kanałem 
oraz przęsła blachownicowego nad 
Rzeczycą (Tymnicą). Aktualnie, 
drugi z mostów jest niedrożny (bla-
chownice zostały zdemontowane 
kilka lat temu w czasach regresu ca-
łego kompleksu), więc główne wo-
dy rzeki płyną w korycie dawnego 
kanału. Wielkie nieszczęście mia-
ło miejsce w maju 2007 r., gdy po 
gwałtownych ulewach, doszło do 
zniszczenia ośrodka poprzez wy-
lew Rzeczycy. Na taką okoliczność 
miały wpływ ogólnie trzy czynni-
ki. Po pierwsze, były to potężne ilo-
ści deszczu, który spadł w przecią-
gu kilku nocnych godzin 23 maja, 
co po okresach bezopadowych po-
woduje gwałtowne zjawiska po-
wodziowe. Po drugie, właściciel 
ośrodka w celu powiększenia tere-
nu rekreacji tuż przy basenie, ka-
nał przykrył betonowymi płytami, 
ograniczając tym samym objętość 
wody, jaka może przepłynąć prze-
zeń w czasie wezbrania. Trzecie-
go z czynników tej tragedii należy 
poszukać kilka kilometrów na po-
łudniowy-wschód od Grabówka, 
gdzie do Rzeczycy wpływa stru-
mień Wilczak. Płynie on w niewiel-
kiej odległości równolegle do Rze-
czycy na wysokości miejscowości 
Chlebice. Na cieku tym znajduje się 
kilkanaście niewielkich zbiorników 
poprzedzielanych groblami, któ-

re gwałtownie przybrały po przyję-
ciu potężnej porcji wody opadowej. 
Woda jednak nie miała jak sukce-
sywnie odpływać ze względu na 
ograniczone możliwości przepływu 
wody pomiędzy nimi i na samym 
Wilczaku z przyczyn natury zanie-
dbań melioracyjnych. Woda począt-
kowo zatrzymywała się na zatorach 
z materiałów organicznych, jed-
nak po pewnym czasie w wyniku 
naporu coraz większej masy wody 
przedarła się przez przeszkodę, cze-
go konsekwencją było powstanie 
potężnej fali powodziowej, która  
z impetem ruszyła w dół rzeki. Sza-
lejąca woda docierając do Grabów-
ka, dokonała spektakularnych spu-
stoszeń całej infrastruktury ośrod-
ka, bowiem napotkała na swej dro-
dze wspominane „wąskie gardło”  
w postaci kanału, w którym takie 
ilości wód nie miały żadnych szans 
na przepływ. W ten sposób Gra-
bówek zniknął ze skromnej listy 
miejsc powiatu żarskiego, ważnych 
dla amatorów wypoczynku nad wo-
dą. Próby reaktywowania są do tej 
pory nieskuteczne i raczej kierują 
się w stronę rekreacji wędkarsko-
-hippicznej.

Po opuszczeniu terenu Gra-
bówka, linia kolejowa wchodziła  
w niegłęboki wykop, jednak obec-
nie na tym półkilometrowym od-
cinku starotorze przestaje być wi-
doczne, dosyć konkretnie skoloni-
zowane przez dziką roślinność. Do-
piero gdy kolejowa planta nieco ro-
śnie wobec przybliżania się do po-
toku Wydzina, można elegancko 
wyznaczyć przebieg dawnej ko-
lei. Rdzawe wody Wydziny, na-
leżące do zlewni Jeziornej (Pstrą-
ga, Strąga), przechodzą w cztero-
metrowym wale w typowym dla li-
nii sklepieniu ceglanym o szeroko-
ści 3 i długości 7 m. Od tego miej-
sca, aż do oddalonego o 800 m hi-
storycznego przystanku osobowego 
Łazy Żarskie, prosty przebieg staro-
torza w terenie jest dobrze widocz-
ny, a gdzieniegdzie jeszcze można 
natrafić na drewniane podkłady ko-
lejowe.  (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Wyjście toru z Grabówka w kierunku Nowej Roli przed 1945 r. 
fot. autor nieznany

Stan dzisiejszy fot. Grzegorz Dawczyk

Postępująca degradacja obiektu (2008 r.) fot. Grzegorz Dawczyk

Most blachownicowy nad Tymnicą (2001 r.) fot. Sławomir Fedorowicz

Nieznanej relacji pociąg osobowy na przystanku osobowym w Grabówku w letni dzień (lata 60.) fot. ze zbiorów  
Konrada Truskowskiego



Moja Gazeta       8 maja 2020 11ROZMAITOŚCI

GMINA BRODY 
Jezioro Brodzkie 
stanowi 
część parku 
przypałacowego. 
Dostęp do 
brzegu jest 
dość trudny ze 
względu na gęste 
dzikie zarośla. 
Mieszkańcy 
jednak wzięli 
sprawy w swoje 
ręce.
Można to nazwać czynem 
społecznym. Ktoś miał chę-
ci, ktoś koparkę, przyłączy-
li się strażacy z OSP. Wy-
cięto krzaki i wszelkiego 
rodzaju samosiejki, oczysz-
czono kawałek dna jeziora, 
którego linia brzegowa jest 
praktycznie zupełnie zaro-
śnięta. I nagle okazało się, 
że teren w zasadzie dotych-
czas niedostępny, stał się 
bardzo przyjemnym miej-
scem rekreacyjnym. Poja-
wił się nawet stół z ławka-
mi. Plaża, to może za dużo 
powiedziane, ale tak to pra-
wie wygląda.

Fajne miejsce zaczę-
ło przyciągać ludzi. Nic 
w tym złego, przecież to 
przez ludzi i dla ludzi zo-
stało zrobione. Problem  
w tym, że niektórzy nie po-
trafią tego docenić. I jak to 
często bywa w podobnych 
miejscach, zaczęły też po-
jawiać się śmieci. Nie po 
raz pierwszy okazuje się, 
że przynieść coś ze sobą na 
piknik to żaden problem, 
ale zabrać śmieci, to już in-
na historia. A las sam się 
nie sprząta, choć może tak 
niektórzy sądzą.

Coraz częściej zaczę-

ły tam wjeżdżać samocho-
dy. Ślady opon są wszędzie. 
Tylko czekać, aż na wąskiej 
ścieżce biegnącej wokół je-
ziora, pojawią się koleiny. 
Wjazd na jedną ze ście-
żek został celowo rozkopa-
ny, ale na niewielkim rowie  
i tak widać ślady tereno-
wych opon.

Wystarczy zaparko-
wać auto przy drodze i prze-
spacerować się sto metrów 
w kierunku jeziora. Zwy-
czajnie szkoda, aby takie 
miejsce zostało zniszczo-
ne. Nie mówiąc już o tym, 
że ścieżki są mniej więcej 
szerokości auta, więc pieszy 
przy takiej konfrontacji mu-
si wejść w krzaki. A co zro-
bi kobieta z wózkiem dzie-
cięcym?

Gmina nie ma obec-
nie żadnych planów doty-
czących zagospodarowania 
tego akwenu, ale nie jest 
też jego właścicielem, tylko 

użytkownikiem.
- Utrzymywanie po-

rządku w parku i nad jezio-
rem leży po naszej stronie  
i staramy się to robić - mó-
wi zastępca wójta Juliusz 
Dudziak. - Jeśli otrzymuje-
my sygnały o śmieciach, na-
si pracownicy to sprzątają.

Przy okazji zastępca 
wójta podkreśla wyraźnie, 
że po ścieżkach parkowych 
nie można jeździć autami,  
a jeśli ktoś tak robi, po pro-
stu łamie przepisy. Takie 
przypadki można zgaszać 
do urzędu gminy.

- Nie jesteśmy w sta-
nie upilnować całego tere-
nu - mówi Juliusz Dudziak. 
- Zawsze zakładamy, że lu-
dzie są cywilizowani i nie 
będą robić rzeczy niezgod-
nych z prawem, ale to tylko 
teoria. Przyjrzymy się temu 
problemowi - dodaje.

Andrzej Buczyński

Jak jest ładnie, 
to zaraz brzydko

Sprawca kradzieży 
zatrzymany
POWIAT ŻARSKI Dzięki 
pracy operacyjnej 
lubskich funkcjonariuszy 
zatrzymany został 
43-letni podejrzany  
o kradzież i kradzieże  
z włamaniem. Łączna 
suma strat jaką ponieśli
pokrzywdzeni to około 
20 tys. złotych. Policjanci 
odzyskali część 
skradzionych rzeczy. 
Mężczyzna usłyszał 
zarzuty. 
Policjanci służby kryminalnej z Ko-
misariatu Policji w Lubsku dzięki pra-
cy   operacyjnej ustalili podejrzanego  
o dokonanie dwóch kradzieży z wła-
maniem do jednej z firm oraz kradzie-
ży z prywatnej posesji. Do zdarzeń do-
szło w kwietniu br. na terenie Lubska.

Sprawca zabrał rowery, elektro-
narzędzia, ponad 200 kg miedzi oraz 
pieniądze. Łącznie poczynił straty na 
blisko 20 tys. złotych. 

Prowadzone przez funkcjonariu-
szy ustalenia i czynności doprowadziły 
do zatrzymania w dniu 30 kwietnia br.   
43-letniego mieszkańca pow. żarskie-

go, który podejrzany jest o dokonanie 
tych przestępstw. Policjanci w miejscu 
zamieszkania zatrzymanego znaleźli 
część skradzionych rzeczy. Zostały one 
zabezpieczone i trafią do prawowitych 
właścicieli.

43-latek natomiast trafił do po-
licyjnego aresztu. Zgromadzony ma-
teriał w tej sprawie pozwolił na przed-
stawienie mu zarzutów. 

W piątek, 1maja, Prokuratura Re-
jonowa w Żarach zastosowała wobec 
43-latka dozór. Za kradzieże z włama-
niem może grozić do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

kom. Aneta Berestecka

fot. KPP Żary

Mieszkaniec Jezior Dolnych Arkadiusz Pawlukowicz chętnie 
przychodzi tu na spacery z córką Marysią fot. Andrzej Buczyński

Nad tym jeziorem często można spotkać wędkarzy fot. Andrzej Buczyński
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dlaucznia.pl - cała 
wiedza w jednym 
miejscu!
Wydawnictwo Nowa Era uruchomiło 
portal edukacyjny dlaucznia.pl. 
 Serwis przeznaczony jest dla 
uczniów klas pierwszych i drugich 
szkół ponadpodstawowych  
i zawiera  interaktywne materiały  
do samodzielnej nauki.

Portal dlaucznia.pl to nowa inicjatywa wydawnictwa 
Nowa Era, która wspiera uczniów w nauce zdalnej i sa-
modzielnym przyswajaniu i powtarzaniu materiału.  
Z dlaucznia.pl szybko można powtórzyć materiał z kla-
sy 1 i 2 szkoły średniej. Wystarczy wybrać jeden z przed-
miotów i uczyć się z materiałów przygotowanych przez 
ekspertów. Każda lekcja zawiera szczegółowe omówie-
nie tematu, podsumowanie najważniejszych zagadnień 
oraz fiszki i quizy, dzięki którym można szybko spraw-
dzić i utrwalić swoją wiedzę. Materiały są wzbogacone 
o filmy i infografiki, które pozwalają szybciej przyswoić 
poszczególne tematy i lepiej zrozumieć bardziej skom-
plikowane zagadnienia. 

- Dla ucznia.pl to zespół pozytywnie zakręconych 
edukacyjnych pasjonatów, którzy tworzą i piszą lekcje 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W naszym ser-
wisie znajdą oni materiały szyte na miarę swoich oczeki-
wań - krótkie, zwięzłe, na temat i z samymi konkretami.  
Bo to właśnie uczniowie i ich potrzeby, wsparte mądrą 
technologią są u nas w centrum i zawsze na pierwszym 
miejscu - opowiada Justyna Mak, ceniona trenerka edu-
kacyjna i koordynatorka redakcji dlaucznia.pl, gdzie jest 
również autorką lekcji z języka angielskiego.

Do tej pory uczniom zostały udostępnione lekcje 
z języka polskiego i angielskiego, matematyki, geogra-
fii i biologii. Niedawno Nowa Era rozpoczęła dodawa-
nie kolejnych tematów z historii. Zawartość serwisu jest 
nieustannie wzbogacana o kolejne materiały dla klas 
pierwszych i drugich, redakcja pracuje także nad udo-
stępnieniem lekcji dla kolejnych klas szkół ponadpod-
stawowych.

- Tworząc serwis dlaucznia.pl nieustannie myślimy  
o naszych odbiorcach, czyli o uczniach liceum i technikum. 
Na podstawie badań i rozmów wiemy, z jakimi problema-
mi boryka się dzisiejsza młodzież: przeładowana podsta-
wa programowa, bardzo dużo materiału do zapamiętania, 
nauka do późnych godzin wieczornych, brak zrozumienia 
materiału przedstawionego na lekcjach. Te wszystkie pro-
blemy rozwiązuje nas serwis Dla Ucznia - mówi Agniesz-
ka Piotrowska, menedżer projektu Dla Ucznia.

Dlaucznia.pl jest dostepny za pośrednictwem kom-
putera, tabletu i smartfona. Więcej materiałów, tym ra-
zem dla uczniów szkół podstawowych, maturzystów, ro-
dziców i nauczycieli, można znaleźć poprzez stronę No-
wej Ery https://www.nowaera.pl/naukazdalna red.

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edu-
kacyjne z kompleksową i nowoczesną ofertą obejmu-
jącą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przed-
mioty, w tym także języki obce oraz największy w Pol-
sce wybór kartografii szkolnej. Ofertę Grupy Nowa Era 
uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne, 
oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświa-
tą (firma VULCAN). Nowa Era to również wydawca naj-
starszego w Europie czasopisma literackiego dla naj-
młodszych „Świerszczyk” oraz dwujęzycznego maga-
zynu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „National 
Geographic Odkrywca”. Ofertę Nowej Ery wzbogaciły 
ostatnio także wyjątkowe serie książek dla dzieci: Kró-
lewicz Lupi, Lubię czytać ze Strzałką i KsiążkoGry.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:
• srebrną odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciw-

pożarowej” dla: Daniela KOTWICKIEGO
• brązową odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Prze-

ciwpożarowej” dla: Justyny JÓZWY, Michała JUR-
KOWSKIEGO, Joanny SOKALSKIEJ, Łukasza RUB-
CZYŃSKIEGO

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 
stopień:
• starszego brygadiera dla Pawła HRYNIEWICZA,
• starszego kapitana dla Mariusza MORAWSKIEGO,
• młodszego kapitana dla Piotra BRELI, Łukasza 

CHWIEDZIUKA,
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na-
dał stopień:
• aspiranta sztabowego dla Tomasza BURZAWY,
• starszego aspiranta dla Marcina PELCA,
• aspiranta dla Piotra KOWALSKIEGO,
Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadał stopień:
• starszego ogniomistrza dla Marka CHUDKA, Mar-

cina MICHALEWSKIEO, Pawła MRUKA, Katarzyny 
TOMASZEWSKIEJ, Łukasza WOJCIUKA,

• ogniomistrza dla Adama GRYNIENKO, Mariusza 
JĘDRZEJKA, Michała JURKOWSKIEGO, Arkadiu-
sza KOCHANOWSKIEGO, Rafała SKIBIŃSKIEGO, 
Sebastiana WALCZAKA, Piotra ZGÓRSKIEGO,

• młodszego ogniomistrza dla Piotra BOGUWOL-
SKIEGO, Łukasza HANUSZEWICZA, Pawła JORDA-
NA, Wojciecha SZCZEPANOWICZA,

• starszego sekcyjnego dla Tomasza KAROLCZAKA, 
Dawida LEWANDOWSKIEGO, Henryka MROŻKA, 
Przemysława PODEDWORNEGO, Dawida WIL-
CZYŃSKIEGO,

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odzna-
czyło:
• Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: Rober-

ta BAWOROWSKIEGO, Andrzeja KOCHAŃSKIEGO,

• Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: 
Marka CHUDKA, Katarzynę TOMASZEWSKĄ

• Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: Łu-
kasza BANECKIEGO, Wojciecha SZCZEPANOWICZA

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach mianował z dniem 1 maja 2020 roku na wyż-
sze stanowisko służbowe:
• Zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo – gaśni-

czej w Lubsku Andrzeja KOCHAŃSKIEGO
• Dowódcy zastępu: Marcina JAKUBIKA, Jacka JA-

NUSZA, Bogumiła KOWALCZEWSKIEGO, Łukasza 
RUBCZYŃSKIEGO

• Starszego operatora sprzętu: Marka CHUDKA,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Żarach mianował z dniem 1 maja 2020 roku do 
służby stałej na wyższe stanowisko służbowe:
• Młodszy ratownik: Adriana KARCZEWSKIEGO, Ma-

teusza KAROLCZAKA
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
wyróżnił nagrodą finansową za właściwą realizację 
przydzielonych zadań służbowych:
• Sebastiana HORODYSKIEGO
Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wyróżnił nagrodą finan-
sową za właściwą realizację przydzielonych zadań 
służbowych:
• Marka GIEDROJCIA, Wojciecha SZCZEPANOWICZA
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą fi-
nansową wszystkich funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach oraz dodatkową nagrodą finan-
sową za szczególną dbałość o termin realizacji po-
wierzonych zdań i czynności przynoszące wymierne 
oszczędności: 
• Pawła BRELĘ, Adriana CECUŁĘ, Adama GRYNIEN-

KO, Łukasza HANUSZEWICZA, Rafała JUDYCKIE-
GO, Piotra KOWALSKIEGO Mirosława KRZYWO-
KULSKIEGO, Łukasza MAGRYNA, Pawła MRUKA.

Świętowali, ale 
w swoim gronie
POWIAT ŻARSKI 
Dzień Strażaka 
obchodzony 
był tym razem 
kameralnie. 
Zarówno na 
placu żarskiej 
jednostki 
ratowniczo-
gaśniczej, jak  
i w garażu JRG  
w Lubsku.
Były mundury galowe, był 
poczet sztandarowy, ale był 
też, a może przede wszyst-
kim, reżim sanitarny.

Były oczywiście co-
roczne odznaczenia, nagro-
dy, awanse na wyższe stop-
nie i stanowiska służbowe. 
Jednak Powiatowe Obcho-
dy Dnia Strażaka z lat po-
przednich pokazują, jak ko-
ronawirusowe ogranicze-

nia wpłynęły na tradycję  
tego święta. W tym roku 
strażacy obchodzili to naj-
ważniejsze dla nich wyda-
rzenie w roku bez zapro-
szonych gości, bez miesz-
kańców, bez wozów bojo-
wych zaparkowanych na 

żarskim Rynku. To okazja 
szczególna, by uhonorować 
ludzi, których praca polega 
na ratowaniu mienia i ży-
cia innych. Strażacy zasłu-
gują na to, aby można im 
było podziękować za od-
powiedzialną i czasem nie-

bezpieczną służbę. Miejmy 
nadzieję, że za rok, 4 maja, 
będzie bardziej uroczyście, 
czyli tak, jak powinno być. 
A tymczasem, najlepsze ży-
czenia składamy wszyst-
kim, zawodowcom i ochot-
nikom. ATB

fot. KP PSP w Żarach
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Zdalna nauka, 
efekt epidemii 
koronawirusa, 
to wyzwanie 
dla wszystkich: 
nauczycieli,
uczniów i rodziców. 
Wydawać się może, 
że to młodsze dzieci 
w tym okresie 
potrzebują
szczególnego 
wsparcia rodziców. 
Ale troski  
i zrozumienia 
potrzebują także
nastolatkowie. Jak 
wspierać swoje 
dziecko w czasie 
zamknięcia szkół?

Uczniowie starszych klas szkoły 
podstawowej i szkoły średniej ma-
ją teraz trudną sytuację. Właśnie  
w tym okresie dla młodego czło-
wieka bardzo ważny jest kontakt 
z rówieśnikami, poczucie przyna-
leżności do grupy, możliwość od-
dalenia się od rodziców i poczucie 

wpływu na swoje życie.
Nastolatek czuje, że odebra-

no mu wszystko, co dla niego waż-
ne. To może powodować frustra-
cję, ona zaś jest przyczyną złości, 
czasem agresji (skierowanej prze-
ciw komuś lub sobie). Może być 
też tak, że poczucie bezradności, 
smutku, separacji, utraty będzie 
się pogłębiać aż do wystąpienia 
depresji. Szczególnie trudna jest 
sytuacja dzieci będących w domu 
z rodzicami, którzy są w konflik-
cie, stosują przemoc (słowną, fi-
zyczną), nie okazują zrozumienia, 
piętrzą wymagania.

Tegoroczni uczniowie 
pierwszych klas szkół średnich 
mają już drugie w swoim szkol-
nym życiu doświadczenie prze-
rwy w zajęciach – rok temu zda-
wali egzaminy klas ósmych lub 
gimnazjalne w atmosferze napię-
cia i niepewności. Teraz trwa epi-
demia i nauka odbywa się w sys-
temie zdalnym. Mimo starań na-
uczycieli taka forma nauczania nie 
zawsze się udaje. Nie każde dziec-
ko ma sprawnie działający własny 
komputer z dostępem do interne-
tu. Nie każdy uczeń może pobrać 
liczne aplikacje potrzebne do cza-

tów wideo (często jest tak, że róż-
ni nauczyciele proponują różne 
formy komunikacji). Podczas lek-
cji online osoby mniej przebojowe 
nie potrafią przebić się z pytaniem 
czy komentarzem. Jeśli uczeń cze-
goś nie zrozumie, musi sam szu-
kać informacji i nadrabiać zaległo-
ści. Samodzielna praca w domu 
wymaga dużej dyscypliny, umie-
jętności rozplanowania zadań, za-
rządzania czasem. To przerasta 
możliwości niejednego dorosłego, 
a co dopiero nastolatka.

Wszystko to sprawia, że ten 
czas społecznej kwarantanny jest 

dla młodych ludzi naprawdę trud-
ny. Na dodatek nikt nie wie, jak dłu-
go ta sytuacja potrwa, a przez to po-
jawia się poczucie, że „tak już bę-
dzie zawsze”. Dlatego nastolatko-
wie szczególnie potrzebują wspar-
cia ze strony dorosłych. Przede 
wszystkim ze strony rodziców. 

Joanna Szulc

Co możesz zrobić, by pomóc 
swojemu nastoletniemu 
dziecku przetrwać trudny czas 
odosobnienia i nauki zdalnej?

1. Przełącz umysł dziecka ze strachu 
na działanie
W czasie epidemii docierają do nas nie-
pokojące wiadomości o osobach zaka-
żonych i zmarłych, o zapaści gospodarki,  
o „końcu świata, jaki znamy”. Na młodego 
człowieka też mają wpływ. Budzą strach, 
a strach wywołuje w mózgu konkretne re-
akcje. Sprawia, że aktywne są rejony odpo-
wiedzialne za reakcję na zagrożenie (tzw. 
uciekaj albo walcz). Utrudnia za to pracę 
płatów przedczołowych, gdzie zachodzą 
procesy kojarzenia, myślenia abstrakcyjne-
go, wnioskowania, tworzenia. Strach przed 
tym, co się dzieje, a także lęk o to, co bę-
dzie – powodują zawężenie uwagi. Osobie 
trudno jest skupić się na nauce, pracy. Jest 
za to pobudzona albo zamrożona w swoich 
negatywnych emocjach. Szczególnie u na-
stolatka może to powodować rozdrażnie-
nie, agresję, wycofanie.

Warto ograniczyć dopływ niepokoją-
cych informacji. Niech telewizor nie będzie 
włączony stale na serwisach informacyj-
nych. Dla wszystkich domowników będzie 
lepiej, gdy uwagę skupi się na bieżących 
zadaniach i obowiązkach niż na lęku przed 
nieznanym.

Oczywiście nie uniknie się rozmów 
o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. 
I takie rozmowy są wartościowe, także dla 
starszego dziecka. Warto jednak podkre-
ślać w nich dwie kwestie. Pierwsza – wpływ 
każdego człowieka na to, jak rozwinie się 
sytuacja. Każdy z nas ma wpływ na bez-
pieczeństwo swoje i innych (np. poprzez 

dostosowanie się do zaleceń, przestrze-
ganie higieny, izolację). Druga – dorośli są 
od tego, by zapewnić dziecku bezpieczeń-
stwo. Niech młody człowiek czuje, że rodzi-
ce są odpowiedzialni, spokojni i pewni, że 
wszystko dobrze się ułoży. Dzięki temu sam 
także odzyska spokój.

2. Pomóż rozplanować zadania
Samodzielna nauka w domu, nawet jeśli 
codziennie odbywają się lekcje online, to 
wyzwanie. Wielu uczniów mówi o poczu-
ciu chaosu i zagubienia. Nie wiedzą, jak się 
uczyć, jak sobie narzucić dyscyplinę, jak 
nie dopuścić do zaległości.

Porozmawiaj o tym z dzieckiem. Po-
móż stworzyć plan nauki na najbliższy ty-
dzień i na poszczególne jego dni. Niech wy-
pisze listę zadań i prac domowych, ustali, 
kiedy je wykona. Jeśli czuje, że nie całkiem 
rozumie materiał, możesz go zachęcić do 
korzystania z dobrych, rzetelnych serwi-
sów, takich jak dlaucznia.pl, gdzie poszcze-
gólne zagadnienia z różnych przedmiotów 
są prosto wyjaśnione, uzupełnione o cie-
kawostki i treści dodatkowe (filmy, infogra-
fiki), a dodatkowo można sprawdzić swoją 
wiedzę za pomocą quizów i fiszek ułatwia-
jących naukę. 

3. Szanuj granice
Każdy człowiek, a nastolatek szczególnie, 
ma potrzebę prywatności. W sytuacji, gdy 
cała rodzina siedzi w domu, gdy osoba do 
18. roku życia nie może samodzielnie wyjść 
do przestrzeni publicznej, jest to szczegól-
nie ważne, by dać nastolatkowi przestrzeń, 
w której może czuć się swobodnie. Warto z 
empatią spojrzeć na młodego człowieka, 
który przesiaduje w swoim pokoju, ze słu-
chawkami na uszach i w kapturze na gło-

wie. To jego sposób, by na jakiś czas odciąć 
się od rodziców i rodzeństwa, poczuć „u sie-
bie”. W tym okresie warto nieco przymknąć 
oko na bałagan w pokoju nastolatka,  
a przynajmniej nie robić mu bez ważnego 
powodu ciągłych kontroli.

W ten sposób rodzice pokazują, że 
szanują granice dziecka. Ale powinni pa-
miętać także o własnych granicach. Je-
śli zachowanie dziecka narusza granice 
mamy czy taty, trzeba o tym powiedzieć. 
Np.: „Głośna muzyka mi przeszkadza. Ścisz 
ją albo użyj słuchawek”, „Potrzebuję szkla-
nek, które są w twoim pokoju. Przynieś je 
do kuchni i umyj”, „Przygotowałam kolację 
dla nas wszystkich i chcę, byśmy razem 
ją zjedli. Zależy mi na tym, żebyś nie wy-
chodziła z talerzem do swojego pokoju”. 
Lepiej to powiedzieć w spokojny sposób i 
tzw. osobistym językiem („mnie zależy”, „ja 
chcę”, „ja potrzebuję”), a nie w formie ogól-
ników i reguł („u nas w domu nikt tak nie 
będzie robił”, „zjedz jak człowiek”).

4. Zachowaj spokój 
Nie jest łatwo wspierać nastolatka. W tym 
wieku często propozycje rodziców spoty-
kają się z dziwnymi reakcjami (wzruszanie 
ramion, niechęć, złość, obojętność). Do-
rosłym trudno jest zachować wtedy cier-
pliwość i zrozumienie, ale właśnie tego 
najbardziej potrzeba. To znacznie lepsze 
wyjście niż awantury czy piętrzenie zaka-
zów i nakazów. Czasem pojawia się pokusa, 
by nałożyć dziecku „szlaban”, np. odciąć od 
internetu, jeśli nie wykonuje poleceń i nie 
współpracuje. Tylko do czego taki  zakaz 
doprowadzi? Jeśli nastolatek czuje się nie-
rozumiany i odcięty od wszystkiego, co dla 
niego ważne, to za sprawą „szlabanu” po-
czuje się jeszcze mniej rozumiany i samot-

ny. Lepiej porozmawiać niż karać.
Warto przy tym pamiętać, że nastolat-

kowie nie bardzo potrafią kontrolować swój 
wyraz twarzy. Jeśli widzisz na twarzy swoje-
go nastolatka mieszankę buntu i odrazy, po-
wtarzaj sobie: „To nie jest skierowane prze-
ciwko mnie”. Bo rzeczywiście zwykle nie 
jest. To raczej wyraz frustracji, zagubienia, 
lęku, skupienia na własnych przeżyciach.
Jeśli potrzebujesz wsparcia, proś o nie. Po-
rozmawiaj przez telefon z przyjaciółmi czy 
rodziną, poczytaj teksty psychologiczne dla 
rodziców uczniów szkół średnich, sięgnij po 
webinaria przygotowane przez ekspertów 
wydawnictwa Nowa Era.

5. Dyskretnie obserwuj
Jeśli zachowanie dziecka budzi niepokój, 
koniecznie zareaguj – porozmawiaj z nim, 
poszukaj porady psychologa (większość 
pracuje teraz online). Twoją uwagę powin-
ny zwrócić m.in. objawy takie jak: ciągły 
sen lub bezsenność, niewstawanie z łóż-
ka, brak motywacji do tego, by umyć się  
i przebrać, częsty płacz, znaczne zmiany 
w apetycie (brak łaknienia, objadanie się), 
kompulsywne ćwiczenia fizyczne czy utra-
ta masy ciała. Możesz skontaktować się ze 
szkolnym pedagogiem lub psychologiem za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego, 
poprosić o wsparcie lub podanie kontaktu 
do poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej. W internecie znajdziesz także oferty 
komercyjnych placówek prowadzących 
porady psychologiczne i wizyty u psychia-
trów online. Dobrze jest skorzystać z reko-
mendacji kogoś znajomego – może wśród 
znajomych ktoś miał podobny problem  
i zna empatycznego, mądrego psychologa 
lub psychoterapeutę specjalizującego się 
w problemach młodzieży.

Jak wspierać nastolatka w czasie pandemii?

Joanna Szulc, dziennikar-
ka z wykształceniem socjo-
logicznym i psychologicz-
nym, specjalizuje się w te-
matach związanych z rodzi-
cielstwem, edukacją, roz-
wojem dzieci i młodzieży. 
Ekspertka platformy z in-
teraktywnymi materiałami 
edukacyjnymi dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych 
www.dlaucznia.pl oraz ser-
wisu Szkoła średnia bez ta-
jemnic (www.nowaera.pl/
szkola-srednia-bez-tajem-
nic) z poradami dla kandy-
datów i uczniów szkół śred-
nich oraz ich rodziców. Ma-
ma dwóch nastolatek.

fot. Nowa Era
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środa
TVN 21:30

Ameryka Express

Po nuklearnej katastrofi e świat zmienił się 
pustynię; ludzkość jest na krawędzi zagłady. 
Rozpaczliwie próbują zdobyć wodę i paliwo. 
Jeden z ocalałych, Max Rockatansky, zostaje 
złapany przez grupę żołnierzy, która podlega 
tyranowi Joemu, mającemu monopol na wodę 
pitną. Mężczyzna trafi a do jego fortecy. Tam 
staje się dawcą krwi dla rannego wojownika 
imieniem Nux. Tymczasem Furiosa, podwładna 
Joego, wyrusza opancerzoną ciężarówką po 
nową dostawę paliwa.

TVN fi lm sf, Australia, USA, 2015 

Mad Max: Na drodze gniewu20:00

Piątek

POLSAT

20:05

Sobota

Burke postanawia napisać poradnik o tym jak 
radzić sobie po stracie bliskiej osoby. Ma to być 
jego sposób na autoterapię po śmierci żony. 
Wkrótce publikacja staje się bestsellerem, 
a on trafi a do Seattle, gdzie ma prowadzić 
seminarium. Tam konfrontuje się ze swoim 
teściem i poznaje dostarczycielkę kwiatów, 
Eloise. Zaprasza ją na kolację, choć nieznajoma 
nie jest zachwycona tym pomysłem. Niedawno 
zakończyła nieudany związek i zamierza skupić 
się tylko na pracy, aby zapomnieć o przeszłości. 

Po jest Smoczym Wojownikiem. Razem z przy-
jaciółmi i mistrzami kung-fu, Potężną Piątką, 
chroni Dolinę Spokoju. Mimo sukcesu, panda 
musi kontynuować swój trening, koncentrując się 
na szukaniu wewnętrznego spokoju. Pewnego 
dnia na wioskę leżącą u stóp Jadeitowego Pałacu 
napada wataha wilków. Bandyci kradną metal. Po 
dostrzega na uzbrojeniu jednego z napastników 
tajemniczy symbol, który na chwilę wyłącza go 
z walki. Ma też wizję, w której pojawia się jego 
matka uciekająca przed wilkami. 

TVP1 melodramat, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2009fi lm animowany, USA, 2011 

Miłość w SeattleKung Fu Panda 2 22:25

Niedziela

Spektakl opowiada o mniej znanych faktach 
z życia marszałka Józefa Piłsudskieg. Ten 
jeden z najwybitniejszych polskich polityków 
planował przeprowadzić interwencję zbrojną 
w Niemczech, około 1933 roku. Miała ona 
związek z rozwojem sytuacji wewnętrznej 
w tym kraju. Decydując się na taki krok, polityk 
ma wiele do stracenia, przede wszystkim 
swoje miejsce w historii. W gronie najbliższych 
współpracowników przedstawia własną wizję 
polityki zagranicznej - polityczny testament. 

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2017

Marszałek21:00

Poniedziałek

Robert Rath (Sylvester Stallone) jest płatnym 
mordercą. Dostaje zlecenie zlikwidowania 
ważnego świadka, który znajduje się pod 
ochroną FBI. Ku jego zdumieniu ubiega go inny 
zabójca - Miguel Bain (Antonio Banderas). Ten 
zbieg okoliczności okazuje się ukartowany przez 
tajemniczego zleceniodawcę, który wynajął ich 
obu do tego samego zadania. Rath, w obawie, 
że Bain chce zająć jego miejsce, przyjmuje kole-
jne zlecenie, być może ostatnie w jego karierze. 
Stawką są dwa miliony dolarów.

TVN fi lm sensacyjny, Francja, USA, 1995

Zabójcy21:35

Wtorek

Bogdan Jaworski (Zbigniew Buczkowski) to 
drobny oszust utrzymujący się z naciągania 
kobiet. W środowisku znany jest pod pseu-
donimem Lawstorant. Po wyjściu z więzienia 
planuje ostatni przekręt, a po jego zrealizowa-
niu zamierza udać się na zasłużoną emeryturę. 
Z przyjaciółmi Fraglesem (Michał Wiśniewski) 
i Dzieciakiem (Tomasz Sapryk) zakłada fi kcyjną 
spółkę, która zamawia u producentów towary 
na tzw. przedłużony okres płatności i sprzedaje 
je paserowi za pół ceny. 

POLSAT komedia sensacyjna, Polska, 2005 

Lawstorant22:00

Środa

Historia Abe Lucasa (Joaquin Phoenix) 
profesora fi lozofi i z Rhode Island, który stracił 
poczucie sensu. Niegdyś ciekawy świata 
inteligent i zapalony podróżnik, dziś zmaga się 
z alkoholizmem i depresją. Jego życie zmienia 
się diametralnie, gdy zaczyna spotykać się 
z jedną ze swoich studentek Jill (Emma 
Stone). Od tego czasu mężczyzna postanawia 
przeżywać każdą chwilę, jak gdyby była to jego 
ostatnia. Skutki tego postanowienia okażą się 
jednak opłakane...

TVP2 komediodramat, USA, 2015

Nieracjonalny mężczyzna21:20

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY SERIAL KRYMINALNY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL SENSACYJNY FILM SENSACYJNY SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 8 maja

05:40 Elif - serial, prod. Turcja
06:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Bądźmy razem w domu 
09:15 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
09:45 Okrasa łamie przepisy 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce

- Wyprawa na Galapagos 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn

15:40  Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

16:35 Audycje Komitetów 
Wyborczych 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm!

- magazyn 
20:35 Ośmiu wspaniałych
21:30 Ślicznotka z Memphis 

- fi lm fabularny
23:30 Most na Renie - dramat 

wojenny, prod. USA
01:35 Zawód: Amerykanin

- serial, prod. USA, 2013 
02:30 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial

05:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, prod. 
Niemcy, 2008, reż. Axel de 
Roche, wyk. Hans Sigl

06:00 Audycje Komitetów 
Wyborczych 

06:20 Ja to mam szczęście! 
06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Wesoła Nauka 
12:35 Koło fortuny
13:10 Va Banque - teleturniej 
13:40 Czterdziestolatek 
14:35 Audycje Komitetów 

Wyborczych 
14:55 Ja to mam szczęście! 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:05 Rodzinka.pl - serial 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:40 Będzie dobrze, 
kochanie
- serial komediowy 

21:20 Festiwal Muzyki 
Tanecznej - Kielce

23:10 Dusigrosz 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2016, 
reż. Fred Cavaye, 
wyk. Dany Boon, Laurence 
Arne, Patrick Ridremont, 
Noemie Schmidt 

00:50 Jack i Sarah - komedia
02:45 Zaginiona dziewczyna 

- thriller, prod. USA, 2014, 
reż. David Fincher, wyk. 
Ben Affl  eck, Rosamund 
Pike, Neil Patrick Harris, 
Tyler Perry, Carrie Coon 

05:15 Zakończenie dnia

04:45 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:25 Doradca smaku 
11:35 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:49 Raport alergiczny 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Mad Max: 
Na drodze gniewu 
- fi lm przygodowy, USA, 
Australia, 2015, reż. 
George Miller, wyk. Tom 
Hardy, Charlize Theron, 
Nicholas Hoult, Hugh 
Keays-Byrne, Josh Helman, 
Zoe Kravitz 

22:25 Dracula: Historia
nieznana 
- fi lm przygodowy, USA, 
Japonia, 2014, reż. Gary 
Shore, wyk. Luke Evans, 
Sarah Gadon, Dominic 
Cooper, Charles Dance 

00:25 Niewierni
- serial, USA 

01:20 Neurochirurg 
02:15 Uwaga! 

- magazyn
02:30 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski
i Partnerzy
Serial kryminalny, 
w którym opowiadane 
historie inspirowane 
są autentycznymi 
wydarzeniami. Tam, gdzie 
policja jest bezradna, do 
akcji wkraczają detektywi 
najbardziej znanego biura 
detektywistycznego.

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja - magazyn
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według 
Kiepskich

20:00 Nie ma mocnych 
 - fi lm przygodowy, 

Polska, 1974, 
reż. Sylwester Chęciński, 
wyk. Halina Buyno- Łoza, 
Andrzej Wasilewicz, 
Dymna Anna, Hańcza 
Władysław, Wacław 
Kowalski 

22:00 Most szpiegów
  - fi lm prod. USA, 

Niemcy, 2014, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Alan Alda, 
Domenick Lombardozzi 

01:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

05:25 Telezakupy
TV Okazje

07:00 Studio Kultura 
07:15 Historia na ten czas
07:30 Janosik 

- serial TVP 
08:20 Co dalej? - program 

publicystyczny 
09:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - Język polski 
09:30 Liceum - Klasa I 
b - Matematyka 10:00 
Liceum - Klasa I b - Język 
angielski 10:30 Liceum - 
Klasa I b - Chemia 11:00 
Liceum - Klasa II - Język 
polski 11:30 Klasa 
II - Matematyka 12:00 
Liceum - Klasa II - Język 
angielski 12:30 Liceum 
- Klasa II - Chemia

13:00 Literatura 
na ekranie
- Podróże pana Kleksa  

14:25 Szlakiem 
Kolberga

14:50 Niemcy 
- spektakl

16:55 Duma i uprzedzenie 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995 

17:50 Historia na ten czas
18:00 Reżyserzy

- Alfred Hitchcock 
- cykl dokumentalny

18:55 Warszawskie
Combo Taneczne
- program rozrywkowy 

20:00 Myśli na ten czas 
20:05 Co dalej? - program 

publicystyczny 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu - Brazil 
20:25 Wieczór kinomana 

- Brazil - dramat
23:00 Sami Yaff a 

- Sound Tracker 
24:00 Myśli na ten czas
00:05 Co dalej? 
00:25 Teraz animacje!

05:30 Rodzinny interes
06:10 Nash Bridges

- serial sensacyjny
08:00 Kobra - oddział 

specjalny
- serial sensacyjny

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon.

09:55 Rodzinny interes

10:50 Zaklinaczka 
duchów
- serial sensacyjny

12:25 Kobra - oddział 
specjalny 

14:10 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Champion 2
21:50 W klatce
23:40 Ochroniarz
01:25 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:00 Niesamowite!
02:30 Dyżur - serial 

dokumentalny
02:55 Niesamowite!

05:05 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:40 Mała piękność 

- dokument 
08:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy
prod. Polska 

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - program

obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Projekt Lady 
20:00 Hotel Paradise 
20:30 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
- program rozrywkowy

21:30 Amerykański 
gangster - fi lm 
sensacyjny, 
prod. USA, 2007,
reż. Ridley Scott, 
wyk. Denzel Washington, 
Russell Crowe, Chiwetel 
Ejiofor, Josh Brolin, Lymari 
Nadal, Ted Levine, RZA, 
Ruby Dee, Carla Gugino, 
Cuba Gooding Jr., Armand 
Assante, Joe Morton 

00:40 Inni - fi lm horror, 
USA, Hiszpania, Francja, 
2001, reż. Alejandro 
Amenábar, wyk. Nicole 
Kidman, Fionnula 
Flanagan, Christopher 
Eccleston, Alakina Mann, 
James Bentley,
Eric Sykes 

02:35 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 
(Noble Willingham).

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca

mandatów
14:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
18:00 Policjantki i Policjanc

- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

23:00 Obcy 3
  - horror, USA, 1992, 

reż. Fincher David, 
wyk. Weaver Sigurney, 
Dutton Charles, Dance 
Charles, McGann 
Paul, Glover Brian 

 Kapsuła ratunkowa, 
w której dryfują ocaleli 
bohaterowie poprzedniej 
części - Ripley, mała Newt, 
kapral Hicks i android 
Bishop - rozbija się na 
Fiorinie 161. 

01:25 STOP Drogówka
- magazyn

02:25 Disco Polo Life
03:25 TOP 10 Lista

Przebojów
05:30 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:30 Sprawa dla reportera 
06:20 Rok w ogrodzie 
06:45 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach 

07:40 Francuskie 
wybrzeże z lotu ptaka. 
Południowa Bretania 
- serial dokumentalny, 
prod. Francja, 2012, 
reż. Norbert Evangelista

08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban 
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:55 O jeden most za daleko 

- część I - dramat wojenny, 
prod. USA, 1977, reż. 
Richard Attenborouhg, 
wyk. Dirk Bogarde, James 
Caan, Michael Caine, Sean 
Connery, Edward Fox

11:35 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP 

12:35 Fascynujący świat 
13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Z pamięci 
14:10 Jak to działa - magazyn 
14:40 Kulisy - Postaw na milion
14:45 Stulecie Winnych 

- serial TVP 
15:50 To był rok!
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:25 Postaw na milion 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm! - magazyn 
20:35 Komisarz Alex - serial 
21:35 Hit na sobotę

- Kryptonim HHhH - fi lm
23:40 Zabić, jak to łatwo 

powiedzieć 
- fi lm akcji

01:25 Ślicznotka z Memphis

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:00 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

07:05 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP 

08:00 Pytanie na śniadanie
11:40 To je Borowicz
12:10 Indianin w kredensie 

- fi lm familijny, prod. USA, 
1995, reż. Frank Oz

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

Opole 2020 - widowisko 
16:20 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:50 O mnie się nie martw
17:45 Słowo na niedzielę 

- Czym zajęty jest Jezus
18:00 Panorama 
18:30 Pogoda 
18:40 Na dobre i na złe - serial 
19:40 Lajk!
20:05 Muzyka na dobry 

wieczór - koncert 

20:55  Faceci od kuchni 
- komedia, prod. Francja, 
2012, reż. Daniel Cohen, 
wyk. Jean Reno

22:35 Zaginiona 
dziewczyna - thriller, 
prod. USA, 2014, reż. David 
Fincher, wyk. Ben Affl  eck, 
Rosamund Pike, Neil 
Patrick Harris, Tyler Perry, 
Carrie Coon 

01:10 Prosta historia 
o morderstwie 
- dramat, reż. Arkadiusz 
Jakubik

02:50 Gold - fi lm akcji, 
prod. USA, 2016, reż. 
Stephen Gaghan 

04:50 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny 

05:10 Zakończenie dnia

04:50 Pogoda 
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
13:15 MasterChef Junior 
14:45 Efekt Domina 
15:15 Beethoven IV 

- fi lm rodzinny, USA, 
2001, reż. David M. Evans, 
wyk. Judge Reihold, 
Julia Sweeney, Joe Pichler, 
Michaela Gallo, Kaleigh 
Krish 

17:00 Dorota inspiruje 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:45 Uwaga! 

- magazyn

20:00 Duchy moich byłych 
- fi lm komedia, USA, 2009, 
reż. Mark Waters, wyk. 
Matthew McConaughey, 
Jennifer Garner, Michael 
Douglas, Breckin Meyer, 
Lacey Chabert, Emma 
Stone 

22:05 Na pewno, 
być może
- fi lm komedia, USA, 
Francja, Niemcy, Wielka 
Brytania, 2008, reż. 
Adam Brooks, wyk. Ryan 
Reynolds, Isla Fisher

00:30 Zombieland - fi lm 
horror, USA, 2009, reż. 
Ruben Fleischer, wyk. 
Jesse Eisenberg, Woody 
Harrelson, Emma Stone, 
Abigail Breslin

02:10 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Pingwiny z Madagaska-
ru: Misja świąteczna

09:15 Scooby-Doo i WWE: 
Potworny wyścig

10:50 Ewa gotuje
11:20 Nasz Nowy Dom
12:25 Mały Manhattan
 - komedia, USA, 2005, 

wyk. Hutcherson Josh, 
Bradley Whitford, Garson 
Willie, Nixon Cynthia, Ray 
Charlie 

 W Nowym Jorku 
dwoje młodych przyjaciół 
przeżywa najwspani-
alszą przygodę. Gabe i 
Rosemary znają się prawie 
przez całe swoje, choć 
jeszcze krótkie, życie. Lecz 
kiedy spotykają się twarzą 
w twarz na zajęciach 
karate, zaczynają widzieć 
siebie w zupełnie nowym 
świetle... 

14:05 Shrek 2
 - fi lm animowany,

USA, 2004, reż. Andrew 
Adamson, Kelly Asbury 

 Shrek, Osioł i księżniczka 
Fiona przeżywają kolejne 
niesamowite przygody, 
napotykając na swojej 
drodze niezliczone postaci 
z bajek. 

15:55 Piotr Bałtroczyk 
i Przyjaciele

17:50 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według

Kiepskich
20:05 Kung Fu Panda 2
22:00 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
00:00 13 godzin: 

Tajna misja w Benghazi

07:00 Ballady Bułata 
Okudżawy 

08:10 Serialowa nostalgia 
- Wojna domowa 
- serial komediowy TVP 

09:05 Esterhazy - fi lm 
animowany

09:30 Co dalej? - program 
publicystyczny 

09:55 Scena Klasyczna 
10:50 Dokument tygodnia

- Wielka architektura 
- fi lm dokumentalny

12:30 Paryż na bosaka 
- komedia

14:05 10. Międzynarodowy 
Konkurs Wokalny im. 
Stanisława Moniuszki 

15:00 Wydarzenie 
aktualne

15:20 Retro kino - Przeżyliśmy 
wojnę - dramat 

17:30 French Touch 
18:30 Lekkość bytu
18:55 Kultura na bis 
20:00 Myśli na ten czas

20:10 Bilet do kina - Złota 
dama - fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania, 
2015, reż. Simon Curtis, 
wyk. Helen Mirren

22:00 Myśli na ten czas
- pastor Michał Jabłoński. 
Rozważania z Bachem

22:15 Portrety - Świadkowie 
Putina, prod. Rosja, 2018, 
reż. Vitaly Mansky 

00:10 Seans kultowy 
- Rób, co należy 
- dramat, prod. USA, 1989, 
reż. Spike Lee

02:20 Wieczór kinomana 
- Brazil - dramat, prod. 
USA, 1985, reż. Terry 
Gilliam, wyk. Jonathan 
Pryce, Robert De Niro

04:55 Pegaz - Scena alternatyw-
na - Gaba Kulka

06:00 Na wariackich 
papierach
David Addison wraz 
z piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:45 Bibliotekarze
Grupa bibliotekarzy 
poszukuje tajemniczych, 
starożytnych artefaktów, 
doświadczając nie-
zwykłych przygód.

08:35 Przygody Merlina
Młody czarodziej przyby-
wa do Camelotu i ukrywa 
swoje zdolności, gdyż 
bezwzględny król, Uther 
Pendragon, tępi wszelką 
magię.

09:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Ziemia Święta

10:25 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Momentum

 Para złodziei diamentów 
wplątuje się w brutalne 
morderstwo.

21:50 Bóg zemsty
Gdy żona Willa pada 
ofi arą brutalnego
napadu, pragnący 
zemsty mężczyzna 
przyjmuje propozycję
 od przedstawiciela tajnej 
organizacji zajmującej
się wymierzaniem
sprawiedliwości.

23:40 Jak ugryźć 10 
milionów 2

01:35 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 

02:30 Na jedwabnym 
szlaku

04:50 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 

05:50 Mango - telezakupy
07:55 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy 
10:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
13:00 Mój przyjaciel delfi n 

- fi lm przygodowy, USA, 
2011, reż. Charles Martin 
Smith, wyk. Harry Connick 
Jr., Ashley Judd, Nathan 
Gamble, Kris Kristoff erson, 
Morgan Freeman, Frances 
Sternhagen 

15:20 RRRrrrr!!! - fi lm komedia, 
Francja, 2004, reż. Alain 
Chabat, wyk. Gerard 
Dépardieu, Maurice 
Barthelemy, Pef Martin 
Laval, Marina Fois, Elise 
Larnicol, Alain Chabat 

17:20 Iron Man III - fi lm 
przygodowy, USA, Chiny, 
2013, reż. Shane Black, 
wyk. Robert Downey Jr.

20:00 Hellboy II: Złota armia 
- fi lm przygodowy, 
USA, Niemcy, 2008, 
reż. Guillermo Del Toro, 
wyk. Ron Perlman, Selma 
Blair, Doug Blair, Seth 
MacFarlane, Luke Goss, 
John Hurt 

22:25 Sąsiedzi 
- fi lm komedia, 
USA, 2014, reż. Nicholas 
Stoller, wyk. Seth Rogen, 
Zac Efron, Rose Byrne, 
Christopher Mintz-Plasse, 
Dave Franco 

00:25 O.J. Simpson
- winny czy niewinny? 
- dokument 

01:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:30 Noc magii

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 Kacze opowieści
08:20 Dzielna Mysz
08:40 Galileo
10:40 Policjantki i Policjanci
12:45 Dzień świstaka
  - komedia romantyczna, 

USA, 1993, reż. Harold 
Ramis, wyk. Murray Bill, 
MacDowell Andie, Elliott 
Chris, Stephen Tobolowsky

 Phil Connors, popularny 
telewizyjny meteorolog, 
wyrusza już po raz 
czwarty do Punxsutawney 
w Pensylwanii, by relac-
jonować obchodzony tu 
uroczyście 2 lutego Dzień 
Świstaka . Zgorzkniały i 
cyniczny Connors gardzi 
prowincjuszami i marzy o 
jak najszybszym powrocie 
do Filadelfi i. 

14:50 STOP Drogówka
- magazyn

15:50 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy

18:50 Domowe rozgrywki
19:00 Galileo
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
23:00 Snajper: Ostatni 

strzał
 Jeden z najlepszych 

snajperów Marines, 
Brandon Beckett, zostaje 
wysłany ze specjalną misją 
do Kolumbii. Tamtejsze 
władze - we współpracy 
z kilkoma agencjami 
rządowymi Stanów 
Zjednoczonych 
- toczą walkę z kartelami 
narkotykowymi.

01:00 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata: 
Przemytnicy zwierząt
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06:05 Słownik polsko@polski - 
talk - show 

06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:00 Ziarno - Każdy jest 

najlepszy! - magazyn 
09:35 Noce i dnie - serial TVP 
10:30 Msza Święta
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem
12:50 Misja w Afryce 

- reportaż
13:20 BBC w Jedynce - Wielkie 

rzeki świata - serial doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2019 

14:15 Z pamięci
- Role fi lmowe 

14:25 Weterynarze z sercem 
15:05 Komisarz Alex - serial 

16:05 Postaw na milion
- teleturniej 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Ośmiu wspaniałych
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:20 Stulecie Winnych 

- serial TVP 
21:20 To był rok!
22:25 Zakochana Jedynka 

- Miłość w Seattle 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
Kanada, USA, 2009, 
reż. Brandon Camp

00:25 Kryptonim HHhH - fi lm 
fabularny, prod. Belgia

02:35 Zabić, jak to łatwo 
powiedzieć - fi lm akcji

04:10 Z pamięci 
04:15 Zakończenie dnia

05:20 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 
- Czym zajęty jest Jezus, 
czyli o miłych ofi arach

05:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

07:05 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

08:00 Pytanie na śniadanie
11:45 Pytanie na śniadanie 

Extra
12:20 Faceci od kuchni 

- komedia, prod. Francja, 
2012, reż. Daniel Cohen, 
wyk. Jean Reno, Michael 
Youn, Salome Stevenin, 
Serge Lariviere 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces.

Opole 2020
- widowisko muzyczne 

16:20 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

16:50 Zmiennicy - serial TVP

17:50 Zainwestuj 
w marzenia 
- serial TVP 

18:00 Panorama
18:25 Pogoda 
18:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
19:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
20:05 Gold - fi lm akcji, prod. 

USA, 2016, reż. Stephen 
Gaghan, wyk. Matthew 
McConaughey, Edgar 
Ramirez, Bryce Dallas 
Howard, Corey Stoll 

22:10 Kino bez granic - Świetli-
ki w ogrodzie - dramat

24:00 Winnetou - serial, 
prod. Niemcy, 2015

02:10 Jack i Sarah - komedia
04:05 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem

04:50 Uwaga! 
- magazyn

05:05 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:30 Neurochirurg 
12:30 Ameryka Express 
14:05 Złoto dla zuchwałych 

- fi lm wojenny, USA, 
Jugosławia, 1970, reż. 
Brian G. Hutton, wyk. Clint 
Eastwood, Telly Savalas, 
Don Rickles, Donald Suth-
erland, Carroll O’Connor 

17:05 Krudowie - fi lm komedia, 
USA, 2013

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 MasterChef Junior

21:30 Londyn w ogniu 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Bułgaria, 
2016, reż. Babak Najafi , 
wyk. Gerard Butler, Aaron 
Eckhart, Morgan Freeman, 
Radha Mitchell, Angela 
Bassett
Podczas pogrzebu bryty-
jskiego premiera Londyn 
zostaje zaatakowany przez 
terrorystów. Mike Banning 
oraz agentka MI6 muszą 
opanować sytuację, zanim 
dojdzie do masakry.

23:35 Motyw
- serial, Polska 

00:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:30 Uwaga! 
- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:55 Kot w butach:
Trzy diabły

09:10 Przygody Kota 
w butach

09:40 Kung Fu Panda: Sekrety 
Potężnej Piątki

  - fi lm animowany, USA
 Kolejna część przygód 

najsłynniejszej pandy 
na świecie. Po pokonaniu 
wściekłego Tai Lunga 
nasz Smoczy Wojownik 
musi teraz, razem ze 
Żmiją, Tygrysicą, Małpą, 
Żurawiem i Modliszką st-
awić czoła największemu 
wyzwaniu, jakie rzucił 
mu mistrz Shifu. Sekrety 
Potężnej Piątki zostają 
wreszcie wyjawione. 
Aby zostać mistrzem kung 
fu potrzeba czegoś więcej 
niż tylko szybkich nóg
i pięści... 

10:10 Dziennik cwaniaczka
 - komedia familijna 
12:00 Kung Fu Panda 2
13:50 Nie ma mocnych wersja 

kolorowa
15:50 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo 

w Państwie
20:00 XXV Festiwal Kabaretu 

w Koszalinie
23:15 Ślad
00:15 Transformers: 

Wiek zagłady
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Myśli na ten czas
07:40 Liturgia Prawosławna 

cerkiew Zmartwych-
wstania

09:00 Liturgia 
greckokatolicka

10:00 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein
- Spotkania z muzyką 

11:05 Od ucha do ucha
11:50 Bilet do kina - Złota dama 

- fi lm fabularny, prod. 
Wielka Brytania, 2015, reż. 
Simon Curtis, wyk. Helen 
Mirren

13:45 Eugeniusz Oniegin - 
opera, prod. Francja, 2015, 
reż. Alexei Stepanyuk 

16:40 Zaginione Skarby 
- fi lm animowany 

17:00 Niedziela z... 
twórczością Marka 
Nowakowskiego 

20:05 Myśli na ten czas 
- felieton

20:15 Wściekły Byk 
- dramat, prod. USA, 1980, 
reż. Martin Scorsese, wyk. 
Robert De Niro, Cathy 
Moriarty, Joe Pesci, Frank 
Vincent, Theresa Saldana 

22:30 Podróż
- spektakl teatralny, 
reż. Piotr Mikucki, 
wyk. Gustaw Holoubek, 
Piotr Fronczewski, 
Aleksandra Bożek, Maria 
Górecka-Nowicka, Julia 
Krawczyk, Jerzy Bączek, 
Mariusz Zaniewski 

23:35 Myśli na ten czas
23:45 Kino nocne - Dzieciństwo 

wodza
01:45 Teraz animacje! - Ślepa 

Vaysha - fi lm animowany
01:55 Teraz animacje! - Obon 

- fi lm animowany

06:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

06:20 Tajemnice 
medyczne

08:15 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:05 Fanfan Tulipan
Młody awanturnik i 
kobieciarz, by uniknąć 
niechcianego ożenku, 
wstępuje do wojska.

11:50 Ace Ventura: 
Zew natury
Ekscentryczny detektyw 
wyrusza na misję do jednej 
z afrykańskich wiosek. 
Musi odnaleźć białego 
nietoperza czczonego 
przez lokalne plemię.

13:40 Najpiękniejsze 
baśnie: Księżniczka 
na ziarnku grochu

14:50 Najpiękniejsze baśnie: 
Kalosze szczęścia

15:55 Królewna Śnieżka

17:55 Asterix i Obelix 
kontra Cezar
- fi lm przygodowy

20:00 Niedziela 
z gwiazdami: 
Dwunastu odważnych

22:25 Terytorium wroga
00:25 Company of heroes: 

Oddział bohaterów
02:25 Na wariackich

papierach
03:15 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:55 Na jedwabnym 
szlaku

04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
05:30 Rodzinny interes

04:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:50 Mango 
- telezakupy

07:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA 

13:05 Projekt Lady 
14:05 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
15:05 Wyjęty spod prawa Jo-

sey Wales - fi lm western, 
USA, 1976, 
reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, Chief 
Dan GeorgeJohn Vernon, 
Bill McKinney 

17:50 Mój przyjaciel delfi n II: 
Ocalić Mandy 
- fi lm przygodowy, USA, 
2014, reż. Charles Martin 
Smith, wyk. Morgan 
Freeman, Ashley Judd, 
Harry Connick Jr., Juliana 
Harkavy, Kris Kristoff erson 

20:00 Jurassic World 
- fi lm przygodowy, USA, 
2015, reż. Colin Trevorrow, 
wyk. Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Irrfan 
Khan, Vincent D’Onofrio, 
Ty Simpkins, Nick 
Robinson 

22:35 Kobiety pragną 
bardziej - fi lm komedia, 
USA, Niemcy, Holandia, 
2009, reż. Ken Kwapis, 
wyk. Scarlett Johansson, 
Jennifer Aniston, Ben 
Affl  eck, Jennifer Connelly, 
Drew Barrymore, Justin 
Long, Bradley Cooper, 
Ginnifer Goodwin 

01:10 O.J. Simpson - winny 
czy niewinny? 

02:10 Druga strona medalu 
02:35 Noc magii

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 Kacze opowieści
08:55 Marmaduke

- pies na fali
 Marmaduke, wraz ze 

swoimi właścicielami 
 przeprowadza się 
z Kansas.

10:40 Galileo
12:45 Gwiazdy Kabaretu
14:50 Mocarna rodzinka
 Oleg wplątuje się w 

poważne kłopoty 
fi nansowe i ostatnią deską 
ratunku przed zdolnymi 
do wszystkiego wierzycie-
lami jest propozycja jego 
dziewczyny, Swietłany. 
Niestety wiąże się ona z 
koniecznością złożenia 
wizyty zwariowanej rodz-
ince Swiety oraz rozmowy 
z jej ojcem.

16:50 Ostatni legion
19:00 Galileo

20:00 Przyciąganie
- fi lm akcji

  Trzymająca w napięciu 
opowieść, w której, 
obok katastrofi cznych 
wizji i pełnych rozmachu 
efektów specjalnych, nie 
brak emocji i humoru. Na 
skutek wypadku pojazd 
kosmitów trafi a w ziemską 
atmosferę i rosyjską 
przestrzeń powietrzną, 
gdzie zostaje zestrzelony 
przez myśliwce. 

22:50 Niedokończony 
interes

00:40 Śmierć na talerzu
02:40 Benny Hill
03:25 TOP 10 Lista 

Przebojów
- program rozrywkowy

05:30 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:25 Przysięga 
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2019 

06:15 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Bądźmy razem w domu - 

program edukacyjny
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 BBC w Jedynce - Wielkie 

rzeki świata - serial

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 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji

- Marszałek - spektakl 
22:25 Świat bez fi kcji - Kuba

- kuchenna rewolucja
23:25 To był rok!
00:30 Miłość w Seattle - fi lm 
02:30 Pamięć obozów 

- fi lm dokumentalny

04:35 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:05 Coś dla Ciebie 
- magazyn 

06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
- program edukacyjny 

08:00 Pytanie na śniadanie
11:40 Wesoła Nauka 

- program edukacyjny 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:40 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Coś dla Ciebie

- magazyn 
14:30 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
15:00 Koło fortuny - Extra
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial

16:00 Koło fortuny
- teleturniej 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
18:55 Będzie dobrze, 

kochanie - serial 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
20:40 Kulisy serialu 

„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 Anna Karenina - serial 
22:45 Trzy dni Kondora 

- serial, prod. USA, 2018 
23:45 W cieniu drzewa
01:25 Warto kochać - serial 
02:20 Świetliki w ogrodzi

- dramat obyczajowy

04:15 Uwaga! - magazyn
04:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

05:25 Nowa Maja w ogrodzie
05:55 Akademia ogrodnika 
06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Afera fryzjera

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:49 Raport alergiczny  
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Down the road. Zespół 

w trasie - serial, Polska 
22:30 Rambo II - fi lm sensacy-

jny, USA, 1985, reż. George 
Pan Kosmatos, wyk. 
Sylvester Stallone

00:40 Londyn w ogniu - fi lm 
sensacyjny, USA, Wielka 
Brytania, Bułgaria, 2016, 
reż. Babak Najafi , wyk. 
Gerard Butler, Aaron 
Eckhart, Morgan Freeman, 
Radha Mitchell, Angela 
Bassett, Alon Aboutboul, 
Melissa Leo 

02:30 Wewnętrzny wróg 
- serial, USA 

03:15 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy

- program obyczajowy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny

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

Kiepskich
- serial komediowy

20:00 MEGA HIT 
- Transformers: 
Wiek zagłady

 Po ostatnim starciu Au-
tobotów i Deceptikonów, 
bitwie która ocaliła świat, 
miasto pozostało w ruinie, 
a ludzie usiłują stanąć na 
nogi. Jest jednak grupa, 
która chce przejąć kontrolę 
nad biegiem historii. Z po-
mocą ludzi, Optimus Prime 
oraz Autoboty powstają.

23:20 Niezniszczalny
- fi lm sensacyjny

01:40 Szklana pułapka 3
04:15 Kabaretowa

Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Studio Kultura 
07:15 Historia na ten czas
07:30 Janosik 

- serial TVP 
08:20 Co dalej? 
09:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - Język polski 
09:30 Liceum - Klasa 
I b - Matematyka 10:00 
Liceum - Klasa I b - Język 
angielski 10:30 Liceum
- Klasa I b - Biologia 11:00 
Liceum - Klasa II - Język 
polski 11:30 Liceum - Kla-
sa II - Matematyka 12:00 
Liceum - Klasa II - Język 
angielski 12:30 Liceum 
- Klasa II - Biologia

13:00 Literatura na ekranie 
- Pan Kleks w Kosmosie 

14:30 Szlakiem Kolberga
14:55 Powidoki Marka 

Nowakowskiego 
15:15 Szlakiem miejsc 

niezwykłych
15:25 W zakopiańskim stylu 

15:40 Chłopi 
- serial TVP 

16:30 Rzecz Polska - Skuter Osa 
- cykl dokumentalny 

16:45 Duma i uprzedzenie 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995 

17:50 Historia na ten czas
18:00 Portrety
19:05 Program

publicystyczny
19:35 Z przytupem 
19:50 Którędy po sztukę 
20:00 Myśli na ten czas 
20:05 2020. Czas nieznany 
20:25 Panorama kina polsk-

iego - Panie Dulskie - fi lm 
obyczajowy

22:10 Więcej niż fi kcja - Lubow 
- Miłość po rosyjsku 

23:45 2020. Czas nieznany 
00:15 Żelazna klasyka

06:10 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial 

09:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

09:55 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

10:50 Zaklinaczka duchów
12:25 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

14:10 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Wojna Harta

22:20 Dwunastu 
odważnych 
- dramat
Po zamachach 
z 11 września 2001 roku 
Amerykanie wysyłają 
do Afganistanu oddział 
specjalny pod wodzą 
kapitana Mitcha Nelsona 
(Chris Hemsworth). Jego 
zadaniem jest nawiązanie 
współpracy z dowodzącym 
siłami Sojuszu Północnego 
generałem Dostumem 
(Navid Negahban) celem 
wspólnej walki z talibami
i ich sojusznikami 
z Al-Kaidy.

00:50 Pan życia i śmierci
- fi lm akcji

02:50 Zobacz to! Blok 
powtórkowy

05:05 Szkoła - program obycza-
jowy 

06:05 Mango 
telezakupy

07:40 Mała piękność 
- dokument 

08:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:45 Szpital - program 
obyczajowy 

12:50 Sąd rodzinny 
- program sądowy 
prod. Polska

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 
prod. Polska

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - program

obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy

20:00 Jeszcze raz - fi lm 
komedia, Polska, 2008, 
reż. Mariusz Malec, wyk. 
Danuta Stenka, Jan Frycz, 
Przemysław Cypryański, 
Anna Antonowicz, Lech 
Mackiewicz 

22:00 Annabelle 
- fi lm horror, USA, 2014, 
reż. John R. Leonetti, 
wyk. Annabelle Wallis, 
Ward Horton

00:05 Inni - fi lm horror, 
USA, Hiszpania, Francja, 
2001, reż. Alejandro 
Amenábar, wyk. Nicole 
Kidman, Fionnula 
Flanagan, Christopher 
Eccleston, Alakina Mann, 
James Bentley, Eric Sykes 

02:10 Druga strona medalu 
02:35 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck 
Norris) jest jednym 
z najlepszych Strażników 
Texasu. Ma dosyć 
“ostre” metody zwalczania 
przestępców. Pomagają 
mu w tym inni Strażnicy 
Texasu oraz C.D. Parker - 
emerytowany policjant, 
obecnie prowadzący bar, 
były piłkarz - intelektual-
ista James Trivette 
i Alex Cahill - prokurator 
- prywatnie sympatia 
Walkera.

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Obcy 4
  - horror, USA, 1997, 

reż. Jean-Pierre Jeunet, 
wyk. Sigourney Weaver, 
Ryder Winona, Pinon 
Dominique, Perlman Ron, 
Gary Dourdan

 Akcja toczy się na stacji 
kosmicznej Auriga. Grupa 
naukowców dokonuje 
eksperymentu i klonuje 
Ellen Ripley wraz 
z przerażającym płodem 
w jej łonie. 

23:30 Podniebny dramat
01:20 Włatcy móch
01:50 Galileo

- popularno-naukowy
02:50 SuperLudzie

- program rozrywkowy
03:50 Trans World Sport 2020
04:55 Magazyn Atleci Polsat

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:20 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Bądźmy razem w domu - 

program edukacyjny
09:10 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce - Dzik-

ie morze Rosji - serial
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn

15:35  Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej

16:05 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
20:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
- zapowiedź

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

Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
00:05 Zagadka tamaryndowe-

go drzewa - fi lm

04:35 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:05 Moja Etiopia - reportaż 
06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
- program edukacyjny 

08:00 Pytanie na śniadanie
11:40 Wesoła Nauka 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 
14:10 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP 
15:05 Koło fortuny - Extra
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 

18:55 Będzie dobrze,
kochanie - serial 
komediowy 

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP 

20:40 Kulisy serialu 
„M jak miłość”

20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 Anna Karenina - serial 

kostiumowy, prod. Rosja
22:45 In touch - fi lm dokumen-

talny, prod. Polska, 2019, 
reż. Paweł Ziemilski 

24:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

00:35 Nowa - serial TVP 
01:25 Miłość po francusku

- komedia romantyczna
03:00 Pekin kontra koro-

nawirus. Dziennik 
kwarantanny
- fi lm dokumentalny

04:45 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi - program 

kryminalny 
15:25 Milionerzy - program 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy
21:35 Zabójcy - fi lm sensacyjny, 

USA, Francja, 1995, reż. 
Richard Donner, wyk. 
Sylvester Stallone, Antonio 
Banderas, Julianne Moore, 
Anatoly Davydov, Muse 
Watson 

00:10 Francuski numer - fi lm 
komedia, Polska, 2006, 
reż. Robert Wichrowski, 
wyk. Karolina Gruszka, Jan 
Frycz, Maciej Stuhr, Robert 
Więckiewicz, Marcin 
Dorociński 

02:10 Zabójcza broń 2
- serial, USA 

02:55 Uwaga! - magazyn
03:10 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy
09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska
Losy przeciętnej polskiej 
rodziny mieszkającej w 
jednej z wrocławskich 
kamienic.

20:00 Szklana pułapka 3
 Tym razem detektyw John 

McClane musi zmierzyć 
się z szaleńcem, który 
terroryzuje Nowy Jork, 
podkładając bomby w 
różnych punktach miasta. 
Terrorysta o imieniu Simon 
grozi, że zdetonuje kolejne 
ładunki, jeżeli McClane nie 
spełni jego żądań. 

22:45 Najlepszy
00:55 Łowcy zombie
  Gdy spokojne miasteczko 

zostaje zaatakowane 
przez hordy zombie, trzej 
harcerze i pewna kelnerka 
łączą siły, by uratować 
ludzkość. 

04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Studio Kultura 
07:15 Historia na ten czas
07:30 Janosik 

- serial TVP 
08:30 Głowa do góry 
09:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - Język polski 
09:30 Liceum - Klasa I b 
- Fizyka 10:00 Liceum 
- Klasa I b - Język 
niemiecki 10:30 Liceum
- Klasa I b - Historia 11:00 
Liceum - Klasa II - Język 
polski 11:30 Liceum 
- Klasa II - Fizyka 12:00 
Liceum - Klasa II - Język 
niemiecki 12:30 Liceum
- Klasa II - Geografi a

13:00 Literatura na ekranie
- Pan Kleks w Kosmosie 

14:05 Szlakiem Kolberga 
14:35 Powidoki Marka 

Nowakowskiego
14:55 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
15:05 Sztuka Hiszpanii 

15:55 Chłopi 
- serial TVP 

16:45 Rzecz Polska 
17:00 Duma i uprzedzenie 

- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995 

17:50 Historia na ten czas
18:00 Portrety - Wielcy

reformatorzy teatru
18:35 Portrety 
19:10 Kronos 
19:50 Którędy po sztukę 
20:00 Myśli na ten czas
20:05 Co dalej?
20:20 Kochankowie 

z klasztoru Valdemosa 
22:00 Lekkie obyczaje 

- Whisky dla aniołów
23:45 Myśli na ten czas
23:50 Lekkość bytu
00:15 Młoda Polska - Dzień 

pierwszy - fi lm

06:10 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:55 Rodzinny interes
10:50 Zaklinaczka duchów
12:25 Kobra - oddział 

specjalny - serial 
sensacyjny

14:10 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
20:00 Polowanie na łowcę

Gdy młoda prostytutka 
ucieka z rąk seryjnego 
mordercy, detektyw Jack 
robi wszystko, by złapać 
zabójcę i doprowadzić go 
przed wymiar sprawiedli-
wości.

22:00 Champion 2
- dramat
George „Iceman” Cham-
bers zostaje wrobiony 
w przemyt narkotyków. 
Trafi a przez to do rosy-
jskiego więzienia, gdzie 
odbywają się mistrzostwa 
bokserskie.

23:50 Company of heroes: 
Oddział bohaterów

01:45 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

02:35 Na jedwabnym 
szlaku

03:50 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

04:15 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:30 Rodzinny interes

05:05 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:40 Mała piękność 

- dokument 
08:40 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy
prod. Polska 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 
prod. Polska

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - program

obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
20:00 Hotel Paradise 

- Powrót z raju  

20:30 Ja cię kocham, 
a ty z nim 
- fi lm komedia, USA, 
2007, reż. Peter Hedges, 
wyk. Steve Carell, Juliette 
Binoche, Dane Cook, 
Alison Pill, Brittany 
Robertson, Dianne Wiest, 
John Mahoney 

22:30 Inni - fi lm horror, 
USA, Hiszpania, Francja, 
2001, reż. Alejandro 
Amenábar, wyk. Nicole 
Kidman, Fionnula 
Flanagan, Christopher 
Eccleston, Alakina Mann, 
James Bentley, Eric Sykes 

00:35 Zabójcy królowych 
piękności 

01:35 Druga strona 
medalu

02:40 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca man-

datów
14:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:05 Potępiony 2
  - fi lm prod. USA, 2015, 

reż. Roel Reiné, wyk. Eric 
Roberts, Randy Orton 

 Był łowca nagród, który 
nieoczekiwanie znajduje 
się w samym środku 
morderczej rozgrywki, 
w jakiej on i jego dawni 
kumple muszą walczyć 
przeciw sobie na śmierć i 
życie, podczas gdy grupa 
amatorów okrutnego haz-
ardu śledzi ich zmagania i 
obstawia zakłady...

23:00 Snajper: 
Ostatni strzał

 Jeden z najlepszych 
snajperów Marines, 
Brandon Beckett, zostaje 
wysłany ze specjalną misją 
do Kolumbii. Tamtejsze 
władze - we współpracy 
z kilkoma agencjami 
rządowymi Stanów 
Zjednoczonych - tocząc 
walkę z kartelami narko-
tykowymi, od lat próbują 
dopaść Jesusa Moralesa, 
nieuchwytnego bossa 
przestępczego imperium. 

01:00 Zagadkowe zgony
01:30 Galileo

- popularno-naukowy
02:30 Interwencja

- magazyn
02:50 Trans World Sport 2020
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05:25 Przysięga
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

06:15 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Bądźmy razem w domu
09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

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

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej

16:05 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Serial fabularny
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Pogoda 
20:15 Alarm! 

- magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:00 Jutro nie umiera 

nigdy - fi lm sensacyjny
23:10 Wadowice, miasto 

mojego dzieciństwa 
00:15 Zabawy z mordercą 

- fi lm fabularny
01:50 Wojsko - polskie.pl
02:15 Królowa aniołów

04:35 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:00 Pożyteczni.pl 
- magazyn 

06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
- program edukacyjny 

08:00 Pytanie na śniadanie
11:40 Wesoła Nauka 

- program edukacyjny 
12:30 Koło fortuny 

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

fabularyzowany TVP 
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:05 Koło fortuny - Extra
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

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

- teleturniej 
19:05 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Jeden dzień - fi lm 
22:40 Kino relaks - Miłość po 

francusku - komedia 
romantyczna, 
rod. Francja, 2013

00:20 Geniusz: Picasso 
01:25 (Nie)uczciwość: prawda 

o kłamstwach 
- fi lm dokumentalny

02:30 Ofi cerowie - serial 
kryminalny TVP

04:45 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi - program 

kryminalny 
15:25 Milionerzy - program 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport, Pogoda 

19:50 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
20:55 Milionerzy 

- program rozrywkowy
21:30 Ameryka Express

- program rozrywkowy
23:00 Szczęki II 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 1978, reż. Jeannot 
Szwarc, wyk. Roy 
Scheider, Lorraine 
Gary, Murray Hamilton, 
Joseph Mascolo, Collin 
Wilcox 

01:20 Nie z tego świata 
- serial, USA 

02:15 Uwaga! - magazyn
02:30 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy

20:00 Nasz Nowy Dom
21:00 Zawsze warto

22:00 Lawstorant
 - komedia kryminalna 
 Bogdan Jaworski

tytułowy Lawstorant, to 
drobny oszust utrzymują-
cy się z naciągania kobiet. 
Po wyjściu z więzienia 
planuje kolejne oszustwo. 
Razem z przyjaciółmi 
Fraglesem i Dzieciak-
iem zakłada fi kcyjną 
spółkę, by zamawiać u 
producentów towary na 
tzw. przedłużony okres 
płatności i sprzedawać je 
paserowi za pół ceny. 

00:10 Nasz Nowy Dom
02:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Studio Kultura  
07:15 Historia na ten czas
07:30 Janosik 

- serial TVP 
08:20 Co dalej? 
09:00 Szkoła z TVP - Liceum

- Klasa I b - WOS 
09:30 Liceum - Klasa I 
b - Matematyka 10:00 
Liceum - Klasa I b - Język 
angielski 10:30 Liceum - 
Klasa I b - Geografi a 11:00 
Liceum  Klasa II - Edukacja 
dla bezpieczeństwa 11:30 
Liceum - Klasa II - Matem-
atyka 12:00 Liceum 
- Klasa II - Język angielski 
12:30 Liceum - Klasa 
II - Chemia

13:00 Literatura na ekranie
14:45 Szlakiem Kolberga
15:10 Powidoki Marka 

Nowakowskiego 
15:30 Szlakiem miejsc 

niezwykłych
15:40 Sztuka Hiszpanii - serial 

16:30 Do przerwy 0:1 - serial 
TVP, prod. Polska, 1969 

17:00 Duma i uprzedzenie 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995 

17:50 Historia na ten czas
18:00 Portrety - Stevie Wonder 
19:00 Scena klasyczna 
19:45 Zaginione Skarby - fi lm 
20:00 Myśli na ten cza
20:05 Co dalej? - program 

publicystyczny 
20:20 Na wschód 

od Hollywood 
- Wyprawa Kon - Tiki 
- fi lm fabularny

22:25 Ziemia, planeta ludzi
- Łap i uciekaj! - fi lm 

24:00 Myśli na ten czas
00:05 Kronos
00:45 Woman To Woman

at Nice Jazz Festival

06:10 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

09:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:55 Rodzinny interes
10:50 Zaklinaczka 

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

12:25 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

14:10 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Copland
Wracający po służbie 
do domu nowojorski 
policjant, Babitch, zostaje 
zaatakowany przez dwóch 
mężczyzn, których zabija.

22:00 Momentum
23:45 Zabójcze umysły:

Poza granicami
01:35 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:00 Niesamowite!
03:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:35 Na jedwabnym

szlaku
04:05 Z archiwum 

policji 
- serial dokumentalny

04:30 Dyżur - serial 
05:30 Rodzinny interes

05:05 Szkoła 
06:05 Mango

telezakupy
07:40 Mała piękność 

- dokument 
08:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska 

11:45 Szpital - program 
obyczajowy 

12:50 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - program 

obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda

 - program obyczajowy 
20:00 Hotel Paradise

- Powrót z raju  

20:30 Ostatni bastion
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2001, reż. Rod Lurie, 
wyk. Robert Redford, 
James Gandolfi ni, Mark 
Ruff alo, Steve Burton, Del-
roy Lindo, Paul Calderon 

23:15 Jeszcze raz 
- fi lm komedia, 
Polska, 2008, reż. 
Mariusz Malec, wyk. 
Danuta Stenka, Jan Frycz, 
Przemysław Cypryański, 
Anna Antonowicz, Lech 
Mackiewicz 

01:10 Zabójcy królowych 
piękności 

02:10 Druga strona 
medalu 
- talk show 

03:00 Noc magii
- program ezoteryczny

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Agenci
 Film akcji, w którym  

pracownicy rywalizu-
jących agencji muszą 
współpracować. Jest tylko 
jeden problem: żaden 
z nich nie wie, że obaj są 
tajnymi agentami. Od roku 
Bobby Trench z wydziału 
antynarkotykowego i 
ofi cer wywiadu Marynarki 
Michael Stigman rozpra-
cowują narkotykowy 
syndykat, mając do siebie 
tyle samo zaufania, co do 
kryminalistów.

23:35 Niebezpieczni intruzi
 - thriller
 W ustronnej posiadłości 

na wyspie, w luksu-
sowym - wyposażonym 
w inteligentny system 
sterowania i zabezpieczeń 
- domu, Chloe czuje się 
bezpieczna ale bardzo 
osamotniona. Jej mąż 
ciągle jest w rozjazdach, 
a ona musi sobie radzić 
z przechodzącym trudny 
wiek i niechętnie do niej 
nastawionym pasierbem, 
Jacobem. 

01:25 STOP Drogówka
- magazyn

02:25 Disco Polo Life
03:25 TOP 10 Lista 

Przebojów
05:30 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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czwartek 14 maja

05:25 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

06:15 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Bądźmy razem w domu

 - program edukacyjny
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
22:55 Rozmowy w czasach 

zarazy - talk-show 
23:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:45 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
01:50 Tanie Dranie

04:30 Koło fortuny - teleturniej 
05:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:00 Operacja Zdrowie!
06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk - pro-
gram edukacyjny 

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Wesoła Nauka
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:00 Czterdziestolatek 

- serial TVP 
15:05 Koło fortuny 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial16:00 Koło 
fortuny 

16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:05 Rodzinka.pl - serial 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:40 Będzie dobrze,
kochanie - serial 
komediowy 

21:15 Filmowe czwartki 
- Wiesław Kot - felieton

21:20 Filmowe czwartki 
- Nieracjonalny 
mężczyzna - komedia, 
prod. USA, 2015, reż. 
Woody Allen, wyk. Joaquin 
Phoenix, Emma Stone, 
Parker Posey 

23:05 Gotówka - thriller,
prod. USA, 2010, reż. Ste-
phen Milburn Anderson, 
wyk. Sean Bean

01:00 Superman
03:30 Sztuka zbrodni - serial, 

prod. Francja, 2016 
04:35 Art Noc

04:45 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi - program 

kryminalny 
15:25 Milionerzy  
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda  
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Milionerzy 

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Poranek kojota 
- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Karolina Rosińska, Tadeusz 
Huk, Janusz Józefowicz, 
Michał Milowicz 

00:30 Zły porucznik:
Miejsce akcji 
- Nowy Orlean 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2009, reż. Werner 
Herzog, wyk. Nicolas 
Cage, Eva Mendes, Val 
Kilmer, Xzibit, Fairuza
Balk 

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:00 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja

- magazyn
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
20:00 Nasz Nowy Dom

- magazyn
21:00 Przyjaciółki

- serial obyczajowy

22:00 PolandJa
 Najdziksze historie 

zdarzają się ludziom 
w najmniej odpowied-
nich momentach. To 
pełna humoru opowieść 
o tym, jak radzimy sobie 
z rzeczywistością, która 
nas otacza. Akcja fi lmu 
rozgrywa się w ciągu 24 
godzin, podczas których 
bohaterowie przeżywają 
pasmo zabawnych pery-
petii, radykalnie zmienia-
jących ich życie. Jest ostro, 
zabawnie, wzruszająco, 
a dwuznaczne sytuacje 
bawią do łez... 

00:05 Chirurdzy
- serial obyczajowy

02:10 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

08:20 Co dalej? 
09:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I - j. polski 09:30 
Liceum - Klasa I b - 
Informatyka 10:00 Liceum 
- Klasa I b - j. niemiecki 
10:30 Liceum - Klasa I 
b - Historia 11:00 Liceum 
- Klasa II - j. polski 11:30 
Liceum - Klasa II - Podst-
awy przedsiębiorczości 
12:00 Liceum - Klasa II - j. 
niemiecki 12:30 Liceum 
- Klasa II - Historia

13:00 Literatura na ekranie
15:30 Sztuka Hiszpanii 

- serial 
16:25 Do przerwy 0:1 - serial 
17:20 Śpiewnik Praw

Człowieka - fi lm 
17:45 Historia na ten czas
18:00 Portrety
19:05 Aleksandra Jachtoma
19:45 Z przytupem
20:00 Myśli na ten czas 
20:05 Co dalej? 

20:25 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Szpicel 
- dramat, prod. Włochy, 
Francja, 1962

22:15 Myśli na ten czas 
- felieton

22:25 Scena alternatywna 
x 100

22:55 Co dalej? 
23:15 Na wschód 

od Hollywood 
- Wyprawa Kon 
- Tiki - fi lm fabularny, 
prod. Niemcy, Norwegia, 
Dania, Wielka Brytania, 
Szwecja

01:25 Benek - fi lm 
obyczajowy

03:15 Kino nocne 
- Opętanie 
- fi lm fabularny

05:50 Zakończenie dnia

06:10 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

09:55 Rodzinny interes
10:50 Zaklinaczka

duchów
12:25 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

14:10 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Wieczny student
21:50 Wygrane marzenia

23:40 Hooligans
- dramat
Matt Buckner 
po wyrzuceniu ze studiów 
przyjeżdża do siostry 
mieszkającej w Londynie. 
Tam wchodzi w środow-
isko kibiców lokalnych 
klubów piłkarskich.

01:30 Ojciec Ted
02:30 Zobacz to! Blok 

powtórkowy:
Tajemnice medyczne

03:30 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:00 Menu na miarę
04:15 Z archiwum 

policji - serial 
dokumentalny

05:05 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:05 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:40 Mała piękność 

- dokument 
08:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 
prod. Polska

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy
prod. Polska 

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - program

obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Hotel Paradise 

- Powrót z raju 

20:30 Szefowie-wrogowie II 
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. Sean Anders, wyk. 
Jason Bateman, Jason 
Sudeikis, Charlie Day, 
Jennifer Aniston, Kevin 
Spacey, Jamie Foxx, Chris 
Pine, Christoph Waltz 

22:55 Jurassic World
- fi lm przygodowy, USA, 
2015, reż. Colin Trevorrow, 
wyk. Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Irrfan 
Khan, Vincent D’Onofrio, 
Ty Simpkins, Nick 
Robinson 

01:25 Zabójcy królowych 
piękności 

02:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:50 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Septagon

Serial kryminalny, 
który łączy elementy 
sensacyjne, przygodowe 
i komediowe. Fabularnie 
serial opiera się na pełnych 
zwrotów akcji historiach, 
które poznajemy przez 
pryzmat prowadzonych 
przez detektywów śledz-
tw oraz na równolegle 
rozwijanych wątkach oso-
bistych z życia głównych 
bohaterów.

16:00 Słoneczny patrol
18:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial

21:00 Dziś 13, jutro 30
 - komedia romantyczna 
 Jest rok 1987, Jenna to 

13-letnia dziewczyna, 
która lada dzień stanie 
się kobietą. Jej problem 
polega na tym, że dorosłe 
życie wcale nie spieszy 
się z nadejściem. 
Nastolatkę ograniczają 
nadopiekuńczy rodzice, 
szkolni koledzy ignorują, 
a chłopak, który jej się 
podoba nawet nie zna jej 
imienia.  

23:05 Śmierć na talerzu
00:05 Kobiety i mafi a
01:05 STOP Drogówka

- magazyn
02:05 Interwencja
02:25 Disco Polo Life
03:25 Lista Przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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KUPIĘ

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

SPRZEDAM

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

 u 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 nowa. Biurko w ideal-
nym stanie. Słuchawki dr Beats drei 
monster. Ościeżnica regulowana 
biała firmy Porta oryginalnie zapa-
kowana nowa. Kserokopiarka. tel. 
530 521 033

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale 
1500 zł. Radioodtwarzacz samo-
chodowy. Stół rozkładany biały 600 
zł. Krzesła białe składane 60 zł sztu-
ka. 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 no-
wa. Lodówko-chłodziarka bez zam-
rażalnika używana. tel. 530 521 033

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

 u Sprzedam stare płyty winylowe 
polskie i zagraniczne. tel. 729 238 427

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 jednorodzin-
ny z garażem w Żarach. Pow. 
133m2, bud, gosp. 14,9m2, dział-
ka 531m2. tel. 889 234 086

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

 u Bieniów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy, o 
pow. 23 ary w cenie 73 tys. Part-
ner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Bogumiłów – działka na 
sprzedaż o pow. 1,47 ha w oka-
zyjnej cenie 85 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

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

 u Żary – działki na sprzedaż 
w Żarach i w okolicy, różna po-
wierzchnia, dobre ceny, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

 u Żary – mieszkanie na sprze-
daż do wprowadzenia, 2 pokoje, II 
piętro, w kamienicy, Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

 u Okolice Żar - działki na sprze-
daż np. o pow. 10 ar w cenie 46 
tys. Możliwość zakupu większej 
powierzchni. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

SZPARAGI 
Z CHRUPIĄCĄ 
POSYPKĄ
Składniki
• Szparagi 1 pęczek
• Jajko 1 szt ugotowane na 

twardo
• Masło 2 łyżki
• Bułka tarta 2 łyżki
• czosnek 1 ząbek drobno posie-

kany
• Sól

Wykonanie
Szparagi obieramy i odłamujemy 
zdrewniałe końcówki. Nie wy-
rzucamy obierek tylko gotujemy 
je przez kilka minut z dodatkiem 
soli. Do powstałego wrzące-
go wywaru wkładamy szparagi  
i gotujemy 7-10 min. W między 
czasie na patelni rozpuszczamy 
masło, wrzucamy czosnek. Pod-
smażamy i dodajemy bułkę tartą. 
Zrumieniamy. Szparagi posypuje-
my pokruszonym jajkiem i pole-
wamy aromatyczną bułką.

SAŁATKA ZE 
SZPARAGÓW
Składniki
• 20 dag makaronu w kształcie ryżu 
• 10 szparagów
• 1 ogórek
• 2 ząbki czosnku
• 1/2 opakowania sałatkowego sera koziego 

może być inny miękki ser 
• kilka sztuk pomidorków koktajlowych
• 1 łyżka majonezu
• 1 łyżka jogurtu naturalnego
• 1 łyżka tartego parmezanu
• 2 łyżki płatków migdałowych

Wykonanie
Makaron gotujemy zgodnie z przepisem na opakowa-
niu. Szparagi obieramy. Na wrzątek najpierw wrzuca-
my pokrojone w 2 cm kawałki łodygi. Gotujemy 5 min. 
Dorzucamy główki szparagów i gotujemy dodatkowe  
3 min. Makaron i szparagi studzimy. 
Z obranego ogórka usuwamy nasiona i kroimy  
w drobną kostkę. Czosnek wyciskamy przez praskę. 
Pomidorki kroimy na ćwiartki. Parmezan ścieramy. 
Kozi ser sałatkowy lub inny miękki ser sałatkowy np. 
bałkański typu feta kroimy w kostkę. Składniki łączy-
my ze sobą. Sałatkę podajemy posypaną uprażonymi 
płatkami migdałowymi.



u Żary - ładny dom na sprzedaż, 
do wprowadzenia, usytuowany na 
dużej działce, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

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

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 Nieru-
chomości 533-308-999

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

u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 56 m2, 35 tys. Partner 
Nieruchomości 533-308-999

u Sieniawa Żarska - działka bu-
dowlana na skraju wsi - 30 ar, 36 tys. 
PLN,  wokół mało zabudowań, za to 
dużo zieleni. Partner Nieruchomo-
ści, tel. 690 411 006

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

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

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

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

u Żagań – mieszkanie na sprze-
daż, do wprowadzenia, 60 m2, 3 
pokoje, 260 tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 606 705 480

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

u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w kamienicy, II piętro, 2 pokoje, w 
cenie 205 tys, Partner Nieruchomo-
ści, 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 
mieszkania na sprzedaż, 2 -3 po-
koje, Partner 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 Sprzedam motocykl honda rebel 
125 cm 1997 r. sakwy piornik czarny, 
mały przebieg. tel. 699 932 056

u Sprzedam Volkswagen Polo V 
nowy model 2010, 5 drzwi, zareje-
strowany. tel. 733 221 218

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 Wywóz niepotrzebnych rzeczy 
(złom, meble i inne) z garażu, piw-
nicy, mieszkania za darmo w za-
mian za przedmioty, które się tam 
znajdują. tel. 690 647 283
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• Główny księgowy Żary 1
• Wartownik Oddziału Wart Cywilnych 

Skład Potok 7
• Zastępca Komendanta Oddziału Wa rt 

Cywilnych Skład Potok 1
• Wartownik- przewodnik psa służbo-

wego Oddziału Wart Cywilnych Skład 
Potok 2

• Policjant służby prewencji Teren Żar, 
Lubska, Łęknicy, Tuplic, Przewozu, 
Jasienia i Brody 10

• Pielęgniarka Lubsko 1
• Pracownik socjalny Teren Gminy Żary 1
• Osoba sprzątająca Żary 2
• Psycholog Żary (1/4 etatu) 1
• Pracownik socjalny Żary 1
• Szwaczka maszynowa Lubsko 2
• Piekarz Lubsko 1

• Sprzedawca Lubsko 1
• Kucharz Żary 1
• Pracownik fizyczny Teren Żar: rejon ul. 

Pocztowa/ Poznańska 2
• Tapicer Jasień 1
• Elektryk Woj. lubuskie 1
• Monter Żary 3
• Doradca klienta Lubsko 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Fryzjer Jasień 1

Oferta stażu 
• Pracownik biurowy Żary 1
• Sprzedawca Żary 2
• Animator dziecięcy - trener Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 1
• Kucharz Żary 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: 1900 zł
tel. 608 541 937

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE SPRZEDAM
Tanio. Białe płytki 

ścienne i podłogowe. 
Płytki nadają się do 

domu oraz do 
pomieszczeń 

gospodarczych 
np. garażu, piwnicy, 
kotłowni czy pralni, 
a także na basen, do 
kuchni czy garażu. 

Płytki są mrozoodpor-
ne Mam dwa rodzaje 

płytek. Jeden wymiar 
to 9/19 cm, drugi 

11/24,5 cm. Cena 8 zł 
za m kw.

tel. 608637937
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Stanisławy, Stanisława
Światowy Dzień Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

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 - 68 3720390

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 3710849Grzegorza, Bożydara

Światowy Dzień Unii Europejskiej

Antoniny, Beatrycze
Dzień Pracownika Gospodarki 
Komunalnej

Ignacego, Mirandy, Franciszka
Dzień Doradcy Podatkowego

Dominika, Pankracego
Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarek

Serwacego, Marii, Roberty

Macieja, Bonifacego
Dzień Farmaceuty

Za każdym razem, sięgając po 
nieznanego mi dotąd pisarza, 
mam ogromną nadzieję, że mi 
się spodoba. 

Max Czornyj i jego „Śle-
piec”, to pierwsza książka 
tego autora, którą przeczy-
tałam. Skończyłam całkiem 
niedawno, więc polecam na 
gorąco.

Jak w każdym krymina-
le, jest wątek tropienia spraw-
cy okrutnych morderstw. 
Niewątpliwie zaskakuje, gdy 
kończy się go czytać. Choć 
zagadka zostaje rozwiązana, 
mam wrażenie, że jest tam 
sporo niedomówień. Niektó-
rzy pisarze bardzo szczegó-
łowo opisują motywy zbrodni 
i portret psychologiczny za-
bójców. Max Czornyj do nich 
nie należy. A na pewno nie 
odnajdzie się tego w „Ślepcu”.

Ale może od początku�...
Książka rozpoczyna 

się od tragicznego wypadku, 
w którym ginie narzeczony 
głównej bohaterki - policjant-
ki. Trauma po stracie uko-
chanego przewija się przez 
wszystkie części i przechodzi 
różne etapy. Liza dostaje do 
rozwiązania swoją pierwszą 
zagadkę kryminalną. Poma-
gać ma jej przystojny profiler, 
z którym po jakimś czasie za-
czyna się coraz lepiej dogady-
wać i doceniać jego zawód.

Musi wytropić kogoś, kto 
zabija i zabiera ze sobą oczy. 
Sprawa tym trudniejsza, że 
robi to na różne sposoby. I tu 
bardzo pomocny okazuje się 
Orest, który opracowuje por-
tret psychologiczny spraw-

cy. W trakcie prowadzonego 
śledztwa policjantka wraca 
do sprawy wypadku swojego 
ukochanego. Po raz pierwszy 
od tego feralnego dnia, otwie-
ra akta sprawy i ogląda zdję-
cia z wypadku. Nie napiszę, co 
na nich widzi, bądź też czego 
tam nie ma. Zaczyna jednak 
podejrzewać, że jej koledzy 
z pracy nie do końca są wobec 
niej szczerzy i coś przed nią 
ukrywają�...

Przeczytajcie. Ciekawa 
historia, choć nie najwyż-
szych lotów jest to kryminał. 
Są jednakże trupy, a i koniec 
zaskakuje. Jak na mój gust 
i upodobanie do tego rodzaju 
literatury, autor mógłby ujaw-
nić trochę więcej szczegółów 
tej całej historii. Ale tego nie 
zrobił. Taki był jego zamysł 
lub taki ma styl pisania.

Niemniej jednak sięgnę 
na pewno po kolejną książkę 
Maxa Czornyja. Z ciekawości. 
I dlatego, że dobrze się go 
czyta. M.

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