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Pracujemy i pomagamy 
tak naprawdę tym 

ludziom, którzy znaleźli się 
w zupełnie nowej sytuacji.
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Wspierajmy naszych
Przyszło nam powoli zaprzyjaź-
niać się z maseczkami. Efekty 
będą dwa. Pierwszy, w który 
bardzo chciałbym wierzyć, to 
ograniczenie rozprzestrzeniania 
się wirusa. Jeśli to zadziała choć 
w minimalnym stopniu, to warto.

Efekt drugi będzie miał wy-
miar - nazwijmy to - społeczny. 
A dokładnie, przestaniemy po-
znawać się wzajemnie na ulicy. 
Nie tylko przez zasłonięte twa-
rze, ale i coraz bujniejsze fryzu-
ry. Z jednej strony, jeśli akurat 
kogoś nie lubimy, to z czystym 
sumieniem można będzie od-
puścić sobie „dzień dobry”, wy-
cedzone przez zęby z udawaną 
szczerością. Ale też szkoda bę-
dzie przegapić życzliwą osobę, 
tym bardziej, że nie ma zbyt wie-
lu okazji do spotkań.

Dobra wiadomość, to luzo-
wanie powolne wcześniej wpro-
wadzonych ograniczeń. W czwar-
tek, 16 kwietnia, Rząd ogłosił 
nowe zasady, które mają obo-
wiązywać od poniedziałku, 19 
kwietnia. Wielu czekało z utęsk-
nieniem na możliwość rekreacyj-
nego wyjścia do parku lub lasu. 

No i proszę. Będzie można znów. 
Ale bez szaleństw. Maseczki, dwa 
metry. To nadal obowiązuje. Jeśli 
ktoś nagle doznał wizji nadcho-
dzącego pikniku pod wiszącą 
skałą w gronie przyjaciół i zna-
jomych, to proszę szybko głowę 
przewietrzyć i pozbyć się takich 
fantazji. Jeszcze nie teraz. Place 
zabaw też odpuszczamy. Ale ro-
werek kusi, jak najbardziej.

Rząd zapowiada znosze-
nie kolejnych zakazów, jednak 
wszystko uzależnione będzie od 
tego, jak zmieniać się będą sta-
tystyki dotyczące „działalności” 
wirusa. Póki co, trochę więcej 
osób wejdzie na raz do kościoła, 
trochę więcej do sklepu. 

To, jak szybko pozbędzie-
my się wirusa w maksymalnie 
możliwy sposób, zależy od nas 
wszystkich. Od odpowiedzial-
nych zachowań, od rozsądku. 
Tak, wiem... tego niestety nie-
którym brakuje. Stu wejdzie do 
sklepu w maseczce i rękawicz-
kach, ale sto pierwszy będzie li-
zał klamki. Po co? Bo głupi. War-
to jednak czerpać wzorce z tych 
rozsądnych. 

Nie ma się co łudzić, że 
drogę do normalności przej-
dziemy w trymiga. Nie ma takiej 
opcji. Gospodarka ucierpiała już 
zbyt mocno, aby nagle się z tego 
otrząsnęła, wstała, otrzepała 
koronawirusowy kurz i wróci-
ła na właściwe tory. Dlaczego 
jest to tak ważne? Otóż, to firmy 
właśnie, począwszy od jedno-
osobowych po wielkie przedsię-
biorstwa, tworzą miejsca pracy 
i zasilają tym samym budżet 
państwa. Czy są jeszcze oso-

by, które uważają, że Rząd ma 
jakieś własne pieniądze (poza 
tymi, które dodrukuje)? Oczywi-
ście, że są takie osoby. Niektórzy 
wierzą, że państwo coś daje od 
siebie, nie zdając sobie sprawy, 
że zanim da, musi to komuś za-
brać. Tak to działa w uproszcze-
niu. Może to być niepojęte dla 
kogoś, kto nigdy nie prowadził 
własnej firmy. Bo z tej właśnie 
perspektywy wszystko jest bar-
dziej przejrzyste. 

Mówi się, że zdrowie jest 
najważniejsze. Owszem, ale 
głównie z subiektywnego punk-
tu widzenia. Dla sprawnego 
funkcjonowania państwa po-
trzebna jest dobrze działająca 
gospodarka. Najprostszy przy-
kład. Twój pracodawca traci do-
chody, więc będzie musiał cię 
zwolnić pomimo ogromnej sym-
patii do ciebie. Nie będzie miał 
wyjścia. Jeśli większość przed-
siębiorców będzie miała finan-
sowe kłopoty, to nie znajdziesz 
kolejnej pracy. Pozostanie za-
siłek dla bezrobotnych. Ale na 
jak długo? Ciebie to nie dotyczy, 
bo pracujesz w budżetówce? Do 

czasu. Pieniądze na twoją wy-
płatę płyną z firm. Co będzie, 
jeśli przestaną płynąć w dłuż-
szej perspektywie? Zaczną się 
obniżki wynagrodzeń, a później 
zwolnienia...

Tarcze rządowe są, jakie 
są. Pomagają przetrwać niektó-
rym firmom, ale nie rozwiązują 
problemu. To, czy firmy prze-
trwają, szczególnie lokalne, 
w których pracują twoi znajomi, 
twoja rodzina, zależy również od 
ciebie. Tak. Po prostu wspieraj 
naszych. Zamów czasem posi-
łek w lokalnym barze, zamiast 
gotować obiad. Kup coś w miej-
scowym sklepie, zamiast zama-
wiać przez internet. Może nawet 
stracisz na tym kilka złotych, ale 
dzięki temu pomożesz uratować 
miejsce pracy sąsiada. Wspieraj 
naszych, a wszyscy na tym sko-
rzystają. 

Jestem przekonany, że to 
ma sens i wszystkich będę na-
mawiał do takiego patriotyzmu 
lokalnego. Ty namawiaj swoich 
znajomych. Oni kolejnych. Mo-
żemy pomóc przedsiębiorcom 
stanąć na nogi.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

ŻARY Żarskie firmy mogą 
liczyć na wsparcie. O przyjętych 
rozwiązaniach mówi skarbnik 
Joanna Wojak.
- W związku z zaistniałą sytuacją zwią-
zaną z COVID-19 w zakresie podatku 
od nieruchomości Wydział Podatków 
i Opłat lokalnych zaproponował udzie-
lenie pomocy przedsiębiorcom w po-
staci odroczenia terminów płatno-
ści bądź rozłożenia na raty podatku 
od nieruchomości. Powyższa propo-
zycja ma na celu zachowanie równe-
go traktowania przedsiębiorców w tej 
samej grupie działalności gospodar-
czej. Uważam, że w obecnej sytuacji 
każda sprawa wymaga indywidualne-
go podejścia. Zaproponowane wspar-
cie cieszy się dużym zainteresowa-
niem ze strony przedsiębiorców, któ-
rzy najpierw telefonicznie dopytują 

się o szczegóły a następnie składają 
wnioski na wybrany przez nich rodzaj 
wsparcia. Na obecny moment mamy 
już wszczętych kilkadziesiąt postępo-
wań, które zakończą się wydaniem de-
cyzji na podstawie przepisów ustawy 
Ordynacja Podatkowa. ATB

Wsparcie dla fi rm 
Podatek od nieruchomości

Wsparcie dla szkół 
Komputery zostaną
ŻARY Urząd miejski złożył wniosek 
do ministerstwa o 100 tys. złotych 
na zakup komputerów i tabletów do 
nauki zdalnej.
Taką możliwość daje rządowy pro-
gram pod hasem „Zdalna szkoła”, któ-
ry wystartował 1 kwietnia. Zanim jed-
nak wniosek został rozpatrzony, urzęd-
nicy zdecydowali, że zakupu dokona-
ją szybciej, płacąc z kasy miasta. Dzię-
ki tej kwocie kupiono 43 laptopy i 6 ta-
bletów, które już trafiają do szkół pod-
stawowych.
- Sprzęt zostanie wypożyczony uczniom, 
którzy go potrzebują na czas nauki zdal-
nej, a później będzie wykorzystywany 
w szkołach - mówi wiceburmistrz Żar 
Olaf Napiórkowski. - Największe zapo-
trzebowanie zgłaszane było ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 i dotyczy głównie ro-
dzin wielodzietnych. ATB fot. UM Żary

fot. Andrzej Buczyński
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ludziom, którzy znaleźli się 
w zupełnie nowej sytuacji.
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Część osób psioczyła 
na „bezsensowny” 
zakaz wstępu do lasu. 
Inni z kolei twierdzili, 
że i tak przecież 
lepiej zostać w domu. 
Pozostałym było to 
obojętne, bo do lasu 
po prostu nie chodzą. 

Jakoś udało się przetrwać dwu-
miesięczny zakaz z początku roku, 
spowodowany rozprzestrzenia-
niem się wirusa ASF, czyli afry-
kańskiego pomoru świń. Amato-
rzy leśnych spacerów i wszelkie-
go rodzaju aktywności fizycznej 
odetchnęli z ulgą mogąc wrócić 
na ulubione ścieżki. Jak się okaza-
ło - nie na długo. Kolejny zakaz, 
tym razem koronawirusowy, był 
już trudniejszy do zaakceptowa-
nia. No bo jak to? Znowu?

Jeśli to miało zatrzymać lu-
dzi w domach, to się sprawdziło. 
Jest jeszcze inna, ważna kwestia. 
Przytłoczeni statystykami zacho-
rowań i zgonów, a także ogólno-
polską batalią związaną z orga-
nizowaniem lub bojkotowaniem 
wyborów prezydenckich, mogli-
śmy nie zauważyć, że akurat teraz 
w lasach obowiązuje trzeci, naj-
wyższy poziom zagrożenia poża-
rowego. 

W lasach panuje susza. 
Ostatnie opady deszczu w Lany 
Poniedziałek i nieco niższe tem-
peratury trochę sytuację popra-
wiły, ale nie na tyle, aby problem 
zniknął. Podobnie było w ubie-
głym roku. Brak śniegu, a właści-
wie roztopów. Wiosenne deszcze 
raczej symboliczne. To wszystko 
sprawia, że ogień w suchym le-
sie może narobić naprawdę wie-
le szkód.

- Oprócz zagrożenia poża-
rowego, przez suszę cierpią rów-
nież świeżo posadzone uprawy 
leśne, które potrzebują wilgo-
ci - mówi nadleśniczy Jan Lesser  
z Nadleśnictwa Lipinki. - Sadzon-
ki młodych drzewek nie będą się 
przyjmować.

Leśnicy cały czas realizu-
ją zadania z zakresu hodowli la-
su, pielęgnacji młodników. Na 
ukończeniu jest cykliczna akcja 
sadzenia lasu. Z drugiej strony - 

ograniczone zostało pozyskiwa-
nie drewna w ramach normalnej 
gospodarki leśnej. Zahamowanie 
polskiej i światowej gospodarki 
sprawiło, że zmniejszył się rów-
nież popyt na drewno. Mniej wy-
cinek, to z jednej strony mniejsze 
dochody Lasów Państwowych,  
a z drugiej - mniej pracy do wyko-
nania. W dłuższej perspektywie 
może to doprowadzić do zmniej-
szenia wynagrodzeń, albo reduk-
cji zatrudnienia. To zjawisko do-
tyczy oczywiście wszystkich ga-
łęzi gospodarki.

- Na dzień dzisiejszy prak-
tycznie ograniczamy się tylko do 
usuwania drzew stanowiących za-
grożenie, na przykład przy pry-
watnych posesjach lub szlakach 
turystycznych - mówi Jan Lesser. 
- Są to jednak stosunkowo nie-
wielkie ilości.

Leśnicy nie będą wyci-
nać drzew na zapas i składować 
gdzieś w oczekiwaniu na ko-
niunkturę. 

- Drewno ulega deprecjacji, 
jeśli poleży parę miesięcy to tra-
ci swoje właściwości pożądane 
przez klientów - tłumaczy nadle-
śniczy.

Nikt nie wie, co będzie jutro
Pandemia, a właściwie jej rozwój 
i potencjalne skutki, to ewidentny 

hamulec rozwoju. 
- Wstrzymaliśmy na razie 

wszelkie inwestycje, nie ogłasza-
my procedur przetargowych - mó-
wi Jan Lesser. - Ze względów fi-
nansowych nie wykonujemy tym-
czasowo nawet tych potrzebnych 
zadań, bo dziś nie wiemy, jaka bę-
dzie przyszłość.

Podobnie jak Lasy Pań-
stwowe, straty finansowe pono-
szą też zakłady usług leśnych. Je-
śli nie można im zlecić wycinki,  
a myśląc o ich utrzymaniu w do-
bie kryzysu, o utrzymaniu pra-
cowników, Lasy będą sukcesyw-
nie zlecać im zadania związane  
z hodowlą i pielęgnacją.

Zazwyczaj nieostrożność
Choć występuje najwyższy sto-
pień zagrożenia pożarowego, 
prawdopodobnie dziś nie byłoby 
to przyczyną wprowadzenia zaka-
zu wstępu do lasu. Niemniej jed-
nak, w większości przypadków to 
człowiek powoduje pożary.

- Przeważnie jest to nie-
ostrożność przy posługiwaniu się 
otwartym ogniem, a raczej rzad-
ko mamy do czynienia z celowy-
mi podpaleniami - mówi Jan Les-
ser. - Na razie, odpukać, nie mie-
liśmy ostatnio jakiegoś większe-
go pożaru na terenie Nadleśnic-
twa Lipinki.

W innych nadleśnictwach się 
zdarzają. Niejednokrotnie ogień 
dociera do lasu z wypalanych nie-
użytków. Na szczęście, wypalanie 
traw nie jest zjawiskiem tak na-
gminnym, jak wcześniej.

Odizolowanie ludzi od lasu 
z pewnością zmniejszyło zagro-
żenie pożarowe. Redukcja pozy-
skiwania drewna to z kolei wię-
cej drzew w lesie niż zazwyczaj, 
przy zwyczajnie prowadzonej go-
spodarce leśnej. Czy zatem ten 
czas jest dla lasu wyjątkowo ko-
rzystny? Częściowo, ale nie tak  
do końca. Wspomniana wcześniej 
susza wpływa nie tylko na młode 
drzewka. Osłabia też odporność 
dorodnych nawet okazów, które 
są bardziej podatne na ataki szko-
dników.

Skutki są do dziś
Ubiegłoroczna susza przetrzebiła 
nieco drzewostan. Leśnicy jesz-
cze walczą z jej skutkami, a tym-
czasem mamy już kolejną suszę. 

- Cały czas musimy jeszcze 
przeprowadzać cięcia sanitarne, 
czyli wycinać drzewa opanowa-
ne przez szkodniki owadzie, aby 
ograniczyć ich rozprzestrzenianie 
się na dalsze obszary - mówi nad-
leśniczy Lesser. - Nie ma roku, 
żebyśmy nie musieli wycinać na-
wet kilkunastu hektarów zrębów 

sanitarnych. 
Padają drzewa, które nor-

malnie nie byłyby wycięte, choć-
by ze względu na zbyt młody 
wiek. Na terenie Nadleśnictwa 
Lipinki dotyczy to przede wszyst-
kim świerków. Drzewa te w zwy-
kłych warunkach wytwarzają 
płaski system korzeniowy. Gdy  
jednak poziom wody się obniża,  
gdy brakuje opadów, świerki usy-
chają. Wśród drzew najczęściej 
wycinanych po atakach owadów 
dominuje sosna, a najgroźniej-
szym obecnie szkodnikiem jest 
kornik ostrozębny. Zaczyna on 
swoją „robotę” w sosnowych ko-
ronach, zabierając się na początku 
za cienkie gałązki. Tego praktycz-
nie nie widać.

Po zakazach
Zakaz wstępu do lasu zostanie 
zniesiony. Warto wtedy pamiętać, 
że susza i ogień są dla terenów le-
śnych realnym zagrożeniem. Le-
piej więc, aby komuś przypad-
kiem do głowy nie przyszło, że to 
fajna okazja do urządzenia sobie 
jakiegoś ogniska. A infrastruktura 
turystyczna w postaci wiat pikni-
kowych, czy parkingów leśnych 
powinna być raczej omijana sze-
rokim łukiem.

Andrzej Buczyński

Ten zakaz okazał się 
pożyteczny, dla lasu

ŻARY Lasy też mają swojego „wirusa”

Gdy wrócimy do lasu, to pamiętajmy, że panuje tam susza, a przez to wysokie zagrożenie pożarowe fot. Andrzej Buczyński
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POWIAT ŻARSKI Komendant 
Komisariatu Policji w Lubsku 
 oraz jego zastępca zatrzymali 
trzy osoby, które tuż po 
dokonaniu włamania 
przemieszczały się 
samochodem. W bagażniku 
policjanci znaleźli skradzione 
rzeczy. Po sprawdzeniu 
trzeźwości kierowcy okazało 
sie, że miał  ponad pół promila, 
zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Teraz 
mieszkańcom powiatu
żarskiego może grozić do  
10 lat pozbawienia wolności.

Komendant Komisariatu Policji w Lubsku nadkom. 
Robert Pieniążek wraz z zastępcą kom. Krystianem 
Szylko bardzo często kontrolują i sprawdzają te-
ren Miasta i Gminy Lubsko oraz Gminy Brody w celu 
ujawniania osób, które dokonują czynów zabronio-
nych na tym terenie. 

Podczas kontroli w miejscowości Brody ko-
mendanci na jednej z ulic zauważyli samochód 
marki Renault Megane, który wyjechał z miejsco-
wości i ruszył w kierunku Lubska. Funkcjonariu-
sze udali się za tym pojazdem. Przemieszczając się 
drogą W-289 pojazd jechał wolno, następnie przy-
spieszył, a po przejechaniu kilku kilometrów skrę-
cił w leśną drogę. Komendanci przemieszczali się 
za tym pojazdem i zablokowali mu wyjazd z leśnej 
drogi, a następnie przystąpili do kontroli drogowej. 
Od kierującego wyczuli alkohol. Patrol ruchu dro-
gowego wezwany na miejsce przeprowadził bada-
nie trzeźwości. Potwierdziło ono, że kierujący spoży-
wał alkohol. 39-latek miał ponad pół promila. Prze-
prowadzono również badanie narkotesterem, któ-
ry dał wynik pozytywny. Do dalszych badań pobra-
na została krew. Kierujący posiadał również czyn-
ny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,  
a samochód nie był dopuszczony do ruchu. 

W toku dalszych czynności wykonywanych na 
miejscu kontroli, policjanci w bagażniku znaleźli 
m.in. wiertarkę oraz akcesoria służące do paintbal-
la - ładownice oraz naboje. Jak ustalili, były to rze-
czy pochodzące z kradzieży z włamaniem do jed-
nego z budynków znajdującego się na terenie Gmi-
ny Brody. Przedmioty zostały zabezpieczone, a kie-
rujący, pasażer i pasażerka, którzy podróżowali w sa-
mochodzie, trafili do policyjnego aresztu. Kolejne-
go dnia zatrzymani w wieku 20 i 39 lat oraz 29-lat-
ka , zostali przesłuchani. Usłyszeli zarzuty kradzie-
ży z włamaniem, a kierowca dodatkowo kierowania 
w stanie nietrzeźwości. Może im grozić do 10 lat po-
zbawienia wolności.

kom. Aneta Berestecka

Skuteczne 
działanieNietypowe 

wyzwanie
ŻARY Kwarantanna, 
zupełnie inny sposób 
prowadzenia szkolnych 
zajęć, praca zdalna 
świadczona po prostu 
z domu. Wszystkie te 
czynniki związane 
z realizacją zaleceń 
pod hasłem „Zostań 
w domu” sprawiły, że 
nagle zabrakło sprzętu 
do komunikacji i pracy 
przez internet.
Rodzice zaczęli kupować komputery 
dla swoich dzieci, które zostały zmu-
szone do nauki przez internet. Najczę-
ściej były to notebooki, wyposażone 
oczywiście w kamerkę. Taki przenośny 
rodzaj komputera jest najbardziej wy-
godny w użytkowaniu. Nie trzeba też 
do niego od razu dokupować biurka.

Kolejny rodzaj klientów, to oso-
by pracujące w domach. Niektórzy 
sprzęt kupowali sobie sami, innych 
zaś wyposażył pracodawca.

Nie znaczy to, że w domach nie 
było do tej pory komputerów. Jednak 
zdarza się, że nawet dwie osoby pra-
cują zdalnie, a dzieci mają w tym cza-
sie lekcje online. W takich przypad-
kach trudno podzielić się dostępem do 
komputera, choć wcześniej nie było  
z tym problemów.

- Oprócz samych komputerów 
sprzedaliśmy też niesamowite ilości 
słuchawek z mikrofonem - mówi Ju-
styna Molenda z żarskiej firmy Com-
puternet. - Zamówiliśmy też dużą ilość 
kamer internetowych, które szybko 
się sprzedawały i tak naprawdę zaczę-
ło ich brakować nawet w hurtowniach, 
mają się pojawić pod koniec kwietnia.

Braki w dostawach sprzętu 
komputerowego wynikają z tego, że 
większość asortymentu produkowana 
jest w Chinach. Wstrzymanie na ja-
kiś czas produkcji i dostaw z tego kra-
ju spowodowało, że u nas towar za-
czął znikać z półek i nie był na bieżą-
co uzupełniany.

- Zaczęło brakować sprzętu 
komputerowego - potwierdza Justyna 
Molenda. - Kilka największych hur-
towni w Polsce wyprzedały to co mia-
ły, a teraz ciężko o zamówienia. Jeśli 
chodzi o naszą firmę, to mamy jeszcze 
duże zapasy sprzętu. Przewidzieliśmy 
to po prostu - dodaje.

Computernet działa na pełnych 
obrotach. W ostatnim czasie zajmo-
wał się między innymi przygotowa-
niem komputerów dla firm do pra-

cy zdalnej. Zgłaszają się klienci, któ-
rzy mają wprawdzie jakiś komputer, 
ale teraz do pracy okazał się mało wy-
dajny. Wymaga modernizacji, przein-
stalowania systemu operacyjnego lub 
konfiguracji. Wszystko jakoś działa-
ło, jeśli przeglądało się na nim tylko 
strony internetowe. Tymczasem opro-
gramowanie potrzebne do pracy po-
trzebuje sprawniejszego komputera.

Przychodzili również rodzice  
z komputerami swoich dzieci. W tym 
przypadku sprzęt często wykorzysty-
wany był prawie wyłącznie do gier  
i pewnych zabiegów wymagało do-
stosowanie do nauki zdalnej. 

- Pracujemy i pomagamy tak na-
prawdę tym ludziom, którzy znaleźli 
się w zupełnie nowej sytuacji - mówi 
Justyna Molenda. - To samo dotyczy 
nauki, jak i zdalnej pracy, które prze-
niosły się do internetu.

W tych czasach nie tylko praca  
i nauka są ważne. Internet stał się na-
rzędziem do utrzymywania kontak-
tów międzyludzkich na odległość. 
Tym bardziej, że nieprawdziwym 
już jest twierdzenie, jakoby seniorzy 
z założenia bali się nowoczesnych 
technologii. Coraz więcej osób star-
szych korzysta z internetu. Równie 
dobrze radzą sobie zarówno z banko-
wością elektroniczną, opłacaniem ra-

chunków, jak i spotkaniem na wideo 
z wnuczkami. 

Ostatnie święta były takim cza-
sem, kiedy to rodziny, niekoniecznie 
oddalone od siebie o setki czy tysią-
ce kilometrów, z wiadomych wzglę-
dów nie spędziły ze sobą tradycyj-
nych chwil przy wielkanocnym stole. 

Tu też swoją rolę odegrały kom-
putery podłączone do internetu. 

- Starsze osoby też kupują kom-
putery, bo chcą się właśnie w ten spo-
sób widzieć z rodziną - mówi Justyna 
Molenda. - To nie jest już temat tabu. 

Tymczasowe, większe zapotrze-
bowanie na komputery i usługi z nimi 
związane mogą się skończyć. Obec-
nie w każdej branży panuje swoista 
niepewność jutra.

Jak zapewnia szefowa Compu-
ternetu, firma pracuje nadal, dosto-
sowując się jednocześnie do obec-
nych wymogów. Klamki, blaty i in-
ne powierzchnie są regularnie dezyn-
fekowane, a spora powierzchnia salo-
nu sprzedaży pozwala zachować bez-
pieczne odległości między klientami. 

- Nasza działalność jest dziś 
wszystkim potrzebna i mam wraże-
nie, że jeszcze bardziej, niż kiedykol-
wiek - mówi Justyna Molenda.

Andrzej Buczyński

Szkoła w domu. Takie czasy fot. ARMG

fot. KPP Żary
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Duże firmy również 
mają problemy
ŻARY Gospodarka to 
naczynia połączone. 
Jedna branża ma 
wpływ na drugą. 
Każdy przestój, 
zahamowanie 
procesu produkcji 
i sprzedaży, to nic 
innego, jak tylko 
straty.

Jeśli ktoś myśli, że obecnie z pro-
blemami borykają się tylko fry-
zjerki, czy restauracje, jest po pro-
stu w błędzie. Jeśli kosmetyczka 
nie wykona usługi, nie zarobi. Jeśli 
z kolei fabryka nie sprzeda swo-
ich produktów - nie tylko nie za-
robi, ale też będzie miała problem 
z utrzymaniem pracowników, po 
prostu z wypłaceniem im pensji. 
Im większe przedsiębiorstwo, tym 
większa skala tego zjawiska.

Spadek zamówień na swo-
je wyroby odczuwa już teraz żar-
ska firma Swiss Krono. Co za tym 
idzie, zarząd zdecydował o pierw-
szych ograniczeniach produkcji.

Praktycznie wszyscy przed-
siębiorcy zgodnie podkreślają, że 
najgorsza w tym wszystkim jest 

niepewność. Długofalowe plany  
i strategie rozwoju nagle przesta-
ły być aktualne. Nie da się prze-
widzieć, jak zmieni się sytuacja 
nie tylko w skali następnych mie-
sięcy, ale nawet kolejnych dni.

- Sytuacja jest dynamiczna 
i każdy dzień przynosi nowe in-
formacje - mówi Jarosław Masina 

z firmy Swiss Krono. - W chwili 
obecnej pracujemy w trybie home 
office - około 120 osób, w domu 
też przebywają pracownicy z gru-
py podwyższonego ryzyka, czyli 
w wieku powyżej 60 lat.

Jakiś okres można przecze-
kać. Wiadomo jednak, że im dłu-
żej, tym będzie gorzej. Im więk-

sze straty, tym dłuższy czas bę-
dzie potrzebny na ich odrobienie. 
Nie ma się co łudzić, że nagle, 
jednego dnia, wszystkie obecne 
ograniczenia zostaną zniesione  
i raptem wszystko będzie, jak 
dawniej. Tak to nie działa.

Andrzej Buczyński

OŚWIADCZENIE ZARZĄ-
DU FIRMY SWISS KRONO
Ze względu na panującą 
pandemię i sytuację go-
spodarczą, SWISS KRO-
NO podobnie jak wiele 
polskich przedsiębiorstw 
mierzy się z nowymi trud-
nymi wyzwaniami. Odczu-
wamy spadek zamówień, 
co zmusza nas do wprowa-
dzenia ograniczeń produk-
cyjnych i szukania nowych 
rozwiązań oszczędnościo-
wych. Pierwsze ogranicze-
nia produkcyjne wystąpiły 
już w okresie świąt. W tym 
czasie wyłączone zostały 
praktycznie wszystkie li-
nie produkcyjne. Do końca 
kwietnia planujemy czę-
ściowe uruchomienie pro-
dukcji. Na pewno czekają 
nas także poważne posto-
je w kolejnych miesiącach. 
Szczegółowy plan działa-
nia będzie opracowywany 
przez członków sztabu 
kryzysowego w zależności 
od bieżącej sytuacji.

Pół miliona dla szpitali
na walkę z wirusem

Kryzys gospodarczy związany z pandemią dotyka wszystkich fot. Andrzej Buczyński

ŻARY SWISS KRONO, 
producent płyt i wyrobów 
drewnopochodnych 
z siedzibą w Żarach 
przeznaczył  
500 tysięcy złotych 
na pomoc szpitalom  
w województwie lubuskim 
w walce z pandemią SARS- 
CoV - 2. Środki zostaną 
przeznaczone na zakup 
wyposażenia, sprzętu 
medycznego oraz środków 
ochrony osobistej dla 
personelu placówek.

Przedsiębiorstwo zdecydowało się udzie-
lić wsparcia szpitalom i pracującym w 
nich lekarzom, którzy stoją na pierwszej 
linii frontu walki z koronawirusem.

- Od samego początku czynnie włą-
czamy się w walkę z epidemią korona-
wirusa i stąd wsparcie lubuskich szpita-
li - mówi Maciej Karnicki, prezes spół-
ki SWISS KRONO. - W obecnej sytu-
acji uważamy, że to coś naturalnego i nie-
zmiernie ważnego. To także wyraz nasze-
go szacunku do  wszystkich służb walczą-
cych z epidemią - dodaje. 

Firma wielokrotnie angażowała się  
w pomoc szpitalom z okolicy, jednak po 
raz pierwszy robi to na tak dużą skalę.

- W podejmowanych przez nas dzia-
łaniach prospołecznych zawsze na pierw-

szym miejscu stawiamy lokalną społecz-
ność. Tutaj działamy od początku, wie-
le zawdzięczamy naszym pracownikom, 
którzy tu mieszkają i mają tu rodziny, stąd 
naturalna decyzja o pomocy szpitalom w 
województwie lubuskim - dodaje Jaro-
sław Masina, rzecznik prasowy SWISS 
KRONO.

Które szpitale otrzymały 
wsparcie?
Dwie żarskie placówki - 105. Kresowy 
Szpital Wojskowy oraz Szpital na Wy-
spie - otrzymały od firmy po 100 tys. zł 
na specjalistyczne urządzenia medyczne  
i wyposażenie. 

- Z tej kwoty 25 tys. zł trafi do Ża-
gańsko-Żarskiego Stowarzyszenia Pomo-

cy Chorym ze Schorzeniami Układu Od-
dechowego - mówi Deniz Mrozik, rzecz-
niczka wojskowej lecznicy. - Za otrzyma-
ne środki planujemy zakupić dyfuzory do  
dezynfekcji, respiratory przenośne, środ-
ki do dezynfekcji, pakiety ochrony osobi-
stej,  maseczki z filtrem HEPA. 

Wielospecjalistyczny Szpital Wo-
jewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 
otrzyma od SWISS KRONO 15 łóżek  
o wartości 214 tys. zł, w które wyposaży 
oddział neurologiczny. 

Firma przekazała ponadto 100 tys. 
zł na specjalistyczne urządzenia medycz-
ne oraz wyposażenie Wojewódzkiego 
Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. 

ATB (źródło: Swiss Krono)
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Place zabaw mogą 
poczekać
ŻARY Milion złotych 
przeznaczany co roku 
na budżet obywatelski 
ma tym razem pomóc 
w złagodzeniu skutków 
pandemii. Z takim 
wnioskiem do burmistrz 
Danuty Madej wystąpiła 
grupa dwunastu 
radnych miejskich.

Od kilku lat mieszkańcy Żar składa-
li wiosną swoje pomysły na realiza-
cję różnych inwestycji. Były to mię-
dzy innymi place zabaw w szkołach 
i na osiedlach, uporządkowano i za-
gospodarowano skwery, tereny zielo-
ne. Realizacji doczekały się te, które 
w danym roku zdobyły największą 
ilość głosów.

To bardzo ciekawa forma spo-
łecznej aktywności. Angażowało się 
w nią wielu mieszkańców, a także 
wielu radnych, którzy niejednokrot-
nie sami zbierali podpisy pod projek-
tami 

Trzeba zaznaczyć, że przezna-
czanie środków na budżet obywatel-
ski w takim mieście jak Żary, nie jest 
obowiązkiem samorządu lokalnego. 
Decyzję o zarezerwowaniu miliona 
złotych na ten cel podejmowali radni 
podczas głosowania nad corocznym 
budżetem miasta.

W tym roku jednak wyborów 
kolejnych inwestycji obywatelskich 
na 2021 nie będzie. Z wnioskiem 
o odstąpienie od tworzenia następne-
go budżetu obywatelskiego do bur-
mistrz Danuty Madej wystąpiło dwu-
nastu radnych z klubów Forum Sa-
morządowe oraz Dobre Miasto Lep-
szy Powiat. A że dwunastka stanowi 
większość w radzie, można uznać za 
pewnik, że takie rozwiązanie zostanie 
przyjęte. Co zatem stanie się z tym 
milionem?

We wniosku czytamy: „W za-
mian proponujemy aby zazwyczaj 
planowany 1 mln zł na zadania bu-
dżetu obywatelskiego przeznaczyć 
w Budżecie Miasta jako rezerwę celo-
wą na wsparcie niezbędnych potrzeb 
związanych z koniecznością łagodze-
nia skutków pandemii spowodowanej 
koronawirusem (np. pomoc dla przed-
siębiorców, handlowców, wsparcie 
służby zdrowia itp.) (...) Jesteśmy 
przekonani, że złożony wniosek jest 
właściwą reakcją na potrzeby wynika-
jące z bieżącej sytuacji i z pewnością 
może być wzięty pod uwagę przez Pa-
nią Burmistrz do planowania budże-
tu na 2021 rok co byłoby wielce po-
żyteczne dla naszych mieszkańców.”

- Wyszliśmy z taką inicjatywą, 
ponieważ dzisiaj są ważniejsze pro-
blemy, niż nowe skwerki czy pla-
ce zabaw, to może poczekać - ko-
mentuje radny Łukasz Matyjasek. 
- To przedsiębiorcy napędzają roz-
wój naszego miasta i powinniśmy ich 
wspierać.

Co do tej kwestii, radni - wnio-
skodawcy nie mają wątpliwości.

- Milion złotych to kwota nie-
mała, dzięki której będzie można 
wprowadzić jakieś ulgi podatkowe, 
czy odroczenia, szczególnie dla ma-
łych fi rm - mówi przewodniczący ra-
dy miejskiej Marian Popławski, który 
również podpisał się pod wnioskiem. 
- Uważam, że to dobry pomysł i nie 
sądzę, aby pozostali radni byli temu 
przeciwni.

- Najważniejsze są teraz potrze-
by naszych przedsiębiorców, utrzy-
manie miejsc pracy i myślę, że jak 
w jednym roku odpuścimy sobie bu-
dżet obywatelski, to nic takiego się 
nie stanie - mówi radny Grzegorz 
Chmielewski. - Przy okazji namawiam 
wszystkich do korzystania właśnie 
z ofert naszych żarskich przedsiębior-
ców, fi rm, sklepów, usługodawców, bo 
w ten sposób możemy wspólnie po-
móc im przetrwać ten trudny okres.

Andrzej Buczyński
REKLAMAAUTOREKLAMA

ŻARY Przewodniczący rady 
miejskiej zwrócił się 
z gorącą prośbą do radnych 
o powściągliwość w swojej 
aktywności składania 
interpelacji i zapytań. 
Szczególnie teraz właśnie, 
w czasie ograniczeń 
związanych z epidemią.

- Ostatnio niektórzy radni rozpoczęli hurtowe skła-
danie interpelacji z tzw. „dobrymi radami” pocztą 
elektroniczną nie bacząc na to, że Przewodniczący 
Rady nie pracuje na stałe w Biurze Rady, a urząd mia-
sta pracuje w ograniczonym zakresie - argumentuje 
swój apel Marian Popławski. - W mojej opinii obec-
nie tego rodzaju aktywność raczej przyczynia się do 
kreowania dodatkowych obciążeń dla UM. Mam peł-
ne zaufanie do władz naszego miasta, że wspólnie 
z zespołem zarządzania kryzysowego wypeł-
niają wszelkie zalecenia Wojewody Lubuskiego 
i Rządu RP. Jestem przekonany, iż Państwa po-
mysłowość i kreatywność może być wykorzysta-
na w innych formach aktywności. Mój apel w ni-
czym nie ogranicza Państwa praw zawartych 
w Ustawie o Samorządzie Gminnym Art. 24. Decyzje 
należą do Państwa - napisał do radnych przewodni-
czący.

O jakie niepotrzebne „dobre rady” chodzi? 
Okazuje się, że niektórzy radni kopiują wręcz zale-
cenia wynikające z rządowych lub ministerialnych 
decyzji i wysyłają do urzędu, jakby tam nikt o tym 
nie wiedział. A taka interpelacja musi przejść odpo-
wiednią drogę, zostać zadekretowana i skierowana 
do przewodniczącego. Ktoś to musi zrobić. Dodatko-
wa praca dla urzędników.   Można odnieść wrażenie, 
że niektórzy radni swoją pracę mierzą ilością złożo-
nych interpelacji.

- Nie ważne, ile kto złożył interpelacji, tyl-
ko na ile jest skuteczny i potrafi zadbać o intere-
sy różnych grup społecznych i swoich wyborców 
- mówi przewodniczący Popławski. - Jedni pracu-
ją na interpelacjach, a inni współpracują z urzęd-
nikami, burmistrzami i są z tego efekty. Taka jest 
różnica - dodaje.

Na koniec kadencji wyborca zapyta, co radny 
dla niego zrobił. Czy ilość napisanych pism prze-
kona kogoś do ponownego głosowania na tę samą 
osobę w kolejnych wyborach? ATB

Dobre rady,
albo ilość

Większość radnych uznała, że w tym szczególnym czasie budżet obywatelski należy 
zawiesić, a pieniądze wyjątkowo przeznaczyć na wsparcie lokalnych przedsiębior-
ców, którzy prawdopodobnie jeszcze długo będą borykać się ze skutkami obecnego 
zastoju w gospodarce fot. Andrzej Buczyński
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Trochę od miasta, 
trochę od radnych
ŻARY Darmowe 
maseczki dla żarskich 
seniorów. To odpowiedź 
urzędu miasta oraz 
części radnych na 
wprowadzony od  
16 kwietnia nakaz 
zasłaniania nosa 
i ust podczas 
przemieszczania się  
w miejscach 
publicznych.
Urząd miejski zakupił pięć tysię-
cy maseczek z myślą o żarskich se-
niorach. Na zamówienie urzędników 
czterowarstwowe maseczki wielo-
krotnego użytku uszyła jedna z żar-
skich firm. Od środy, 15 kwietnia, ich 
rozdawaniem zajęła się Straż Miej-
ska, która regularnie patroluje ulice 
miasta.

To nie pierwsze środki ochrony 
osobistej sfinansowane z miejskiej ka-
sy. Już w pierwszej połowie marca za-
kupiono przyłbice, półmaski ochron-
ne oraz jednorazowe maseczki higie-
niczne. Łącznie ponad tysiąc sztuk. 
Trafiły one między innymi do pra-
cowników Miejskiego Ośrodka Po-

mocy Społecznej, Polskiego Czer-
wonego Krzyża, jak również Ochot-
niczej Straży Pożarnej i Straży Miej-
skiej.

Z budżetu miasta przekazano 
też po sto tysięcy złotych dla każdego  
z dwóch żarskich szpitali.

O seniorach pomyśleli także 
radni miejscy z klubów Dobre Miasto 
Lepszy Powiat i Forum Samorządowe.  
W swoich szeregach zorganizowa-

li zrzutkę, do której dołożyła się też 
pani burmistrz wraz ze swoimi za-
stępcami. Zebrana kwota prze-
znaczona została na zakup mase-
czek dla seniorów. Radni posta-
nowili rozdawać je sami. Pierw-
sza część trafiła do mieszkańców już  
16 kwietnia. Kolejne będą rozdawane  
w następny czwartek, 23 kwietnia, 
przed sklepami przy ul. Armii Krajo-
wej oraz Katowickiej. ATB

OGŁOSZENIE

REGION 15 marca na konta 
ponad 2 tysięcy lubuskich 
przedsiębiorców trafiły pierwsze 
świadczenia postojowe. W sumie 
ich kwota wyniosła przeszło  
4 mln. zł.
Takie świadczenie dla osób samozatrudnionych co 
do zasady wynosi 2080 zł i jest nieoskładkowane 
oraz nieopodatkowane. Rozliczający się w formie 
karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia 
z podatku VAT,  otrzymają świadczenie w wysoko-
ści 1300 zł.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby 
przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie   
wniosku nie przekroczył 300 procent przeciętnego   
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwar-
tału. Poza tym działalność musi być założona przed 
1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. 
w stosunku do miesiąca poprzedniego.

ZUS uruchomił specjalny system do automa-
tycznej obsługi dokumentów, który ułatwia weryfi-
kację składanych wniosków. 

Zachęcamy do składania wniosków za pomo-
cą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To zde-
cydowanie przyspiesza ich obsługę. Ponad 80 proc. 
złożonych tą drogą dokumentów zostało rozpatrzo-
nych automatycznie. 

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie 
lub papierowo. ATB (źródo ZUS)

ZUS wypłaca 
postojowe

Co z tą piłką
Kibice siedzą w domach i tęsknią za boiskami. Nor-
malnie sezon rozgrywek już zdążyłby się rozkręcić 
na dobre, a tymczasem nie wiadomo, czy piłkarska 
wiosna w ogóle wystartuje. 15 kwietnia podczas 
wideokonferencji prezesa PZPN Zbigniewa Bońka 
oraz prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Noż-
nej postanowiono, że decyzja o sposobie kontynu-
owania lub też zakończenia rundy wiosennej, któ-
ra tak naprawdę nie zdążyła się rozpocząć, zapad-
nie do 11 maja. ATB

Radni rozdawali maseczki na osiedlu muzyków fot. Andrzej Buczyński

Maseczki rozdawane były przed żarskim ratuszem fot. nadesłane
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 20)
POWIAT ŻARSKI 
Oprócz składnicy 
drewna, w historii 
gospodarczej Nowa 
Rola jest również 
kojarzona z ceramiką. 
Na wysokości 
nieistniejącego 
już magazynu 
pracowników 
torowych, z 
toru bocznego 
nr 3 odchodziła 
bocznica do cegielni 
„Drzeniów”. 

W historycznym układzie torowym 
przystanku osobowego Nowa Ro-
la znajdowały się trzy tory. Wzdłuż 
toru szlakowego nr 1 znajdował się 
50-metrowy betonowy krawężnik 
peronu nr 1, podparty ceglaną ścian-
ką. Z obu kierunków, z  toru nr 1 roz-
gałęział się tor dodatkowy nr 2 o dłu-
gości 300 m, wzdłuż którego na od-
cinku 50 m znajdował się peron nr 2 
– przesunięty o kilkanaście metrów 
w kierunku Tuplic w odniesieniu do 
peronu 1. Najbliżej stacji biegł tor 
ładunkowy nr 3, zakończony ko-
złem oporowym tuż przy ganecz-
ku przylepionym do budynku dwor-
ca. W czasach nadawania wagonów 
z drewnem, składowanym na dwóch 
placach - znajdujących się między 
stacją a główną drogą dojazdową do 
centrum wsi -  ładownia była wypo-
sażona w wagę wagonową. 

Oprócz składnicy drewna,  
w historii gospodarczej Nowa Rola 
jest również kojarzona z ceramiką. 
Na wysokości nieistniejącego już 

magazynu pracowników torowych, 
z toru bocznego nr 3 odchodziła 
bocznica do cegielni „Drzeniów”.  
O ile długość toru bocznicowego 
nie rodzi szczególnych rewelacji, to 
rzeczą wyjątkową jest jego nachy-
lenie, biorąc pod uwagę ogólną to-
pografię okolicy. Na długości 740 
m, tor pokonuje ponad 20-metro-
wą deniwelację, wznosząc się śred-
nio do góry o ponad 3%, a miejsca-
mi powyżej 7%, niczym górska li-
nia w Szwajcarii. Przyczyną tej pro-
filowej osobliwości jest przecięcie 
przez tor kolejowy krajobrazowej 
granicy pomiędzy wspomnianymi 
wcześniej mezoregionami Obni-
żenia Nowosolskiego a Wzniesień 
Żarskich. O ile samo ułożenie bocz-
nicy z technicznego punktu widze-
nia należało już do skomplikowa-
nych, to samo prowadzenie po niej 
pociągów było istną katorgą. Po 
odejściu bocznicy ze stacji, wcho-
dziła ona w ostry łuk na wschód, po 
którym wzdłuż drogi do Drzenio-
wa linia prowadziła na wzniesienie, 
gdzie znajdowała się cegielnia. Do-
datkowych nerwów obsłudze po-
ciągu bocznicowego, złożonego za-
zwyczaj z kilku węglarek i wpycha-
jącego je parowozu, dopełniał fakt 
niebezpiecznego i słabo widoczne-
go przejazdu przed samą cegielnią, 
gdzie torowisko ukośnie przecina-
ło drogę do Drzeniowa oraz oko-
licznościowe ulewy czy zarastają-
ca torowisko trawa. Jakby tego by-
ło mało, na podjeździe trzeba by-
ło się zatrzymać, bo ustawiacz mu-
siał zdjąć wykolejnicę która była 
przez przejazdem i ułożyć rozjazd.  
Bez posypania piasku pod koła pa-
rowozu się wtedy nie obeszło.

Bardzo prawdopodobne, iż 
cegielnia w Drzeniowie została po-
łączona bocznicą ze stacją kolejowa 
w Nowej Roli już w czasie budowy 
linii z Lubska do Tuplic. Niemiec-
ki zakład Niederlaustizer Verblen-
d-und Dachsteinwerke Schaefer & 
Kulk, który administracyjnie należał 
pod obręb Świbinek, posiadał potęż-
ne złoże ceramiki budowlanej w po-
staci żółtych, szarych lub szaro-nie-
bieskich iłów plioceńskich występu-
jących bezpośrednio na powierzch-
ni lub pod cienkim nadkładem. Ko-
palina (w znikomej części nadająca 
się również do wypalania porcelany) 
przylegająca bezpośrednio do cegiel-
ni z kierunku wschodniego, znajdo-
wała się na górnych partiach wznie-
sienia. Stąd przed 1945 r. przy zakła-
dzie nie było żadnych większych do-
łów kopalnianych, a niemieccy gór-
nicy pobierali surowiec z tzw. „gór-
ki”, hałdując go na południe od bu-
dynków cegielni. Co ciekawe, hałda 
była podgrzewana instalacją c.o. za-
silaną z kotłowni zakładu. Surowiec 
do zakładu dowożono kolejką wą-
skotorową (składającą się z dwóch 
nitek zbiegających się przy zakła-
dzie) o napędzie ręcznym lub kon-
nym, który był wykorzystywany aż 
do lat 60. Ogólnie w reaktywowanej 
od 1951 r. cegielni dominowała cięż-
ka praca ręczna, a produkcja była 
przede wszystkim zorientowana na 
cegłę pełną. W 1977 r. zakład został 
gruntownie zmodernizowany. Ze 
starszych urządzeń pozostała jedy-
nie kotłownia i komin pieca wypało-
wego. Nieco wcześniej, wyniku roz-
poczęcia eksploatacji nowej kopalni 
na północ od starego złoża, uspraw-
niono prace transportowe iłów. Po 

pierwsze, wydłużono północną nit-
kę toru o kilkaset metrów. Po dru-
gie, wprowadzono do ruchu dwie lo-
komotywki spalinowe, które mogły 
prowadzić jednocześnie po kilkana-
ście kolib z surowcem, eksploatu-
jąc dwie kopalnie. Radykalne zmia-
ny zaszły również w technice wypa-
lania cegły. Stary 12-komorowy piec 
Hoffmana, opalany węglem kamien-
nym, wymieniono na nowy 52-me-
trowy piec tunelowy zasilany pyłem 
i miałem węglowym, zaś w wyro-
bowni zastosowano pełen automat 
prac ładunkowych. Ponadto wybu-
dowano od podstaw obiekt socjalny 
dla pracowników. Zakład rozszerzył 
również profil produkcyjny o pusta-
ki, cegłę kratówkę, a w ostatnich la-
tach działalności również o dziuraw-
kę. Jego cała zdolność produkcyjna 
wynosiła około 8,9 mln. sztuk wy-
robu na rok. Zakład nadawał nawet 
4 wagony cegły na zmianę roboczą, 
zaś co 2-3 dni na boczny tor podsta-
wiano od 1 do 3 wagonów z węglem 
lub miałem. Ponadto sama kopalnia 
iłów nierzadko zgłaszała zapotrze-
bowanie na materiały drewniane do 
składnicy w Nowej Roli. 

Naturalnie, jak w innych ce-
ramicznych wsiach w powiecie żar-
skim, funkcjonowanie dużego zakła-
du produkcyjnego w okolicy wpły-
wało na charakterystyczny styl ży-
cia, gdzie rozkwitał etos chłoporo-
botnika. Obserwując funkcjonowa-
nie współczesnego Drzeniowa, trud-
no wyobrazić sobie fakt, iż ta miej-
scowość w latach 1955-1972 pełni-
ła regionalne funkcje administracyj-
ne, stanowiąc siedzibę Gromadz-
kiej Rady Narodowej, w skład której 
wchodziło łącznie 7 miejscowości. 

W latach 1955-1973 jako trzeci sto-
pień podziału władzy w PRL istniały 
gromady powołane w miejsce gmin.  
W ostatnim roku działania Gro-
madzkich Rad Narodowych, jed-
nostka drzeniowska została wchło-
nięta do gromady Tuplice, która już 
po roku z powrotem została prze-
kształcona w gminę. Cegielnia da-
wała pracę wielu ludziom z tego te-
renu i to nie tylko z branży mineral-
nej. Reszta mieszkańców pracowała 
w pobliskim PGR Jurzyn. Na wyso-
ką pozycję tej miejscowości wska-
zuje fakt, iż w 1961 r. we wsi powo-
łano szkołę podstawową. 

Początek lat 90. okazał się 
zbyt brutalny, aby można była kon-
tynuować prace górnicze i produk-
cyjne na dotychczasowych zasadach 
ekonomicznych. W lutym 1991 r. 
cegielnia została sprywatyzowana, 
ale proces ten polegał zasadniczo na 
fizycznej likwidacji i sprzedaży mie-
nia w postaci cegieł, węgla, a nawet 
wiekowych dębów. We wsi stopnio-
wo zaznaczał się zauważalny do dzi-
siaj regres społeczno-gospodarczy.

Współcześnie położony cał-
kowicie na uboczu Drzeniów – do 
którego zajeżdża jedna para auto-
busów na dobę (w dodatku tylko  
w wybrane dni tygodnia), egzystuje 
powoli i ospale, nękany tymi samy-
mi problemami, co cała okolica, czy-
li brakiem perspektyw i pracy dla lu-
dzi. Jedynie w cieplejsze dni pojawia 
się możliwość posiedzenia z przy-
jaciółmi czy rodziną na kocu przy 
oczkach glinianek, które są pamiąt-
ką po dawnych i dobrych ceramicz-
nych czasach.  (cdn.)

Grzegorz Dawczyk
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Długo zastanawiałem 
się, jaki będzie społeczny 
odbiór tematu, z pozoru 
„luźno” związanego  
z obecną epidemią. Ale 
dość. Doszedłem bowiem 
do wniosku, że prędzej 
czy później - z problemem 
śmieciowym zderzymy 
się boleśnie. I to ze 
zdwojoną siłą. I wbrew 
pozorom, artykuł ten do 
tejże epidemii nawiązuje, 
ponieważ zachowanie 
czystości staje się 
absolutnym priorytetem, 
o czym, nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać? 
Piszę to z pozycji mieszkańca Lubska, 
który widzi zaśmiecone place (zwłasz-
cza na peryferiach), tereny wokół toro-
wiska, czy też niedawno czyszczone ka-
nały i ich otoczenie. Co prawda, z po-
wodu zakazu, dość długo nie wchodziłem 
do lasu, ale pamiętając jesienne obraz-
ki, śmiem twierdzić, że niewiele się zmie-
niło? Po prostu, zakaz ten obowiązywał 
mnie i mi podobnych. Nie dotyczył nato-
miast tych, którzy swoje odpady „zapo-
mnieli” stamtąd zabrać. Wiosna, to również 
okres bezsensownego i bezmyślnego wy-
palania traw, niszczącego całe ekosyste-
my. Istnieje również druga strona medalu,  
a dotyczy ona znacznej grupy mieszkań-
ców, mających najlepsze nawet intencje 
– oni też mają wątpliwości co do wybo-
ru właściwego przygotowania konkretne-
go odpadu, no i wyboru pojemnika. I to po-
mimo broszur, kolportowanych swego cza-
su przez rodzimy PGKiM. Wspomnę rów-
nież o przedsiębiorcach zdających odpady 
(w szczególności makulaturę i tworzywa 
sztuczne), którzy obecnie za to płacą (sic), 
realizując przy okazji dość skomplikowa-
ne procedury zdawczo – odbiorcze. Wska-
zane zjawiska mają swoje realne odzwier-
ciedlenie w coraz bardziej zanieczyszczo-
nym środowisku, o czym piszą media i por-
tale. I co możemy naocznie stwierdzić.

Zniwelowanie efektu cieplarnianego 
było celem, jaki zapewne przyświecał twór-
com znowelizowanej i dokumentnie „sko-
panej” ustawy śmieciowej, której skutki od-
czujemy już od września br. Bo taki czas do-
stały gminy na dostosowanie się do tychże 
przepisów. Bowiem, nie wystarczy już sor-
tować – należy jeszcze zmusić do tego nie-
subordynowanego sąsiada, który ma gdzieś 
obowiązujące przepisy albo pali odpadami  
w piecu. W rezultacie, w imię „solidarno-
ści” - wszyscy członkowie wspólnoty zapła-
cą wielokrotność ustalonych karnych sta-
wek. Jeśli dołożymy do tego fakt, iż znacz-
na część nie płaci za śmieci w ogóle, lub 
podrzuca je sąsiadom, to nietrudno sobie 
wyobrazić, jakie stawki będą obowiązywać 
i kto odczuje skutki tejże nowelizacji? 

Obowiązek dostosowania się do 
ustawy śmieciowej spoczywa na wła-
dzach samorządowych. 

Cóż, kiedy większość z nich idzie na 
łatwiznę i swoje pseudo działania ogra-
niczają do wprowadzenia drakońskich  
i nie zawsze adekwatnych stawek. Po pro-
stu, traktują tę usankcjonowaną podwyż-
kę, jako możliwość podreperowania bu-
dżetu. Należałoby również wspomnieć  
o ZZO Marszów, organie powołanym prze-
cież przez gminy. Wydawałoby się, że 
nadrzędnym celem jego powstania win-
na być szeroko pojęta ochrona intere-
sów gmin (a w domyśle, jej mieszkańców).  
W praktyce natomiast, w mojej ocenie - jego 
zarząd skupia się li tylko, na negocjowaniu 
cen odpadów z Urzędem Marszałkowskim  
i ustaleniu adekwatnych stawek w stosun-
ku do gmin – aby wyjść na swoje. 

To rodzi szereg pytań, mianowicie: 
- Jaki cel przyświecał decydentom 

tworzącym ZZO Marszów i w jakim stop-
niu go osiągnięto?

- Która z gmin pokusiła się o prze-
świetlenie narzucanych stawek? A przy 
okazji, czy któryś z prominentów - osobi-
ście zainteresował się obowiązującymi 
tam procedurami?

- Czy gminy mają coś do powiedzenia 
w ustalaniu strategii i kosztów funkcjono-
wania powołanego przez siebie organu?

- Dlaczego cenniki ustanowione dla 
przedsiębiorców przez ZZO, nie są „konku-
rencyjne” w stosunku do firm, również zaj-
mujących się odbiorem odpadów? 

Ten, subiektywny w sumie obraz, mo-
że budzić liczne zastrzeżenia. Jeśli jednak, 
chociaż częściowo się z tym zgodzimy, to 
może należałoby zastanowić się, co zrobić, 
aby to usprawnić? W tym celu, wygenero-
wałem kilka zasadniczych problemów, mia-
nowicie:

1. W jaki sposób przygotować (czy-
taj wyedukować) naszych mieszkańców, 
chcących uczciwie segregować odpady?

2. Jak zmusić „opornych” do płace-
nia za odpady?

3. Jak zatrzymać proces degradacji 
środowiska?

Aby na to odpowiedzieć, proponu-
ję rozpatrzenie następujących propozycji:

Ad.1. Gminy winny wymusić na Zarzą-
dzie ZZO Marszów - realizację kilkudziesię-
ciominutowego filmu instruktażowego, któ-
rego celem byłoby pokazowe przygotowanie 

poszczególnych rodzajów odpadów (mini-
mum 6 – 10 najbardziej charakterystycznych 
produktów z każdej grupy). Koszt realizacji – 
praktycznie zerowy, przy czym oszczędza się 
tony papieru na ulotki, których i tak, więk-
szość z nas nie czyta. Kolportaż – film wi-
nien być dostępny na „bipie” każdego urzę-
du, w jednostkach oświatowych, jst., porta-
lach społecznościowych, itp. Termin reali-
zacji – na stworzenie koncepcji i przemyśla-
nej selekcji starannie wyselekcjonowanych 
sortów potrzeba nie więcej niż tydzień. Na-
tomiast sam film powinien się pojawić naj-
później z chwilą powrotu uczniów do szkół. 
Bo dzieci są nieocenionym i niedocenionym 
źródłem informacji, reklamy, czy w końcu, 
instruktorami dla nas, dorosłych.

Ad.2. Nieodosobnionym zapewne pro-
blemem, z jakim boryka się nie tylko mo-
ja Gmina, jest trwałe uchylanie się od pła-
cenia podatków znacznej liczby mieszkań-
ców. Problem ten, od zarania traktowany był 
po macoszemu, a to ze względu na trudno-
ści w wyegzekwowania należności oraz pa-
miętaniu o tymże mieszkańcu, jako przy-
szłym wyborcy. Obecnie, grupa ta korzysta 
ze szczególnych udogodnień, wynikających 
z RODO. Aby położyć temu kres, lub ograni-
czyć chociaż te zjawisko, należałoby zacząć 
od weryfikacji liczby osób, zamieszkałych 
pod konkretnym adresem. Można to zreali-
zować poprzez: wprowadzenie, jako pierw-
szego punktu dorocznego spotkania każ-
dej wspólnoty – weryfikacja liczby zamiesz-
kałych osób (bo współuczestnicy spotka-
nia doskonale wiedzą, kto zamieszkuje pod 
konkretnym adresem). Podobną weryfikację 
należałoby zrealizować po konsultacjach  
z sołtysami i radami sołeckimi. 

Aby osiągnąć dodatkowe dane (i argu-
menty) – należałoby zacieśnić współpracę, 
polegającą min. na stałej wymianie infor-
macji pomiędzy PUP (podległemu staroście) 
i OPS (podległemu włodarzowi gminy). 

Jeśli do tego dołączymy „branżowe” 
organizacje społeczne, fundacje i inne, to 
uzyskamy dane, pozwalające na w miarę 
adekwatną ocenę konkretnego przypadku, 
no i podjęcie wszechstronnie uzasadnionej 
decyzji.

Ad.3. W niektórych gminach i mia-
stach, zaczynają funkcjonować drony, któ-
rych rola zasadniczo sprowadza się do wy-

krywania zanieczyszczeń atmosferycznych 
(np. Żary). Zastanawiam się, czy tę akcję 
można „rozciągnąć” na cały Powiat, podpi-
nając pod to pozostałe aspekty ochrony śro-
dowiska? To rodzi możliwość zainicjowania 
wspólnego programu ochrony środowiska 
na szczeblu Powiatu – AKCJA DRON. Otóż, 
wydaje się za zasadne, aby na szczeblu Po-
wiatu, stworzyć Komórkę Monitorującą, któ-
rej celem działania byłby monitoring: ob-
szarów leśnych, cieków wodnych, pól i pla-
ców oraz kominów. Ruch jest po stronie Sta-
rostwa - jako głównego wykonawcy i koor-
dynatora, co do sposobu powstania i wspól-
nego finansowania Komórki poprzez: zain-
teresowane gminy, nadleśnictwa, Wody Pol-
skie, agencje rolne, itp. (w formie klasycznej 
ściepy). Do współpracy należałoby wykorzy-
stać doświadczenia związków łowieckich, 
kół wędkarskich i innych stowarzyszeń. Jako 
podstawowy element tejże komórki służyłby 
operator z DRONEM i odpowiednim wyposa-
żeniem (obowiązkowo czujniki dymu), moni-
torującym wybrane obszary, w tym kominy. 
Bo, z tym problemem nie poradzi sobie, ani 
nadleśnictwo i PZŁ w swoich kompleksach 
leśnych, ani PZW w swoich rewirach wod-
nych, ani też instytucje rolne oraz zarządy 
melioracji, nie mające praktycznie żadnego 
nadzoru nad tym, co trafia do rowów, akwe-
nów wodnych, czy też rzek. Byłby to swo-
isty bat dla wszelkiego autoramentu „śmie-
ciarzy”, amatorów wieczornych „wycieczek” 
do lasu. Koszty takiego przedsięwzięcia, 
to głównie: zakup „profesjonalnego” dro-
na (ok. 30.000 zł), stworzenie etatu (komór-
ki, stanowiska (koszt 4 – 5.000 zł/miesiąc) 
oraz koszty badań wysyłanych próbek. Wy-
daje się, że najlepszym stanowiskiem pra-
cy dla operatora byłaby siedziba PSP, a to ze 
względu na zmienny system pracy, tj. o róż-
nych porach doby i w miejscach, wskaza-
nych przez zainteresowanych. Te, na pozór 
drogie (zwłaszcza w początkowym okresie) 
przedsięwzięcia – powinny szybko odnieść 
należyty skutek. Jeśli skonstatujemy do te-
go, że koszty zostaną rozłożone na kilka, czy 
kilkanaście podmiotów, członków – założy-
cieli, to Powiat powinien sobie z tym pora-
dzić? Należy również podkreślić, że działa-
nie tejże komórki byłyby źródłem cennych 
i błyskawicznych informacji dla wszystkich 
służb. Alternatywnym rozwiązaniem jest na-
wiązanie współpracy ze specjalistyczną fir-
mą, co już się dzieje w niektórych gminach 
Województwa. Ale czy takie rozwiązanie bę-
dzie efektywniejsze? 

Drogi Czytelniku, przedstawiłem 
szereg, być może kontrowersyjnych, ale  
i kompleksowych środków zaradczych, ba-
zujących na rozwiązaniach już stosowanych 
i dających wymierne rezultaty. Wierzę, że 
znajdą się włodarze, którzy zaczną drążyć 
niektóre, poruszone tu tematy? Mam rów-
nież nadzieję, że krytyka opisanych tu po-
mysłów, będzie kompetentna, a nie na zasa-
dzie: NIE BO NIE, lub ograniczy się do bardzo 
modnego ostatnio, hejtu. Jeśli wskazane tu 
pomysły są do kitu – pokażcie lepsze. Bo sie-
dzieć, nic nie robić, krytykować, a niekiedy  
i brać za to „kapuchę”, to każdy potrafi.

Henryk Gmyrek

O śmiechach i nie tylko

fot. Andrzej Buczyński
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niedziela
22:10POLSAT

W rytmie serca

Chemik Andy próbuje wprowadzić do sprzedaży 
uniwersalny ekologiczny środek czyszczący. 
Kolejne prezentacje okazują się porażką. Samo-
poczucia nie poprawiają mu niemilknące telefony 
od matki, która jest zachwycona jego rzekomymi 
sukcesami zawodowymi. Joyce, pełna optymizmu 
wdowa, martwi się jedynie tym, że syn nie 
ma dziewczyny. Po kolejnym niepowodzeniu 
Andy przylatuje do niej z wizytą. Wstrząsa nim 
niespodziewane wyznanie matki, która opowiada 
mu o niespełnionej miłości sprzed lat.

TVP2 komedia, USA, 2012

Mama i ja22:35

Piątek

TVP1

21:35

Sobota

Amerykańska dziennikarka, Julia Jarmond, miesz-
ka z mężem Bertrandem i córką Zoé w Paryżu. 
Kobieta pracuje właśnie nad artykułem o obławie 
Vel d’Hiv, największym masowym aresztowaniu 
francuskich Żydów, które miało miejsce w 1942 
roku. Podczas zbierania materiałów przypad-
kowo odkrywa ona pewną rodzinną tajemnicę. 
Okazuje się, że w apartamencie, do którego Julia 
zamierzała niedługo się przenieść, a które kupili 
bliscy jej męża, mieszkała przed sześćdziesięciu 
laty żydowska rodzina.

Na skutek niegodziwości żyjących bez Boga 
potomków Kaina świat pogrąża się w zepsuciu. 
Jedynymi ludźmi sprawiedliwymi i wykonujący-
mi wolę Stwórcy, są przedstawiciele rodu Seta. 
Pewnej nocy były wojownik i uzdrowiciel Noe 
ma przerażający, niepokojąco realistyczny sen. 
Widzi w nim gigantyczną powódź, która niszczy 
świat. Przejęty sugestywnymi obrazami razem 
z żoną Naameh i trzema synami odwiedza 
swojego dziadka Matuzalema, aby zapytać go 
o opinię i poprosić o radę. 

TVP2 dramat wojenny, Francja, 2010dramat przygodowy, USA, 2014

Klucz SaryNoe: Wybrany przez Boga 21:50

Niedziela

Sąd skazuje recydywistę Calluma Lyncha na 
karę śmierci. Mężczyzna nie zostaje jednak 
stracony. Egzekucja, podczas której miał zginąć, 
jest tylko upozorowana, a sam przestępca trafi a 
do tajnego laboratorium. Tam poznaje Rikkina 
i jego córkę Sofi ę, którzy należą do organizacji 
Abstergo. Wkrótce Callum dowiaduje się, że jego 
nowi znajomi dysponują urządzeniem nazywa-
nym Animusem. Zapewnia ono ludziom dostęp 
do zapisanych w genach wspomnień przodków, 
nawet jeżeli umarli oni setki lat wcześniej. 

POLSAT fi lm przygodowy, Francja, Malta, Tajwan, USA, 2016

Assassin’s Creed20:05

Poniedziałek

Nathan Harper mieszka z rodzicami w komfor-
towym domu na przedmieściach. Mara i Kevin 
dbają o to, by niczego mu nie brakowało. Chłopak 
ma problemy typowe dla swojego wieku - 
podkochuje się w swojej uroczej rówieśniczce 
z sąsiedztwa, Karen, ale nie ma odwagi wyznać 
jej, co czuje. W jednej chwili beztroski świat 
bogatego Nathana wali się w gruzy. Nastolatek 
przypadkowo zagląda na stronę internetową 
poświęconą osobom zaginionym. Przeżywa szok, 
gdyż znajduje tam swoje zdjęcie z dzieciństwa. 

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2011 

Porwanie22:35

Wtorek

Przyjaciel boksera Rocky’ego, a zarazem jego były 
rywal, Apollo Creed (Carl Weathers) postanawia 
wrócić na ring po pięcioletniej przerwie. 
Wyzwanie rzuca mu Ivan Drago (Dolph Lundgren) 
ze Związku Radzieckiego, który przybył do Los 
Angeles. Walka kończy się dla Creeda tragicznie. 
Przegrywa, a wkrótce umiera w wyniku 
odniesionych podczas pojedynku obrażeń. Rocky 
postanawia pomścić śmierć przyjaciela. Mimo 
sprzeciwu żony Adrian decyduje się stanąć do 
pojedynku z Dragiem w Moskwie. 

TVP1 dramat obyczajowy, USA, 1985 

Rocky 421:00

Środa

Karol Górski wiedzie życie, którego po-
zazdrościłby mu niejeden mężczyzna. Ma intrat-
ną posadę, luksusowy dom i oddaną, atrakcyjną 
narzeczoną Marysię. Maniery dżentelmena 
i wrodzony urok sprawiają, że działa na kobiety 
jak magnes. A ponieważ nie potrafi  odmówić 
sobie fl irtu czy upojnej nocy, ma trzy kochanki: 
zmysłową Irenę, wyuzdaną Wandę i obdarzoną 
niewinnym urokiem Paulinę. Choć każda z nich 
jest z innej bajki, wszystkie w Karolu widzą 
swojego księcia. On zaś zręcznie lawiruje.

TVN komedia, Polska, 2011 

Och, Karol II22:30

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY SERIAL KRYMINALNY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY THRILLER

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

piątek 17 kwietnia

05:35 Program rozrywkowy
06:15 Elif - serial obyczajowy 

prod. Turcja, 2017 
07:00 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka. Norman-
dia - serial dokumentalny

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów 
09:15 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
09:45 Okrasa łamie przepisy 
10:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce

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

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Bądźmy razem w domu - 

program edukacyjny 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm! - magazyn 
20:35 Ośmiu wspaniałych
21:30 Skarbiec 

- fi lm kryminalny, 
prod. USA, 2016

23:15 Rozmowy w czasach 
zarazy - talk-show

00:10 Pustynne piekło - fi lm 
akcji, prod. USA, 2013

05:05 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

06:00 Anna Dymna
- spotkajmy się

06:30 Familiada - teleturniej 
06:55 Przepis dnia
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk
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 
14:00 Czterdziestolatek 

- serial TVP 
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 
18:55 Rodzinka.pl - serial 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

19:55 Przepis dnia 
20:10 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Być jak Czesław 

Niemen - koncert 
22:35 Mama i ja - komedia, 

prod. USA, 2012
00:20 Powrót do młodości 

- komedia, prod. Francja, 
2015, reż. Dominique 
Farrugia, wyk. Kad Merad

02:10 Kobieta na skraju 
dojrzałości
- komediodramat,
prod. USA, 2011, 
reż. Jason Reitman,
wyk. Charlize Theron, 
Patton Oswalt, Patrick 
Wilson, Elizabeth Reaser 

03:45 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 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 MasterChef Junior 
14:50 Detektywi 

- program kryminalny 
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 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport alergiczny  
19:50 Uwaga! - magazyn 

20:00 Legion samobójców 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2016, 
reż. David Ayer, 
wyk. Will Smith, Jared 
Leto, Margot Robbie, 
Joel Kinnaman, Viola 
Davis, Ben Affl  eck 

22:40 Ponad bezprawiem 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2012, 
reż. Oliver Stone, 
wyk. Taylor Kitsch, 
Blake Lively, Aaron 
Taylor-Johnson, John 
Travolta, Benicio Del Toro, 
Salma Hayek 

01:15 Niewierni
- serial, USA 

02:15 Uwaga!
- magazyn 

02:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski
i Partnerzy

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Na ratunek 112
14:00 Pierwsza miłość

Akcja serialu rozgrywa 
się w malowniczym 
Wrocławiu, a głównym 
jego wątkiem są miłosne 
perypetie Marysi i Pawła, 
których uczucie na 
przestrzeni wszystkich 
lat niejednokrotnie wys-
tawiane było na próbę. 
Wspólnie przeżywają 
chwile radości, a troski 
życia codziennego dzielą z 
najbliższymi przyjaciółmi.

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:30 Interwencja

16:45 Gliniarze
- serial kryminalny

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

Kiepskich
20:00 Kogel - Mogel
 - komedia, Polska, 1988, 

reż. Roman Załuski
22:10 Tylko jeden
23:15 XXX: Następny 

poziom
 - fi lm akcji, USA, 2005, 

reż. Lee Tamahori, 
wyk. Ice Cube

01:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:05 Studio Kultura - Roz-
mowy - Artur Grabowski 

07:20 Myśli na ten czas 
07:30 Jan Serce - serial TVP 
09:00 Język polski
09:30 Matematyka
10:00Język angielski
10:30 Chemia
11:00 Język polski
11:30 Matematyka
12:00Język angielski
12:30 Chemia
12:55 Myśli na ten czas
13:00 Znachor - dramat 
15:10 Młody Chopin 
15:50 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
15:55 Literatura na ekranie 

- Quo vadis? - serial TVP 
16:40 Opowiadania dla dzieci 

- spektakl teatralny 
17:45 Myśli na ten czas 
18:00 Portrety 
18:40 Made in Polska
20:00 Myśli na ten czas 
20:10 Wieczór kinomana  

20:15  Wieczór kinomana
- Łagodna - dramat, 
prod. Rosja, Francja, 
2017, reż. Sergei Loznitsa, 
wyk. Vasilina Makovtseva, 
Valeriu Andriuta, 
Liya Akhedzhakova 

22:45 Gimme Danger
 - fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2016, 
reż. Jim Jarmusch 

00:40 Teraz animacje! - Inny 
- fi lm animowany 

00:45 Teraz animacje! - Blok 
- fi lm animowany 

00:50 Teraz animacje! - Pieśń 
poranna - fi lm animowa-
ny, prod. Szwajcaria

01:00 Myśli na ten czas 
01:10 Beth Ditto live 

at L’Aeronef Lille
- koncert

06:10 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:50 Napisała: 
Morderstwo

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 Reporterzy. 
Z życia wzięte - serial

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

20:00 Kula w łeb
21:40 Jestem zemstą
23:15 Pod przykryciem
01:20 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:00 Dyżur - serial
dokumentalny

02:40 Niesamowite!
03:05 Na jedwabnym

szlaku
03:30 Biesiada na cztery

pory roku
04:05 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial

dokumentalny

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

- serial, Polska 
08:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:10 Szpital - program 

obyczajowy 
12:10 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

obyczajowy, Polska 
18:00 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
19:00 Projekt Lady 
20:00 Hotel Paradise 

- Rajskie Rozdanie 
21:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia

22:00 Kolekcjoner 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Gary Fled-
er, wyk. Morgan Freeman, 
Ashley Judd, Cary Elwes, 
Alex McArthur, Tony 
Goldwyn, Jay O. Sanders
Alex Cross z pomocą 
niedoszłej ofi ary 
stara się uwolnić z rąk 
psychopatycznego 
porywacza - mordercy 
swoją siostrzenicę.

00:20 Nagi instynkt 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1992, 
reż. Paul Verhoeven, 
wyk. Michael Douglas, 
Sharon Stone, George 
Dzundza, Jeanne Tripple-
horn, Denis Arndt 

02:50 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. Po dobrze 
wykonanym zadaniu 
wszyscy spotykają się w 
barze emerytowanego 
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 Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny

23:05 Walkiria: Świt 
Czwartej Rzeszy

 - thriller, USA, 2016,
reż. Claudio Fäh, wyk. 
Pardue Kip, Sean Patrick 
Flanery, Tom Sizemore 

 Gdy niemieccy przeciwnicy 
Hitlera szykują się do 
Operacji Walkiria, mającej 
na celu przejęcie władzy 
w kraju po zgładzeniu 
fuhrera, Amerykanie
i Brytyjczycy chcą 
zapewnić sobie wpływ
na powojenny ład. 

01:15 STOP Drogówka
- magazyn

02:15 Zagadkowe zgony
02:40 Disco Polo Life
03:40 TOP 10 Lista 

Przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 18 kwietnia

05:25 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. Półwysep 
Normandzki 
- serial dokumentalny, 
prod. Francja, 2012 

08:00 Pełnosprawni 
- magazyn dla niepełnos-
prawnych 

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

- Czym jest Boże 
Miłosierdzie? - magazyn 

09:50 Zaproszenie dla rewol-
werowca - western, prod. 
USA, 1964, reż. Richard 
Wilson, wyk. Yul Brynner, 
Janice Rule, Brad Dexer

11:35 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Fascynujący świat
13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Z pamięci 
14:15 Jak to działa 

- magazyn 
14:50 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 - Noe: 

Wybrany przez Boga 
24:00 24 godziny po śmierci 

- fi lm akcji
01:40 Pustynne piekło - fi lm 

akcji, prod. USA, 2013

05:20 Koło fortuny 
06:00 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
07:05 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 

- w tym Pogoda 
11:35 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
12:10 Klan urwisów powraca

- komedia, prod. USA
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces. Opole 

2020 - widowisko 
16:20 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:55 Na dobre i na złe - serial 
17:50 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:35 Echo serca - serial TVP 
19:30 Muzyka na dobry 

wieczór
20:00 Dance Dance Dance 

21:45 Jestem mordercą 
- dramat, prod. Polska, 
2016, reż. Maciej Pie-
przyca, wyk. Mirosław 
Haniszewski, Arkadiusz 
Jakubik, Agata Kulesza, 
Magdalena Popławska, 
Karolina Staniec

23:50 Panaceum
- fi lm prod. USA, 2013,
reż. Steven Soderbergh, 
wyk. Jude Law, Rooney 
Mara, Catherine
Zeta - Jones, Channing 
Tatum 

01:45 Mama i ja 
- komedia, prod. USA, 
2012, reż. Anne Fletcher, 
wyk. Barbra Streisand, 
Seth Rogen, Brett Cullen, 
Collin Hanks 

03:25 Zakończenie dnia

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 Wielkie gotowanie 
13:30 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
14:50 Ambasady Luksusu 
15:25 Beethoven

- fi lm rodzinny, USA, 1992, 
reż. Brian Levant, wyk. 
Charles Grodin, Bonnie 
Hunt, Dean Jones, Nicholle 
Tom, Christopher Castile, 
Sarah Rose Karr, Oliver 
Platt, Stanley Tucci

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 Dziennik Bridget Jones 
- fi lm komedia, Francja, 
Wielka Brytania, USA, 
2001, reż. Sharon Maguire, 
wyk. Renée Zellweger, 
Colin Firth, Hugh Grant, 
Gemma Jones, Jim 
Broadbent 

22:05 Kraina jutra
- fi lm przygodowy, 
USA, Francja, Hiszpania, 
Wielka Brytania, 2015, 
reż. Brad Bird

00:30 Doom - fi lm S-F, 
Wielka Brytania, USA, 
Czechy, Niemcy, 2005, 
reż. Andrzej Bartkowiak, 
wyk. Dwayne Johnson, 
Karl Urban

02:30 Uwaga!
- magazyn 

02:50 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Scooby-Doo: Klątwa 
potwora

10:10 Ewa gotuje
10:40 Disco Polo 
11:45 Noc w muzeum. 

Tajemnica grobowca
  Larry orientuje się, że 

jego przyjaciele, czyli 
eksponaty nowojorskiego 
Muzeum Historii Natural-
nej, dziwnie się zachowu-
ją. Postanawia odkryć, 
co jest tego przyczyną. 
Okazuje się, że tablica, 
dzięki której eksponaty 
ożywają, niszczeje i można 
ją uratować tylko w British 
Museum. 

13:50 Spongebob 
Kanciastoporty

15:45 Kabaret na żywo. 
Przystanek Radość

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według 
Kiepskich

20:10 Madagaskar
 Alex jest główną 

atrakcją nowojorskiego 
zoo w Central Parku. 
Choć widowiskowo 
potrząsa grzywą
i ryczy, od polowania 
i zewu natury woli 
zdecydowanie porcjowane 
mięso podawane w 
najlepszym kucharskim 
stylu. Alex ma duszę 
gwiazdora.

21:55 Joke Show
22:55 Zatopieni
01:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Dziewczyny, bądźcie
dla nas dobre 
na wiosnę - widowisko 
artystyczne, prod. 
Polska, 1968, reż. 
Jerzy Gruza, wyk. Wiesław 
Michnikowski, Adrianna 
Godlewska, Jerzy Bielenia

07:55 Myśli na ten czas 
08:05 Serialowa nostalgia 

- Wojna domowa - serial 
komediowy TVP 

09:05 Zmiany - animowany 
09:09 Wymiana poglądów 

- fi lm animowany 
09:10 Wspinaczka - fi lm 

animowany 
09:15 5/4 - fi lm animowany 
09:25 Kapitan Kloss - fi lm 
09:30 Pomoc drogowa - serial 
09:40 Scena klasyczna - Ewa 

Liebchen - koncert 
10:25 Myśli na ten czas
10:35 Dokument tygodnia 

- Bollywood ręcznie 
malowane 

12:20 Mściciel z Laramie
- western, prod. USA, 
1955, reż. Anthony Mann

14:00 Myśli na ten czas 
14:10 Anne - Sophie Mutter 
15:30 Szekspir Forever! 
17:20 Dezerterzy
17:45 Myśli na ten czas
18:00 Ziggy Dust - fi lm 
18:55 Kultura na bis 
20:00 Myśli na ten czas
20:10 Bilet do kina 

- Wpływ księżyca 
- fi lm fabularny

22:00 James Stewart i Robert 
Mitchum: Dwa oblicza 
Ameryki - fi lm 
dokumentalny

23:05 Myśli na ten czas
23:15 Seans kultowy

- Zniknięcie - dramat
01:05 Scena alternatywna

06:00 Na wariackich
papierach

07:00 Taki jest świat 
07:50 Bibliotekarze
08:45 Przygody Merlina
09:35 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Ziemia Święta
10:30 Biblia
12:05 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
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

20:00 Mocne sobotnie 
kino: Renegaci
Siły specjalne 
amerykańskiej marynarki 
odkrywają skarb znajdują-
cy się na dnie bośniackiego 
jeziora.

21:50 Aż do śmierci
23:45 Ocalona
01:35 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku

03:25 Menu na miarę
04:35 Z archiwum 

policji 
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

05:50 Tajemnice medyczne

04:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:50 Mango 
- telezakupy

07:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

09:55 Hotel Paradise 
12:50 Był sobie łajdak - fi lm 

western, USA, 1970, reż. 
Joseph L. Mankiewicz, 
wyk. Kirk Douglas, Henry 
Fonda, Hume Cronyn, 
Warren Oates, Burgess 
Meredith, John Randolph 

15:30 Kot w butach - fi lm 
komedia, USA, 2011, reż. 
Chris Miller, wyk. Antonio 
Banderas, Salma Hayek, 
Billy Bob Thornton, Zach 
Galifi anakis, Amy Sedaris 

17:15 Piraci z Karaibów: 
Na nieznanych wodach 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2011, 
reż. Rob Marshall, 
wyk. Johnny Depp

20:00 Harry Potter 
i insygnia śmierci
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2010, reż. 
David Yates, wyk. Daniel 
Radcliff e, Emma Watson, 
Rupert Grint, Alan Rick-
man, Ralph Fiennes, Julie 
Walters, Helena Bonham 
Carter, Tom Felton, Jason 
Isaacs 

23:10 Ted - fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Seth 
MacFarlane, wyk. Mark 
Wahlberg, Mila Kunis, Seth 
MacFarlane, Joel McHale, 
Giovanni Ribisi 

01:25 Druga strona 
medalu
- talk show 

02:20 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 Kacze opowieści
08:30 Galileo
10:30 Policjantki i Policjanci
12:35 Witaj w domu, 

panie Jenkins
 Gospodarz talk-show 

jedzie w odwiedziny 
do rodziców, którzy 
obchodzą jubileusz. Już od 
pierwszych chwil pobytu 
zaczynają się spełniać jego 
obawy przed powrotem do 
koszmarów dzieciństwa i 
młodości, a to za sprawą 
co bardziej nieznośnych 
członków jego licznej 
rodziny, która daje mu 
popalić.

14:50 STOP Drogówka
15:50 Policjantki i Policjanci
18:50 Domowe rozgrywki
19:00 Galileo
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:00 Żelazny krzyż
  - fi lm akcji, 

prod. Wielka Brytania, 
NRD, 1977, reż. Peckinpah 
Sam, wyk. Coburn 
James

 Akcja fi lmu rozgrywa
się na froncie wschodnim 
II wojny światowej 
w 1943 r. Steiner jest 
żołnierzem Wermachtu z 
trzydziestoletnim stażem 
wojskowym. Za obrazę ofi -
cera został zdegradowany 
ze stopnia porucznika do 
sierżanta, ale dowódca 
jego oddziału, również 
weteran, płk Brandt, darzy 
go szacunkiem. 

01:40 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata: 
Mali ulubieńcy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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niedziela 19 kwietnia

05:15 Pogoda na piątek 
- serial obyczajowy TVP 

06:05 Słownik polsko@polski
- talk - show 

06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Historia, której nie 

pamiętam - fi lm 
dokumentalny

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- magazyn 
09:05 Ziarno - magazyn 
10:00 Niedziela Miłosierdzia 

Bożego - transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

11:30 Między ziemią
a niebem - magazyn 

12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią

a niebem - magazyn 
12:25 Misje.pl - reportaż 
13:05 BBC w Jedynce - Wielkie 

rzeki świata - serial 
14:15 Z pamięci 
14:25 Weterynarze z sercem

15:05  Stulecie Winnych 
- serial TVP 

16:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod.  TVP 

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! 
22:30 Zakochana Jedynka 

- Sprawiedliwy 
- dramat, prod. Polska, 
2015, reż. Michał Szczer-
bic, wyk. Jacek Braciak

00:15 Noe: Wybrany przez 
Boga - dramat

02:40 24 godziny po śmierci
- fi lm akcji, prod. USA

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę - Zły 
pies czyli co nas broni

05:25 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

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

08:00 Pytanie na śniadanie
11:40 Pytanie na śniadanie 

Extra
12:10 Dance Dance Dance 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. 

Opole 2020 - widowisko 
muzyczne 

16:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

16:55 Lepsza połowa 
- serial TVP 

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

- serial TVP 
19:25 Na sygnale - serial 

20:00 Panaceum
- fi lm prod. USA, 2013, 
reż. Steven Soderbergh, 
wyk. Jude Law, Rooney 
Mara, Catherine Zeta - 
Jones, Channing 
Tatum 

21:50 Kino bez granic
- Klucz Sary 
- dramat, prod. Francja, 
2010, reż. Gilles Paquet 
- Brenner, wyk. Kristine 
Scott - Thomas, Melusine 
Mayance, Frederic Pierrot 

23:45 Zakochany 
Szekspir - komedia, 
prod. USA, 1998,
reż. John Madden, 
wyk. Joseph Finnes

01:55 Jestem mordercą - dra-
mat, prod. Polska, 2016

03:55 Zakończenie dnia

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 Efekt Domina 
12:05 Człowiek 

przyszłości 
- dokument 

13:05 Kod genetyczny 
14:05 Ameryka Express 
15:40 Legion samobójców

- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 2016,
reż. David Ayer, 
wyk. Will Smith, Jared 
Leto, Margot Robbie

18:00 Dorota inspiruje
19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:00 MasterChef Junior

21:35 Sherlock Holmes
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Niemcy, 
2009, reż. Guy Ritchie, 
wyk. Robert Downey 
Jr., Jude Law, Rachel 
McAdams, Mark Strong, 
Eddie Marsan 
Najsłynniejszy detektyw 
Sherlock Holmes z nie-
odłącznym przyjacielem 
dr. Watsonem szukają 
sprawcy rytualnych 
morderstw.

00:10 Motyw 
- serial, Polska 

01:05 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:00 Uwaga! 
- magazyn 

02:20 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Przygody Kota 
w butach

09:10 Świt jeźdźców smoków
09:40 Rybki z ferajny
 Oscar pracuje na myjni 

wielorybów, gdzie jest 
skrobaczem języków. Ma 
wiele długów i mieszka 
na samym dnie Rafy Ko-
ralowej. Niepozorne roz-
miary nie przeszkadzają 
mu jednak w marzeniach o 
wielkiej sławie. Pewnego 
dnia jego pragnienia 
zdają się spełniać.Na jego 
drodze staje pozornie 
groźny rekin Lenny wraz 
ze swoim bratem. 

11:30 Doktor Dolittle 3
 Maya Dolittle chce być po 

prostu zwykłą nastolatką. 
Ale posiada niezwykłą 
zdolność rozmawiania 
ze zwierzętami.

15:25 Kogel - Mogel
- komedia

 Po emocjach związanych 
z egzaminami wstępnymi 
na wydział pedagogiki, 
Katarzyna Solska wraca 
do rodzinnej wsi. I tu 
czeka ją niespodzianka 
- rodzina bez jej wiedzy 
rozpoczęła przygotowania 
do zaręczyn z bogatym 
sąsiadem Kolasą. 

17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
22:10 W rytmie serca
23:10 Ślad
00:15 Assassin’s Creed
02:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

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

cerkiew Zmartwych-
wstania 

09:00 Msza greckokatolicka 
09:55 Myśli na ten czas
10:05 Od ucha do ucha - 

Niezapomniany Leonard 
Bernstein - Spotkania z 
muzyką - Holst. Planety - 
cykl dokumentalny, prod. 
Niemcy, USA, 1970 

11:05 Od ucha do ucha - Cztery 
pory roku młodego An-
toniego - fi lm animowany

11:45 Myśli na ten czas
11:50 Trzeci punkt widzenia - 

program publicystyczny 
12:30 Piękności nocy, prod. 

Włochy, Francja, 1952 
14:05 Andras Schiff  - Partity 

Jana Sebastiana Bacha  
16:35 Myśli na ten czas
16:40 Zaginione Skarby 
17:00 Niedziela z... rolami 

Aliny Janowskiej 

17:50 Niedziela z... rolami 
Aliny Janowskiej 
- Wojna domowa 
- serial komediowy 
prod. TVP 

18:35 Niedziela z... rolami 
Aliny Janowskiej 
- Ostatnia akcja 

20:10 Myśli na ten czas
20:20 Pianista - dramat, 

prod. Polska, Wielka 
Brytania, Francja, 2002, 
reż. Roman Polański, 
wyk. Adrien Brody, 
Thomas Kretschmann

22:55 Matki 
01:00 Myśli na ten czas 
01:10 Bilet do kina - Wpływ 

księżyca 
03:00 Teraz animacje! - Inny
03:05 Teraz animacje! - Blok

- fi lm animowany

06:40 Biblia
08:30 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
09:20 Żandarm 

na emeryturze
Żandarmi z Saint-Tropez 
zostają wysłani na 
wcześniejszą emeryturę. 
Bezczynność daje im się 
ostro we znaki.

11:15 Najpiękniejsze
baśnie: Najlepszy 
przyjaciel

13:20 Hrabia Monte 
Christo

15:40 John Carter
Weteran wojny secesyjnej 
zostaje przeniesiony na 
Marsa. Chce wrócić do 
domu, jednak staje się 
uczestnikiem konfl iktu 
między dwiema zamiesz-
kującymi planetę rasami.

18:05 Dirty Dancing
20:00 Niedziela 

z gwiazdami: Red 2

22:00 Jestem zemstą
Stanley Hill (John 
Travolta) i jego żona 
zostają napadnięci w 
podziemnym garażu. Zaa-
takowana przez bandytów 
kobieta umiera na jego 
rękach. Policji nie udaje 
się jednak ująć sprawców. 
Zrozpaczony mężczyzna 
postanawia wziąć sprawy 
w swoje ręce i z pomocą 
przyjaciół wymierzyć 
sprawiedliwość.

23:40 Nędzne psy
01:45 Na wariackich 

papierach
- serial komediowy

02:30 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Biesiada na cztery 
pory roku

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:00 Mango 
- telezakupy

08:05 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:10 Hotel Paradise 
12:10 Hotel Paradise 

- Rajskie Rozdanie 
13:10 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
14:55 Projekt Lady 
15:55 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
16:55 Harry Potter

i insygnia śmierci 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, Wielka Bryta-
nia, 2010, 
reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Alan Rickman, Ralph 
Fiennes, Julie Walters, 
Helena Bonham Carter, 
Tom Felton

20:00 San Andreas 
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2015, reż. Brad 
Peyton, wyk. Dwayne 
Johnson, Carla Gugino, 
Alexandra Daddario, Ioan 
Gruff udd, Archie Panjabi, 
Paul Giamatti, Hugo 
Johnstone-Burt 

22:30 Jak upolować 
faceta? 
- fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Julie 
Ann Robinson, wyk. Kath-
erine Heigl, Jason O’Mara, 
Daniel Sunjata, John 
Leguizamo, Sherri Shep-
herd, Debbie Reynolds 

00:20 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:25 Noc Magii

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 Kacze opowieści
08:20 Pies na wagę

diamentów
  Złodzieje diamentów 

postanawiają przewieźć 
skradzione kosztowności, 
ukrywając je w obroży psa. 
Podczas postoju na drodze 
widzi ich 12-letni Owen, 
któremu nie podoba się, 
jak obchodzą się ze swoim 
czworonogiem Kiedy pies 
ucieka do lasu chłopiec 
znajduje go i zabiera do 
swojej kryjówki, zabez-
pieczonej całym syste-
mem zmyślnych pułapek i 
mechanizmów obronnych. 
Czy odważny i pomysłowy 
chłopiec poradzi sobie 
w starciu z przestępcami 
gotowymi na wszystko?

10:40 Galileo
12:40 Gwiazdy Kabaretu

14:45 Blond ambicja
 Katie mieszka w małym 

miasteczku w Oklahomie. 
Marzy o ślubie, ale jej 
chłopak wyjeżdża na jakiś 
czas do Nowego Jorku. 
Stęskniona dziewczyna 
postanawia zrobić mu 
niespodziankę. 

16:40 Witaj w domu, 
panie Jenkins

19:00 Galileo
20:00 Straszny fi lm 2
21:45 Wywiad 

z wampirem
00:20 Śmierć na talerzu
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 TOP 10 Lista 

Przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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poniedziałek 20 kwietnia

05:35 Program rozrywkowy
06:15 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

07:40 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Północna 
Bretania - serial 
dokumentalny

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

nowela historyczna TVP 
09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 To się opłaca - magazyn 
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 Bądźmy razem 

w domu 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:00 Teatr Telewizji - Okno na 

tamtą stronę
22:35 Rozmowy w czasach 

zarazy - talk-show
23:35 Świat bez fi kcji 
00:25 To był rok!
01:25 Sprawiedliwy - dramat
03:15 Testament - dokument

04:35 Koło fortuny - teleturniej 
05:10 Doktor Kleist - lekarz 

rodzinny - serial, 
prod. Niemcy, 2017 

06:05 Coś dla Ciebie
- magazyn 

06:30 Familiada - teleturniej 
07:00 Przepis dnia
07:10 Wesoła nauka 

- Wielkie dzieła 
małych rąk

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:30 Wieczernia Paschalna, 

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

fabularyzowany TVP 
14:05 Coś dla Ciebie 

- magazyn 
14:30 Operacja Zdrowie

- Od pajączka do żylaka 
- magazyn medyczny 

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

15:50 Zainwestuj w marzenia 
- serial TVP 

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada

- teleturniej 
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
18:55 Rodzinka.pl - serial 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
19:55 Przepis dnia
20:10 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Kulisy serialu 

„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 O mnie się nie martw
22:50 Trzy dni Kondora
23:50 Ambasador nadziei 

- dramat
02:15 Warto kochać - serial 
03:15 Klucz Sary - dramat
05:00 Zakończenie

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 
11:30 Afera fryzjera
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:49 Raport alergiczny 
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy 

21:30 Kod genetyczny 
22:30 Na własną rękę 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2002, reż. Andrew 
Davis, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Frances-
ca Neri, Elias Koteas, Cliff  
Curtis, John Leguizamo, 
John Turturro 

00:50 Człowiek 
przyszłości 
- dokument 

01:45 Wewnętrzny wróg 
- serial, USA 

02:35 Uwaga! 
- magazyn 

02:50 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze

Intrygujące i trzymające 
w napięciu sprawy 
kryminalne, dynamiczne 
akcje policyjne, najnowsze 
rozwiązania w walce 
z przestępczością, 
fascynujący bohaterowie, 
zagrożenie życia i silne 
emocje.

12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:45 Polska wybiera

20:05 MEGA HIT - Assassin’s 
Creed

 Dzięki rewolucyjnej 
technice, która zapewnia 
dostęp do zapisanych 
w genach wspomnień, 
Callum Lynch może 
przeżywać przygody 
swego przodka, Aguilara z 
Hiszpanii okresu wielkiej 
inkwizycji. Odkrywa przy 
tym, że jest potomkiem 
tajnego stowarzyszenia 
Asasynów. 

22:35 Szklana pułapka
01:15 Dzień Niepodległości. 

Odrodzenie
03:50 Kabaretowa 

Ekstraklasa
- program rozrywkowy

04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:05 Studio Kultura
- Rozmowy - Marta Axen-
towicz - Bohosiewicz 

07:20 Myśli na ten czas
07:30 Jan Serce - serial TVP 
08:40 Myśli na ten czas
09:00 Język polski
09:30 Matematyka
10:00 Język angielski
10:30 Biologia
11:00 Język polski
11:30 Matematyka
12:00 Język angielski
12:30 Biologia
12:55 Myśli na ten czas 

- felieton
13:00 Baśń o Pączkowej

- fi lm TVP 
13:40 Młody Chopin - Kamil 

Pacholec - koncert 
14:20 Pojedynki stulecia
14:45 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
14:50 Sztuka natury: 

Fotografi e Rosamond 
Purcell - dokumentalny

16:05 Literatura na ekranie 
- Quo vadis? 
- serial TVP 

16:55 Zapomniane kobiety 
sztuki - fi lm dokumental-
ny, prod. Francja, 2018 

17:45 Myśli na ten czas 
18:00 Portrety 
18:35 Chuligan Literacki 
19:10 Wydarzenie aktualne
19:30 Koncert
19:50 Którędy po sztukę 
20:00 Myśli na ten czas 
20:10 Panorama kina polsk-

iego - Wspomnienie lata 
- fi lm obyczajowy

21:45 Więcej niż fi kcja 
22:45 Myśli na ten czas 
22:55 Żelazna klasyka

- Zaćmienie - dramat
01:10 Pianista - dramat
03:40 Myśli na ten czas

06:10 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:50 Napisała: 
Morderstwo

10:50 Zaklinaczka duchów
12:25 Kobra - oddział 

specjalny
- serial sensacyjny

14:15 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Reporterzy. Z życia 
wzięte - serial 
obyczajowy

17:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Wasabi: Hubert 
zawodowiec

21:50 Red 2

23:50 Śmiertelny 
pocałunek Były 
agent spotyka swoją 
dawną partnerkę, która 
cierpi na amnezję w czasie 
wykonywania tajnej misji. 
Mężczyzna postanawia 
pomóc jej dokończyć 
zadanie.

01:35 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

02:15 Niesamowite!
03:25 Biesiada na cztery 

pory roku
04:05 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
04:30 Dyżur - serial 

dokumentalny
05:30 Rodzinny interes

- serial obyczajowy

05:00 Szkoła 
06:00 Mango 

telezakupy
07:35 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
08:10 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:10 Szpital - program 

obyczajowy 
12:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

14:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

15:15 Szkoła 
16:15 19 + - obyczajowy
16:55 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska 
18:00 Przyjaciele 

- serial komediowy, 
USA 

19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 

20:00 Ile waży koń trojański? 
- fi lm komedia, Polska, 
2008, reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Ilona Ostrowska, 
Maciej Marczewski, Robert 
Więckiewicz, Danuta 
Szafl arska, Sylwia Dziorek 

22:40 Harry Potter i insygnia 
śmierci
- fi lm przygodowy,
USA/Wielka Brytania, 
2010, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Alan Rickman, 
Ralph Fiennes, Julie 
Walters, Helena Bonham 
Carter, Tom Felton, 
Jason Isaacs 

01:40 Kości
- serial, USA 

02:30 Noc Magii

06:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker 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

- serial przygodowy
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Obcy - ósmy pasażer 
 - horro s-f 
 Załoga kosmicznego 

transportera Nostromo 
wraca na ziemię, wioząc 
duże ilości cennej rudy 
mineralnej. Gdy pokład-
owy superkomputer 
odbiera wezwanie SOS, 
wszyscy pasażerowie są 
w hibernacyjnym śnie. 

23:35 Zadyma
w Bangkoku

 Czterech Brytyjczyków 
jedzie do Tajlandii, by 
zaszaleć - imprezując, 
pijąc i grając w kasynach.

01:20 Włatcy móch
01:50 Galileo
02:50 Interwencja
03:05 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci Polsat

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 21 kwietnia

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka. Morze 
Iroise - serial 

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

nowela historyczna TVP 
09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Relacja z Liturgii Wiel-

kanocnej w Kościele 
greckokatolickim

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

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Bądźmy razem 

w domu
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
20:55 Zniewolona. Kulisy 
21:05 Zniewolona - serial 
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00 Rozmowy w czasach 

zarazy - talk-show
23:50 Ocaleni - reality show 
00:50 Nie do przebaczenia

05:10 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

06:05 Co dajesz bliźnim? 
06:30 Familiada - teleturniej 
07:00 Przepis dnia 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Pogoda Flesz 
12:30 Koło fortuny 

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

fabularyzowany TVP 
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - nowy rozdział - 
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 
18:55 Rodzinka.pl - serial 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

19:55 Przepis dnia 
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Kulisy serialu 

„M jak miłość”
20:55 M jak miłość

- serial TVP 
21:50 Echo serca - serial TVP 
22:45 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP 
22:55 Fateicz i morze 

- fi lm dokumentalny,
prod. Rosja, Polska, 2018, 
reż. Sergey Vinokurov, 
Alina Rudnitskaya 

24:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

00:30 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

01:30 Nowa - serial TVP

04:45 Uwaga! - magazyn 
05:05 Kuchenne rewolucje
06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Motyw
- serial, Polska 

22:30 Saga Zmierzch: 
Przed świtem 
- fi lm horror, USA,
2011, reż. Bill Condon, 
wyk. Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor 
Lautner 

00:55 Zabójcza broń 
- serial, USA 

01:45 Uwaga! 
- magazyn 

02:00 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 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.

20:05 Dzień Niepodległości. 
Odrodzenie
- fi lm przygodowy

  Od ostatniej inwazji 
obcych na kulę ziemską 
minęło 20 lat. Przy 
pomocy pozostaw-
ionych przez przybyszy 
technologii, ludziom 
udało się stworzyć dla 
Ziemi potężny system 
obronny. Obcy postanowili 
teraz powrócić i ponownie 
spróbują przejąć planetę. 

22:35 Porwanie
00:45 Koń wodny: 

Legenda głębin
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

06:35 Studio Kultura - Roz-
mowy - Paweł Chojnacki 

06:45 Myśli na ten czas - 
felieton

06:55 Jan Serce - serial TVP 
09:00 Język polski
09:30 fi zyka
10:00 J. niemiecki
10:30 Historia
11:00 Język polski
11:30 fi zyka
12:00 J. niemiecki
12:30 Geografi a
12:55 Myśli na ten czas 
13:00 Magiczne drzewo 

- fi lm przygodowy
14:25 Młody Chopin - Łukasz 

Krupiński - koncert 
15:05 Pojedynki stulecia

- Aleksander Wat 
- Stanisław Cat - Mack-
iewicz 

15:30 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Gdańsk Oliwa 

15:40 Kwiaty w kosmosie 

16:25 Literatura na ekranie
- Quo vadis? - serial TVP 

17:15 Piosenki Władysława 
Szpilmana - widowisko 

17:45 Myśli na ten czas
18:00 Portrety
19:10 Kronos 
19:50 Którędy po sztukę  
20:00 Myśli na ten czas
20:10 Teatr Telewizji 

- Zdążyć przed Panem 
Bogiem

21:25 Lekkie obyczaje - 500 dni 
miłości - komedia

23:00 Myśli na ten czas 
23:10 Młoda Polska - Casting
23:35 Nocny dokument 

- Albert Cinema 
00:35 Panorama kina 

polskiego 
02:05 Myśli na ten czas 
02:20 Kino nocne - Fortepian

06:10 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

08:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. W 
każdym z nich nie brakuje 
“zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów. Chcą, aby 
zawsze na pierwszym mie-
jscu stała sprawiedliwość.

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:50 Napisała: 
Morderstwo

10:50 Zaklinaczka duchów
12:25 Kobra - oddział 

specjalny - serial
14:10 Lombard. Życie 

pod zastaw 

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Więzienie
w ogniu

21:40 Kula w łeb
23:15 Renegaci
01:05 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

02:00 Biesiada na cztery 
pory roku

03:25 Na jedwabnym 
szlaku

04:05 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

04:30 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:30 Rodzinny interes

05:00 Szkoła 
06:00 Mango

telezakupy
07:35 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
08:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:10 Szpital - program 

obyczajowy 
12:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

15:15 Szkoła 
16:15 19 + - obyczajowy
16:55 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska 
18:00 Przyjaciele 

- serial komediowy, 
USA 

19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 

20:00 40 lat minęło 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2012, 
reż. Judd Apatow, wyk. 
Judd Apatow, Paul Rudd, 
Leslie Mann, Maude 
Apatow, Iris Apatow, 
Albert Brooks, John 
Lithgow, Megan Fox 

22:50 Kolekcjoner 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Gary Fleder, 
wyk. Morgan Freeman, 
Ashley Judd, Cary Elwes, 
Alex McArthur, Tony 
Goldwyn, Jay O. Sanders, 
Bill Nunn, Brian Cox, Roma 
Maffi  a 

01:15 Kości
- serial, USA 

02:10 Noc Magii
- program ezoteryczny

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
16:00 Słoneczny patrol
18:00 Policjantki 

i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Las samobójców
 Młoda Amerykanka, Sarah, 

wyrusza na poszukiwanie 
swojej siostry bliźniaczki, 
która w tajemniczych 
okolicznościach zaginęła 
w Japonii. Jedyny trop 
wiedzie do wyjątkowo 
mrocznego miejsca, jakim 
jest las Aokigahara, mekka 
japońskich samobójców, 
którzy ściągają tam z 
całego kraju by odebrać 
sobie życie. 

23:00 Klub śmierci
  Amy Ray, po wyjściu

z więzienia, chce zacząć 
nowe życie. Zatrudnia 
się jako ochroniarz w 
nocnym klubie i stara się 
przede wszystkim unikać 
kłopotów. Jednak kiedy 
klub zostaje obrabowany, 
a syn właściciela zastrzel-
ony, Ray z powodu swojej 
kryminalnej przeszłości 
staje się głównym 
podejrzanym. 

00:55 Włatcy móch
01:25 Galileo
02:30 Zagadkowe 

zgony
02:55 Graffi  ti
03:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2020
03:40 Trans World Sport

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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środa 22 kwietnia

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Elif - serial, prod. Turcja, 

2017 
07:00 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka. Południo-
wa Bretania - serial

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów 
09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Bądźmy razem w domu 

16:05  Przysięga
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

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 Pogoda 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Rocky 4 

- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1985, 
reż. Sylvester Stallone

22:45 Rozmowy w czasach 
zarazy - talk-show

23:40 Historia bez tajemnic 
- Tora i miecz - fi lm 

00:45 Grzech przeszłości 
- fi lm fabularny

05:05 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial, 
prod. Niemcy, 2017 

06:00 Pożyteczni.pl
- magazyn 

06:30 Familiada - teleturniej 
07:00 Przepis dnia 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
- program edukacyjny 

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Pogoda Flesz 
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 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - nowy rozdział - 
serial, prod. Niemcy, 2008 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

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

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

obyczajowy TVP 
20:40 Kulisy seriali Na dobre i 

na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe - serial 
21:55 Na sygnale - serial 
22:35 Kino relaks - Przypad-

kowy mąż - komedia
00:15 Geniusz: Picasso 

- serial, prod. USA, 2018 
01:15 Pustynni biegacze 
02:25 Moda - prawdziwe 

koszty - dokumentalny

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 
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 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Ameryka Express 
- program rozrywkowy
prod. Polska

23:00 Czerwona 
gorączka 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1988, reż. Walter
Hill, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, James 
Belushi, Peter Boyle, Ed 
O’Ross, Gina Gershon 

01:10 Nie z tego świata 
- serial, USA 

02:05 Uwaga! 
- magazyn 

02:25 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 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
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Zawsze warto

22:15 Zoolander
 - komedia
 Derek Zoolander, trzykrot-

ny zdobywca tytułu 
Modela Roku, zostaje 
zdetronizowany przez 
Hansela znienawidzonego, 
młodszego rywala. 
Derek porzuca Nowy Jork 
i wraca do rodzinnego 
miasteczka, gdzie zostaje 
górnikiem. Niestety, praca 
w kopalni jest pomyłką. 
Delikatne dłonie nie 
są przyzwyczajone 
do ciężkiego kilofa.

23:45 Nasz Nowy Dom
01:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

08:50 Myśli na ten czas
09:00 WOS
09:30 Matematyka
10:00 Język angielski
10:30 Geografi a
11:00 Edukacja

dla bezpieczeństwa
11:30 Matematyka
12:00 Język angielski
12:30 Chemia
12:55 Myśli na ten czas
13:00 Jasminum - obyczajowy
14:50 Młody Chopin 
15:30 Pojedynki stulecia 
15:55 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
16:00 Stanisław Ignacy 

Witkiewicz 
16:25 Literatura na ekranie 
17:20 Legenda i nauka 
17:45 Miniatury fi lmowe 
17:45 Myśli na ten czas 
18:00 Portrety 
18:35 Mistrzowie batuty 
19:30 Dezerterzy
20:00 Myśli na ten czas

20:10 Na wschód 
od Hollywood 
- Złota klatka
- dramat, prod. Hiszpania, 
Meksyk, 2013

22:05 Ziemia, planeta ludzi 
23:35 Myśli na ten czas 

- felieton
23:45 Kronos 
00:25 Avishai Cohen’s 

New York Division 
na festiwalu Jazz
a Vienne - koncert, 
prod. Francja, 2015 

01:35 Lekkie obyczaje - 500 
dni miłości - komedia 
romantyczna, prod. USA, 
2009, reż. Marc Webb

03:10 Myśli na ten czas
03:20 Kino nocne - Mur

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2013

06:10 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

08:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

09:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:50 Napisała: 
Morderstwo

10:50 Zaklinaczka duchów
12:25 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny
Serial opowiada o nie-
mieckiej policji drogowej, 
która codziennie musi 
chronić autostrady przed 
niezrównoważonymi 
kierowcami.

14:10 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Taxi - komedia
 Taksówkarz lubiący 

szybką jazdę i pechowy 
funkcjonariusz łączą siły, 
by złapać niemiecki gang 
złodziei. Bandyci zuchwale 
rabują kolejne banki, 
ośmieszając przy tym 
miejscową policję.

21:30 Wasabi: Hubert 
zawodowiec

23:30 Prima aprilis
01:25 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:05 Niesamowite!
02:30 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:25 Na jedwabnym 

szlaku
04:05 Z archiwum policji 
04:30 Dyżur - serial

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

po uszy 
- serial, Polska 

08:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:10 Szpital - program 
obyczajowy 

12:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:10 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

15:15 Szkoła 
16:15 19 + - obyczajowy
16:55 Brzydula

- serial obyczajowy, Polska 
18:00 Przyjaciele 

- serial komediowy, 
USA 

19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 

20:00 Doskonały świat 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1993, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Kevin 
Costner, Clint Eastwood, 
Laura Dern, T.J. Lowther, 
Keith Szarabajka, Leo 
Burmester 

22:55 Ziarno prawdy 
- fi lm sensacyjny, 
Polska, 2015, reż. Borys 
Lankosz, wyk. Robert 
Więckiewicz, Jerzy Trela, 
Magdalena Walach, Alek-
sandra Hamkalo, Krzysztof 
Pieczyński, Andrzej 
Zieliński 

01:15 Kości - serial, USA 
02:10 Druga strona 

medalu 
- talk show 

02:40 Noc Magii

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci

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

12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Septagon

Serial opiera się 
na pełnych zwrotów 
akcji Historiach, które 
poznajemy przez pryzmat 
prowadzonych przez 
detektywów śledztw 
oraz na równolegle 
rozwijanych wątkach 
osobistych z życia 
głównych bohaterów.

16:00 Słoneczny patrol
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny

21:00 Underworld 2: 
Ewolucja

 Dalsze losy Seleny 
i Michaela dwojga sprzy-
mierzonych wojowników, 
będących potomkami 
dwóch ras od wieków 
toczących śmiertelną 
walkę: wilkołaków 
i wampirów. 

23:25 Krwawy okręt
 Grupa studentów wypły-

wa na Morze Beringa, by 
na podstawie obserwacji 
stada białuch badać skutki 
globalnego ocieplenia. 

01:00 Włatcy móch
01:30 STOP Drogówka

- magazyn
prod. Polska

02:30 Graffi  ti
02:40 Lista Przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA KOMEDIA HORROR

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

czwartek 23 kwietnia

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Elif - serial, prod. Turcja, 

2017 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka. Atlantyk 
północny - serial doku-
mentalny

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

nowela historyczna TVP 
09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce 

- Dzikie Karaiby 

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

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! 

- magazyn
15:35 Bądźmy razem w domu 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
23:00 Rozmowy w czasach 

zarazy - talk-show
23:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
00:50 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

04:25 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:05 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

06:00 Operacja Zdrowie
- Od pajączka do żylaka 
- magazyn medyczny 

06:30 Familiada - teleturniej 
07:00 Przepis dnia
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 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy

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

- teleturniej 
18:55 Rodzinka.pl - serial 

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

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Filmowe czwartki 

- Wiesław Kot - felieton 
20:45 Filmowe czwartki - Tuli-

panowa gorączka - fi lm
22:45 Okup - thriller
00:55 Ulubiony sport 

mężczyzn - komedia
03:00 Sztuka zbrodni - serial
03:55 Art Noc - Mocny skład 
04:45 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:25 Doradca smaku 

- Chleb żytni z pastą 
11:35 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 
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
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

- Tarta ze szpinakiem  

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Och, Karol II 
- fi lm komedia, Polska, 
2011, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Małgorzata Socha, 
Małgorzata Foremniak, 
Katarzyna Zielińska

00:45 Komórka
- fi lm sensacyjny, USA/
Niemcy, 2004, reż. David 
R. Ellis, wyk. Kim Basinger, 
Chris Evans, Jason 
Statham, William H. Macy

02:30 Uwaga! - magazyn 
02:50 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki 
kryminalne, prowadząc 
biuro detektywistyczne.

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 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

20:05 Nasz Nowy Dom

21:05 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
prod. Polska
Cztery przyjaciółki z lat 
szkolnych spotykają się 
ponownie na zjeździe 
absolwentów. Kobiety 
odnawiają kontakt 
i pomagają sobie
w trudnych momentach.

22:10 Zdrady
23:10 Ktoś całkiem obcy

Reporterka śledcza przeni-
ka do struktur świata 
reklamy, zatrudniając 
się jako sekretarka Harris-
ona Hilla - prezesa jednej
z największych fi rm.
Chce tym samym 
odnaleźć mordercę 
swojej przyjaciółki.

01:20 Zakończenie

09:00 Język polski
09:30 Informatyka
10:00 J. niemiecki
10:30 Historia
11:00 Język polski
11:30 Informatyka
12:00 J. niemiecki
12:30 Historia
12:55 Myśli na ten czas
13:00 Duże zwierzę - fi lm
14:10 Młody Chopin 
14:50 Pojedynki stulecia 
15:15 Szlakiem miejsc 

niezwykłych
15:25 Stanisław Ignacy 

Witkiewicz
15:55 Literatura na ekranie 
16:45 Proszę słonia - fi lm 
17:50 Myśli na ten czas
18:00 Portrety
18:35 One. Kobiety kultury 
19:10 Zofi a i Oskar 

Hansenowie - reportaż 
19:35 Wydarzenie aktualne
20:00 Myśli na ten czas
20:10 Klub fi lmowy 

20:15 Czwartkowy 
klub fi lmowy 
- Jesienna opowieść
- fi lm obyczajowy, 
prod. Francja, 1998, 
reż. Eric Rohmer, 
wyk. Marie Riviere, 
Batrice Romand, Alain 
Libolt, Didier Sandre 

22:15 Scena klasyczna 
- Zespół wokalny Rondo 
- koncert 

22:55 Myśli na ten czas 
- felieton

23:05 Na wschód od Holly-
wood - Złota klatka 

01:00 Kino nocne - Służący 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1963

02:55 Myśli na ten czas 
03:05 Personel - fi lm 

obyczajowy

06:10 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial

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

09:50 Napisała: 
Morderstwo
- serial kryminalny

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
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Gorący pościg

21:40 Dwóch gniewnych
ludzi - komedia

23:40 Hostel 
- horror
Trzech przyjaciół jedzie 
na wakacje do Słowacji. 
Wkrótce zostają porwani 
i przeniesieni w sam 
środek piekła.

01:20 Ojciec Ted
02:20 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Tajem-
nice medyczne

03:00 Tajemnice medyczne
04:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:35 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
05:05 Dyżur 

- serial dokumentalny
05:30 Rodzinny interes

- serial obyczajowy

05:00 Szkoła 
06:00 Mango

telezakupy
07:35 Zakochani

po uszy 
- serial, Polska 

08:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:10 Szpital - program 
obyczajowy 

12:10 Sąd rodzinny
- program sądowy 

13:10 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

15:15 Szkoła 
16:15 19 + - obyczajowy
16:55 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska 
18:00 Przyjaciele 

- serial komediowy, USA 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 

20:00 Kryzys to nasz pomysł 
- fi lm komedia, USA, 2015, 
reż. David Gordon Green, 
wyk. Sandra Bullock, 
Billy Bob Thornton, 
Anthony Mackie, Joaquim 
De Almeida, Ann Dowd, 
Scott McNairy 

22:20 San Andreas
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2015, reż. Brad 
Peyton, wyk. Dwayne 
Johnson, Carla Gugino, 
Alexandra Daddario, Ioan 
Gruff udd, Archie Panjabi, 
Paul Giamatti, Hugo 
Johnstone-Burt 

00:40 Kości - serial, USA 
01:35 Druga strona 

medalu 
- talk show 

02:10 Noc Magii

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol

Akcja serialu rozgrywa się 
na plaży w południowej 
Kalifornii. Wspaniała 
przygoda, piękne 
i wysportowane ciała 
w skąpych strojach 
kąpielowych, wakacyjne 
romanse.

18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
Zespoły policyjne 
prowadzą różne sprawy 
kryminalne począwszy 
od zabójstw, poprzez 
napady, a skończywszy 
na narkotykach.

21:00 Straszny fi lm 2
  Dwaj księża próbują 

wypędzić złego ducha 
z ciała Megan, jednak 
egzorcyzm nie kończy 
się tak jak planowali.
Po roku spotyka 
się grupka przyjaciół, 
którzy przeżyli to 
wydarzenie. Próbują 
zapomnieć o tym czego 
doświadczyli, podczas 
ostatniego święta Hal-
loween. Wkrótce zostają 
zaproszeni przez profesora 
Oldmana do domu, 
w którym zostały odpraw-
ione egzorcyzmy.

22:40 Śmierć na talerzu
- program rozrywkowy

00:45 Interwencja
- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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KUPIĘ

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

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

 u Kupię siatkę ogrodzeniową uży-
waną, np. leśną, około 100 mb. tel. 
729 682 602

SPRZEDAM

 u Sprzedam: lada chłodnicza, 
zamrażarki, mieszalka do ciasta, 
kuchnia gazowa 6-palnikowa, pa-
telnia gastronomiczna, bemary, 
regały sklepowe. tel. 604 492 760

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

 u Pianino Legnica Bollhur. tel. 604 
132 602

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

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

 u Torebka 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 papugi faliste, różne 
kolory. tel. 669 412 394

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

 u Bieniów – działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy, o pow. 23 
ary w cenie 73 tys. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Bogumiłów – działka na sprze-
daż o pow. 1,47 ha w okazyjnej cenie 
85 tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

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

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
do wprowadzenia, 2 pokoje, II pię-
tro, w kamienicy,  Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
Mazurek 
migdałowy  
z kajmakiem
Składniki
RUCHE CIASTO MIGDAŁOWE
•  70 g migdałów, zmielonych na mączkę 
•  300 g mąki pszennej
•  90 g cukru pudru
•  200 g miękkiego masła
•  2 żółtka
•  szczypta soli
CIASTO HERBATNIKOWE (NA DEKORACYJNE 
ROZETKI)
•  150 g margaryny
•  100 g cukru pudru
•  2 jajka, umyte
•  250 g mąki pszennej
•  50 g migdałów, zmielonych na mączkę 
MASA KAJMAKOWA
•  500 g cukierków krówek (klasycznych)
•  100 ml mleka 3,2% 
•  50 ml śmietany 30% 
•  50 g miękkiego masła

DO DEKORACJI
•  biała czekolada, rozpuszczona
•  deserowa czekolada, rozpuszczona
•  bakalie
Wykonanie
KRUCHE CIASTO MIGDAŁOWE
Przesianą mąkę, cukier puder i zmielone 
wcześniej migdały, przekładamy na blat lub 
do miski. Robimy zagłębienie i dodajemy 
żółtka, pokrojone w kostkę masło i sól. Du-
żym nożem lub łopatką łączymy składniki,  

a następnie delikatnie zagniatamy ciasto.
Bardzo ważne: Ciasta nie możemy zagniatać 
zbyt długo, ponieważ po wypieczeniu może 
się skurczyć.
Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na 
minimum godzinę. Po schłodzeniu rozwał-
kowujemy  na grubość około 5 mm i rozkła-
damy na formie. Za pomocą miski wycinamy  
w cieście kształt mazurka. Pieczemy w piekar-
niku z termoobiegiem w temperaturze 180°C 
około 10-15minut (ciasto ma być blade).

CIASTO HERBATNIKOWE NA DEKORACYJNE
Margarynę miksujemy z cukrem pudrem do 
momentu, aż będzie puszysta, następnie 
stopniowo dodajemy jajka. Kiedy masa bę-
dzie jednolita, dodajemy mąkę i mączkę mi-
gdałową. Delikatnie mieszamy.
Na wcześniej podpieczone (bardzo blade) 
blaty z ciasta kruchego wyciskamy szprycą 
dekoracyjne rozetki z przygotowanej masy 
i ponownie wstawiamy do piekarnika z ter-
moobiegiem rozgrzanego do 180-190°C na 
mniej więcej 15 minut i pieczemy do mo-
mentu, aż ciasto nabierze złotego koloru.
MASA KAJMAKOWA
Mleko mieszamy ze śmietaną w rondelku, 
zagotowujemy. Do gotującego się mleka  
i śmietany wsypujemy krówki. Ciągle mie-
szając, doprowadzamy do całkowitego roz-
puszczenia się cukierków. Gdy masa będzie 
jednolita (możemy przecedzić ją przez sit-
ko), zdejmujemy rondel z kuchenki i do lekko 
przestudzonej masy dodajemy miękkie ma-
sło. Mieszamy do uzyskania gładkiej i lśnią-
cej masy. Jeszcze ciepłą masę kajmakową 
wylewamy na wcześniej wypieczone blaty 
ciasta. Dekorujemy bakaliami i rozpuszczo-
ną czekoladą.

  fot. ARMG
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 u Olbrachtów – działka na 
sprzedaż 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 Nieruchomo-
ści, nr tel: 606 705 480

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

 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 Nieruchomo-
ści, nr tel:606 705 480

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

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

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

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

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

 u Żary – pilnie poszukujemy 
mieszkania na sprzedaż, 2 -3 po-
koje, Partner Nieruchomości: 533-
308-999

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

 u Żary – umeblowane miesz-
kanie 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 sprze-
daż przy drodze asfaltowej,1457 
m2 w cenie 60 tys. Partner Nieru-
chomości: 533-308-999

MOTORYZACJA

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

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

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

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

USŁUGI

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

ROLNICTWO

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

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

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

RÓŻNE

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

OGŁOSZENIA

• Policjant służby prewencji Żary/ Lub-
sko 10

• Główny księgowy Żary 1
• Wartownik Oddziału Wart Cywilnych 

Skład Potok 7
• Zastępca Komendanta Oddziału Waart 

Cywilnych Skład Potok 1
• Wartownik- przewodnik psa służbo-

wego Oddziału Wart Cywilnych Skład 
Potok 2

• Młodszy asystent Żary 1
• Pielęgniarka Miłowice 1
• Pracownik socjalny Teren Gminy Żary 1
• Opiekun osób starszych Teren Gminy 

Żary 2
• Psycholog Żary 1
• Psycholog Żary (1/4 etatu) 1
• Szwaczka maszynowa Lubsko 2
• Piekarz Lubsko 1
• Kucharz Żary 1
• Pracownik fizyczny Teren Żar: rejon ul. 

Pocztowa/ Poznańska 2
• Pracownik na stacji paliw Starosiedle 1

• Tapicer Jasień 1
• Elektryk Woj. lubuskie 1
• Brukarz Żary 3
• Brukarz/ Brygadzista Żary 2
• Hydraulik Żary 2
• Operator ładowarki Żary 1
• Operator koparki Żary 2
• Doradca klienta Lubsko 1
• Fryzjer Jasień 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Fryzjer Żary 1
• Kelner Żary 1
• Recepcjonista Żary 1
• Dziennikarz Żary 1
• Pracownik budowlany Żary 1
• 
• Oferta stażu  
• Pracownik biurowy Żary 1
• Sprzedawca Żary 2
• Animator dziecięcy - trener Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 1
• Kucharz Żary 1
• Szwaczka Sieniawa Żarska 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

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

SPRZEDAM
pręty

zbrojeniowe
fi 12

długość 12 m
55 szt.

cena 18 zł/szt
tel. 608637937
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KRZYŻÓWKA
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Klary, Roberta
Światowy Dzień Kostki Rubika

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

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

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

Europejski Dzień Praw Pacjenta
Światowy Dzień Cyrku

Emmy, Jerzego
Dzień Rowerowy
Dzień Czosnku

Czesława, Agnieszki
Międzynarodowy Dzień Wolnej 
Prasy

Anzelma, Konrady

Kai, Wanesy
Dzień Ziemi

Jerzego, Wojciecha
Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich

Książka Joanny Jax „Syn zakon-
nicy” podzielona jest na dwie 
części. W pierwszej poznajemy 
tytułowego bohatera. Jest rok 
2005. Jerzy Rosiak w wieku 60. 
lat dowiaduje się, że jest synem 
zakonnicy i niemieckiego ofice-
ra. Musi to udowodnić, a władze 
Kościoła niekoniecznie chcą mu 
w tym pomóc. Świadków ciąży 
słynnej zakonnicy jest wielu, ale 
o pomoc w dążeniu do prawdy 
prosi redaktora gazety, który ma 
na swoim koncie sporo sukcesów 
w rozwiązywaniu podobnych 
spraw. Są też dzienniki, które sio-
stra Judyta pisała przez całe swoje 
życie, a po jej śmierci miały trafić 
w ręce jej syna. A czy trafiły? I co 
w nich było? Tego Wam nie zdradzę. 
Jest też młodziutka, piękna zakon-
nica Miriam, która była bardzo 
blisko z siostrą Judytą. To jej po-
wierzyła swoje dzienniki i ostatnią 
wolę z nimi związaną. Okazuje się, 
że nie wszystko, w co tak wierzy-
ła i ufała, jest prawdą. Zwłaszcza 
życie w klasztorze. Zaczyna mieć 
wątpliwości, czy powinna składać 
śluby wieczyste i służyć Bogu do 
końca swoich dni. Jaką podejmie 
decyzję? I skąd te wątpliwości? Na 
te pytania również znajdziecie od-
powiedzi w książce.

Druga część rozpoczyna 
się w 1932 roku i jak dla mnie... 
to wyciskacz łez, zwłaszcza 
kilka ostatnich stron. Poznaje-
my siostrę Judytę jako Amelię 
- dziewczynę niezwykle mądrą, 
niewinną, ukierunkowaną na 
kształcenie i życie zakonne. 
Rozważania filozofów o życiu, 
grzechu, wierze, miłości, czy-
stości, to dla niej fundament, na 
którym stawiała ufnie kroki. Ale 

ten stan trwa do momentu, gdy 
na jej drodze staje jej daleki ku-
zyn – niemiecki oficer, w którym 
zakochuje się od pierwszego wej-
rzenia. Czasy przedwojenne, wo-
jenne i powojenne. Trudne czasy. 
A jeszcze trudniejsze decyzje, 
które niekoniecznie są zgodne 
z wolą bohaterów książki.
I tu moja refleksja. Człowiek nie 
może nauczyć niczego drugiego 
człowieka. Może mu tylko dopo-
móc w wyszukiwaniu prawdy we 
własnym sercu, jeżeli ją posiada. 
A słowa, nawet tych najświęt-
szych, nigdy nie będą uniwersal-
ne, bo ludzie, ich losy, sytuacje 
i warunki nie są identyczne.
Drugie przesłanie tej książki to 
słowa Hegla: „Miłość to zagu-
bienie się świadomości własnej 
w kimś drugim, ten blask bezinte-
resowności i wyzbycia się własnej 
jaźni, dzięki którym podmiot od-
najduje dopiero sam siebie i staje 
się jaźnią, to zapomnienie o sobie 
do tego stopnia, że kochający 
posiada swą egzystencję nie dla 
siebie, że nie dla siebie żyje i nie 
o siebie dba”. M.

A może książka...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
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