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Jolanta Dankiewicz
prezes Szpitala na Wyspie w Żarach
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Sobota była dniem 
pełnym stresu i emocji.
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Nadal wspierajmy naszych
Po raz kolejny będę namawiał do 
wspierania lokalnych firm, aby 
mogły jakoś przetrwać ten trud-
ny okres. Nie poprzez datki, czy 
darowizny. Takie rzeczy potrzeb-
ne są szpitalom. Teraz szcze-
gólnie, choć nie od wczoraj pie-
niędzy na ochronę zdrowia jest 
ciągle za mało. To kwestia roz-
wiązań systemowych. Ostatnia 
reforma miała skrócić kolejki, 
miała sprawić, że będzie lepiej. 
Głośno zapowiadane spektaku-
larne efekty jakoś nie nadeszły, 
a szpitale gimnastykują się moc-
no, jak związać koniec z koń-
cem. Dziś jest trudniej. Jeden 
ze szpitali już dziś wykorzystał 
cały zapas rękawiczek jednora-
zowych, który został zakupiony 
w przetargu i powinien wystar-
czyć na cały rok. To tylko jeden 

z przykładów. A możnaby ich 
mnożyć.

Szpitale mają wsparcie od 
firm, instytucji, samorządów. 
Indywidualne osoby przelewają 
różne kwoty na konta szpitali. 
To wszystko bardzo piękne i po-
trzebne gesty. Aż trudno sobie 
wyobrazić, jaka byłaby sytuacja 
w szpitalach bez takiego wła-
śnie wsparcia.

Wracając do wspomnia-
nych firm lokalnych, których 
istnienie to przede wszystkim 
miejsca pracy. Pomagajmy więc, 
kupując produkty w sklepach 
w sąsiedztwie. Zamówmy coś 
w pobliskim barze. Z jednej stro-
ny to wydatek, za który otrzyma-
my jakiś towar, a z drugiej często 
być albo nie być dla kogoś, kto 
nie może normalnie zarabiać, 

a do tego zastanawia się, czy 
będzie musiał zwolnić jakiegoś 
pracownika. Bo nie wystarczy 
pieniędzy, aby wypłacić pensje. 
Wielu przedsiębiorców, nawet 

tych najmniejszych, z którymi 
ostatni miałem okazję rozma-
wiać, z obawą patrzy w przy-
szłość. Każdego dnia budzą się 
z nadzieją, że życie i praca wró-
ci do normy. Pamiętajmy o nich 
wszystkich.

Oznaką pewnej normalno-
ści, a wręcz wolności, było znie-
sienie zakazu wstępu do lasów 
i parków. Odetchnąć w pięknym 
wiosennym lesie pełną piersią, 
bez maseczki na twarzy... Pro-
szę zauważyć, jak takie drobne, 
naturalne rzeczy nabierają zna-
czenia, jeśli ich z jakiegoś powo-
du zabraknie. Niby zwykły las, 
a jakże cieszy.

Niektórzy nie kryli zdziwie-
nia. Jak to? Zamyka się lasy przy 
3 tysiącach zakażonych, a otwie-
ra przy 9 tysiącach? Widocznie 

tak trzeba, żebyśmy nie zwario-
wali w totalnej izolacji. 

Dobrze jest jednak pamię-
tać, aby nie zachłysnąć się tą 
namiastką wolności. Zachowa-
nie dystansu nie wymaga po-
nadludzkiej siły. Da się zrobić.

Wprawdzie rozsądku nie-
którym brakuje, ale przecież 
zawsze brakowało i brakować 
będzie. Pozostali muszą więc 
myśleć za siebie i za innych.

Długi weekend majowy. 
Jakoś dziwnie cichy i dość krót-
ki. Spróbujmy może jednak jakoś 
odpocząć. Od mediów, polityki, 
wirusa, statystyk nowych zaka-
żeń i śmierci. Na chwilę chociaż. 

Widzieliście w ogóle, jak 
zielona jest teraz zieleń? To jest 
coś, co warto zobaczyć. Byle nie 
w tumie.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

2 AKTUALNOŚCI

Sobota była dniem 
pełnym stresu i emocji.

DRODZY
CZYTELNICY

Przed nami Majówka.
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 ROBIMY PRZERWĘ

Kolejny numer
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Dwa dyżury 
jednego lekarza w 
Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym 105. 
Szpitala Wojskowego.
Lekarza, u którego 
stwierdzono 
zakażenie 
koronawirusem. 
W konsekwencji 
trzeba było 
przebadać około 
150 osób w dwóch 
żarskich szpitalach 
personel medyczny, 
pacjentów oraz inne 
osoby potencjalnie 
zagrożone 
zakażeniem.

- W piątek, 17 kwietnia, późnym 
popołudniem otrzymaliśmy in-
formację od służb sanitarno-epi-
demiologicznych, że 9 kwietnia 
jedna z pacjentek oddziału we-
wnętrznego naszego szpitala mia-
ła bezpośredni kontakt z lekarzem 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego 105. Szpitala Wojskowe-
go, jak się okazało - obciążonego 
dodatnim wynikiem testu w kie-
runku COVID-19 - mówi Jolanta 
Dankiewicz, prezes Szpitala na 
Wyspie. - Jeszcze zanim infor-
macja do nas dotarła, pacjentka ta 
została wypisana do domu. Tam 
też, zgodnie z procedurami epide-
miologicznym, pobrano jej mate-

riał do wykonania koronatestu.
Prezes szpitala wraz z kierowni-
kami oddziałów przystąpili do 
realizacji odpowiednich w takich 
przypadkach procedur. W oddzia-
le zatrzymano personel medyczny 
pełniący dyżur dzienny i nocny. 
Pozostałemu personelowi od-
działu wewnętrznego, mającemu 
wcześniej kontakt z pacjentką, 
w trybie niezwłocznym polecono 
stawić się w szpitalu celem wyko-
nania testów w kierunku zakaże-
nia koronawirusem.

Około godz. 20.00 do szpi-
tala dotarła kolejna informacja 
o prawdopodobieństwie zarażenia 
koronawirusem pacjenta oddziału 
chirurgii, który również przeszedł 
przez SOR. Zastosowano te same 
procedury.

Ale praca dwóch oddziałów 
została sparaliżowana. Nie przyj-
mowano, ani nie wypisywano 
z nich pacjentów. Personel został 
objęty nadzorem sanitarnym. 

O godz. 2.00 w nocy część 
pobranego pracownikom i pa-
cjentom materiału dotarła do la-
boratorium w Gorzowie Wlkp.

- Sobota była dniem peł-
nym stresu i emocji - relacjonuje 
Jolanta Dankiewicz. - Dopiero 
około północy znów mógł konty-
nuować normalną pracę oddział 
chirurgiczny. 

Tam testy pacjentów i pra-
cowników były ujemne.

Wydłużał się natomiast czas 
oczekiwania na wyniki testów pa-
cjentki oddziału wewnętrznego. 

Personel czekał. Ostatnie wyni-
ki testów dotarły do około godz. 
18.00, w niedzielę. Wszystkie 
były ujemne. 

W porozumieniu z Powia-
towym Inspektorem Sanitarnym, 
oddział wewnętrzny zaczął przyj-
mować pacjentów.

- Wszystkie wyniki testów 
COVID-19 są ujemne, a łącznie 
wykonano ich około stu. - mówi 
prezes szpitala. - Przy okazji bar-
dzo dziękujemy właścicielom 
żarskiego Białego Lwa za nieod-
płatne udostępnienie apartamen-
tów dla lekarzy i pielęgniarek 
oczekujących na wyniki testów.

Przyczyna i skutek
Cała sytuacja opisana powyżej 
jest konsekwencją przetranspor-
towania z SOR zaledwie dwóch 
osób - pacjentów mających kon-
takt z zakażonym lekarzem.

Lekarz ten „przywiózł” ze 
sobą wirusa ze szpitala w Bole-
sławcu. Nie miał objawów. Sze-
fostwo 105. Szpitala twierdzi, że 
nie wiedziało o tym fakcie. 

Jak informuje rzecznik szpi-
tala, testy na obecność koronawi-
rusa w 105. Szpitalu przeprowa-
dzono łącznie u 50 osób. 

Wydział Prasowy Minister-
stwa Obrony Narodowej poinfor-
mował, że personel medyczny, 
który miał kontakt z lekarzem 
został poddany kwarantannie i te-
stom. Dały one wynik negatywny.

Tymczasem okazało się, że 
34 osoby, już wcześniej przeba-

dane, musiało poddać się testom 
ponownie. Okres pomiędzy kon-
taktem z lekarzem a pobraniem 
wymazu był zbyt krótki. Kolejne 
wymazy do badań kontrolnych 
u tej grupy pobrane zostały w tym 
tygodniu. W czwartek do połu-
dnia nie było jeszcze wyników.

Źle i dobrze
Warto zwrócić uwagę w jaki spo-
sób i na jaką skalę wirus może się 
rozprzestrzenić z jednej tylko oso-
by. A 150 osób poddanych testom 
to nie wszystko. Teoretycznie 
każda z nich z kimś mieszka. Jeśli 
pomnożymy to przez średnio troje 
osób mieszkających pod jednym 
dachem, liczba potencjalnie zaka-

żonych zbliża się do pół tysiąca.
Co jest w tym pozytywne-

go? Zakładając, że wszystkie po-
zostałe testy kontrolne potwier-
dzą wcześniejszy wynik ujemny, 
będziemy mieć pewność, że le-
karz nie zaraził nikogo. A zatem, 
zabezpieczenia jakoś działają. 
Środki ochrony osobistej są bar-
dzo ważne. Poza tym, nosiciel wi-
rusa, który nie ma objawów, nie 
kaszle na prawo i lewo, nie zaraża 
tylko swoją obecnością. 

W ciągu kilku dni Żary mo-
gły mocno podciągnąć lubuskie 
statystyki zachorowań. Tak się 
nie stało. I dobrze.

Andrzej Buczyński

Krótka historia jednego 
tylko wirusa

ŻARY Czarny scenariusz i dobre wiadomości

Deniz Mrozik
rzecznik prasowy 
105. Kresowego Szpitala Wojsko-
wego w Żarach
- Lekarz udzielał świadczeń zdrowot-
nych w SOR na podstawie umowy cy-
wilno-prawnej (zawartej w dniu 26.02. 
2018r.). Ten sposób zatrudnienia nie 
daje możliwości sprawowania pełnej 
kontroli nad jednostkami, w których 
lekarz świadczy jednocześnie pracę. 
Władzom Szpitala nie  był znany fakt, 
że lekarz ten dyżuruje  także na Od-
dziale Chirurgii w Szpitalu w Bolesław-
cu. Komendant Szpitala dowiedział się 
o pozytywnym wyniku na obecność ko-
ronawirusa w piątek 17 kwietnia oko-
ło południa. Wtedy też poznał fakt, że 
lekarz pełni dyżury w szpitalu zakaź-
nym w Bolesławcu. Natychmiastowo 

powiadomiliśmy o zdarzeniu Wojskowy 
Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we 
Wrocławiu i Powiatową Stację Sanitar-
no- Epidemiologiczną w Żarach, które 
powzięły dalsze czynności. Wykona-
no listę osób, które posiadały kontakt 
z zakażonym lekarzem (personel szpi-
tala, pacjenci, pracownicy firmy ze-
wnętrznej). Uruchomiono procedury 
Zespołu Zakażeń Szpitalnych. Personel 
odsunięto od czynności służbowych, 
pobrano wymaz w kierunku COVID-19  
i poddano kwarantannie. W piątek od 
godziny 14 do godziny 19 zawieszo-
no funkcjonowanie SOR, wszystkie 
pomieszczenia zdezynfekowano z po-
mocą strażaków z Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach. W 
godzinach wieczornych SOR wznowił 
działalność w składzie personalnym, 

który nie miał kontaktu z zakażonym 
lekarzem. 

W sobotę 18 kwietnia otrzymali-
śmy wyniki wymazów. W tym tygodniu 
pobrano wymazy kontrolne u osób, któ-
re zostały zakwalifikowane do powtó-
rzenia testu. Dalsze postępowanie od-
bywa się zgodnie z zaleceniami WOMP 
i PSSE. W związku z zaistniałą sytuacją 
Komendant wydał zarządzenie zgodnie, 
z którym zobowiązał wszystkich pra-
cowników świadczących równocześnie 
pracę w innych podmiotach do złożenia 
oświadczeń w tym zakresie, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obowiązków 
wykonywanych w szpitalach przezna-
czonych do leczenia pacjentów z CO-
VID-19.

Do momentu wystąpienia zdarze-
nia w szpitalu zostały wprowadzone 

ograniczenia i środki ostrożności (no-
szenie środków ochrony osobistej przez 
personel, ograniczenia w przemieszcza-
niu się). Na terenie szpitala działa punkt 
segregacyjno-informacyjny gdzie za-
równo pacjenci, jak i personel szpitala 
poddawani są wstępnej segregacji me-
dycznej (pomiar temperatury, wywiad 
w kierunku COVID-19). Personel został 
wyposażony w niezbędne środki ochro-
ny osobistej. Regularnie szkolony jest 
w zakresie ich użytkowania oraz 
w aspekcie leczenia pacjentów podej-
rzanych o COVID-19. W Szpitalu dzia-
łają Komitet Kontroli Zakażeń i Zespół 
Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Wszyscy 
pracownicy szpitala pozostają w goto-
wości do reagowania i podejmowania 
właściwych czynności w obliczu walki 
z epidemią.
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Przedsiębiorcy 
pracują dziś 
różnie. Część niby 
normalnie, niektórzy 
na pół gwizdka, ale są 
i tacy, którzy musieli 
zawiesić działalność. 
Wszystko zależy 
od branży. Skutki 
ogłoszonej pandemii 
odczuwa jednak 
każdy.
Urzędy pracy realizują progra-
my wsparcia dla przedsiębiorców. 
Priorytetem jest przede wszyst-
kim dalsze prowadzenie działal-
ności gospodarczej, a co za tym 
idzie, utrzymanie miejsc pracy.

W Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Żarach odnotowano nie-
co większą ilość zarejestrowa-
nych bezrobotnych. 

- W ciągu pierwszych 
dwóch tygodni kwietnia zareje-
strowały się 183 osoby bezro-
botne, a łącznie takich osób było 
1909 - mówi Józef Tarniowy, dy-
rektor PUP w Żarach. - W porów-
naniu do końca marca, liczba ta 
wzrosła o około stu osób.

Część bezrobotnych podej-
muje nową pracę, ale w ogólnym 
rozrachunku statystyki bezrobo-
cia rosną. Wygasają na przykład 
umowy na czas określony, które 
nie są przedłużane. 

- To pewnie będzie dla wie-
lu zaskoczeniem, ale codziennie 
otrzymujemy nowe oferty pracy 
- mówi Józef Tarniowy. - W tym 
miesiącu wpłynęło ich około stu.

Są oczywiście zakłady pra-
cy, które musiały wstrzymać dzia-
łalność na podstawie przepisów. 
Inne z braku odbiorców oferowa-
nych przez nie usług czy towa-
rów. Inne jednak poszukują pra-
cowników. Żarski urząd pracy 
dysponuje około setką ofert.

Wygląda na to, że spo-
ra część fi rm po prostu czeka na 
rozwój wydarzeń. Z jednej stro-
ny trzeba ponosić koszty zatrud-
nienia pracownika, ale z drugiej, 
licząc na to, że niebawem liczba 

zarażonych będzie się zmniejszać 
i w związku z tym gospodarka 
zacznie lepiej funkcjonować po 
kolejnych etapach znoszenia obo-
strzeń, pracownicy będą znów po-
trzebni. Najlepiej ci już sprawdze-
ni i odpowiednio wykwalifi kowa-
ni. Pracodawcy zdają sobie spra-
wę, że zupełnie nowy pracownik 
to strata związana ze szkoleniem 
oraz efektywnością jego pracy. 
To dylematy związane z realnymi 
kosztami, które trzeba ponosić. 

Wsparciem w okresie 

przestojów są tak zwane tarcze 
antykryzysowe, w ramach któ-
rych Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przyznaje świadczenia 
postojowe, czy też zwolnienia 
z opłacania składek na ubezpie-
czenie. Część rządowych środ-
ków pomocowych przechodzi 
także przez urzędy pracy.

- Jeśli chodzi o wnioski do-
tyczące umarzalnych pożyczek 
do kwoty 5 tys. złotych dla mikro- 
i małych przedsiębiorstw, przyję-
liśmy ich już ponad 330 - mówi 

dyrektor Tarniowy. - Na tą chwilę 
przelewy otrzymało już przeszło 
stu przedsiębiorców.

Zasady udzielania pomocy 
mogą się zmieniać. Jeszcze nie-
dawno o pożyczkę mógł się ubie-
gać właściciel fi rmy, który utrzy-
mał zatrudnienie na tym samym 
poziomie. Teraz zwolnienie pra-
cownika nie przekreśla możliwo-
ści otrzymania takiej pożyczki. 

Z zasadami i wzorami wnio-
sków można zapoznać się na stro-
nie internetowej urzędu.

Można też składać wnio-
ski o dofi nansowanie części wy-
nagrodzenia. Przyjmowane są od 
7 kwietnia. Wysokość kwot, o ja-
kie można się ubiegać, uzależnio-
na jest w tym wypadku od pro-
centowego spadku obrotów.

Ogólnie rzecz biorąc, moż-
na się starać o pomoc z różnych 
źródeł, ale pod pewnymi warun-
kami.

- Podstawowa zasada jest 
taka, że na ten sam koszt nie moż-
na dostać pieniędzy w dwóch źró-
deł - tłumaczy Józef Tarniowy. - 
Czyli zatrudniając pracowników, 
część kosztów za kilku z nich 
zwróci ZUS, za część pracowni-
ków urząd pracy, a za pozosta-
łych Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. 

Do tej pory do Powiatowe-
go Urzędu Pracy nie wpłynęły 
żadne wnioski o zwolnienia gru-
powe pracowników. To oczywi-
ście nie wyklucza, że takowe  mo-
gą się pojawić. 

Andrzej Buczyński

Pracodawcy czekają, a urząd 
pracy oferuje wsparcie

ŻARY Bezrobotnych nieco więcej, ale są też nowe oferty pracy

fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Samorząd lokalny, 
a dokładnej radnych 
miejskich czeka mała 
rewolucja. Najbliższa 
sesja będzie inna, niż 
wszystkie do tej pory.
Najbliższa sesja została zwołana  
w trybie siedmiodniowym. Materia-
ły dla radnych wysłano 23 kwietnia,  
a więc odbędzie się 30 kwietnia.

Oprócz zaległych uchwał mar-
cowych, radni zajmą się między in-
nymi zmianami w budżecie. Oprócz 
tego projektem uchwały zgłoszonej 
przez dwa kluby w radzie, dotyczącej 
odstąpienia od egzekwowania należ-
ności, które pobiera miasto, na przy-
kład z tytułu dzierżawy. To byłby ele-
ment wsparcia dla przedsiębiorców. 

Jak będą wyglądały obrady? 
Wraz z materiałami i zawiadomie-
niem, radni otrzymali kartę do gło-
sowania wraz z instrukcją, jak prze-
biegać będzie sesja korespondencyj-
na. Karta zawiera wykaz uchwał oraz 
miejsca do zaznaczenia, czy radny 
głosuje za przyjęciem uchwały, jest 
przeciwny, albo się wstrzymał.

Sesja 30 kwietnia, pomimo że 
ma charakter korespondencyjny, bę-
dzie trwała od godz. 9.00 do 12.00.

- W tym określonym przedzia-
le czasowym radny powinien przesłać 
drogą elektroniczną wypełnioną, pod-
pisaną i zeskanowaną kartę do głoso-
wania - informuje przewodniczący ra-
dy Marian Popławski.

Jeśli tego nie zrobi w przeciągu 
trzech godzin, będzie to jednoznaczne 
z tym, jakby w sesji nie uczestniczył. 

Co w sytuacji, gdy radny nie 
posiada skanera? Może zrobić zdję-
cie wypełnionej karty do głosowania  
choćby przy pomocy smartfona, a na-
stępnie przesłać je pocztą elektronicz-
ną. 

Aby wykluczyć wszelkie po-
tencjalne „trudności” w tym prostym  
z założenia procesie, gdyby aku-
rat jakiś radny odcięty był od cywi-
lizacji, komputerów, internetu, prądu  
i w dodatku mieszkał we własnoręcz-
nie wykopanej ziemiance, przewi-
dziana została jeszcze jedna opcja.

- Na dwa dni przed terminem se-
sji radny może zgłosić do biura rady 
swoje miejsce zamieszkania, z któ-
rego w godzinach trwania sesji kartę 
do głosowania odbierze kurier - mó-
wi Marian Popławski. - Jeśli między 
godz. 9.00 a 12.00 kurier nie zastanie 
jednak radnego pod wskazanym adre-
sem, przyjmujemy założenie, że rad-
ny nie uczestniczył w sesji.

Jest wybór. Opcja elektroniczna 
na miarę XXI wieku, a także bardzo 
tradycyjna, trochę XIX-wieczna.

Radni mają prawo przesyłając 
kartę do głosowania, dołączyć do niej 
swoje wystąpienie na piśmie. Zosta-
nie ono później uwzględnione w pro-
tokole sesji. Tak samo interpelacje  
i zapytania.

Głosy zostaną podliczone naj-
prawdopodobniej jeszcze tego same-
go dnia, nie później jednak niż w cią-
gu 24 godzin. Wyniki, czyli to, któ-
ra uchwała została podjęta, tradycyj-
nie znajdą się w Biuletynie Informa-
cji Publicznej.

30 kwietnia okaże się, czy przy-

gotowane procedury sesji korespon-
dencyjnej sprawdzą się w praktyce.

Kamery tego nie uchwycą
Nie od dziś panuje zjawisko, że radni 
uaktywniali się bardziej, gdy włączo-
ne były telewizyjne kamery. Niektó-
rzy, bardziej jakby dotknięci „parciem 
na szkło” poczuli wiatr w żaglach od 
momentu wprowadzenia obowiązko-
wej transmisji obrad sesji w interne-
cie. Tym razem jednak tak się nie sta-
nie. Nikt nie będzie tego oglądał, nie 
będzie więc przed kim występować.

A jak rozwiać wątpliwości, je-
śli nie będzie możliwości zadawania 
pytań na sesji? Nic prostszego. Każ-
dy ma telefon. Wystarczy zadzwo-
nić do odpowiedniego naczelnika wy-
działu, skarbnika, burmistrza i w ten 
sposób rozwiać wszelkie wątpliwości,  
a w dniu sesji mieć już jasno określo-
ne stanowisko i po prostu zagłosować.

Nikt też nie zabroni radnym kon-
taktować się ze sobą i ustalać wspólne 
stanowiska w danych kwestiach.

Głosowanie drogą elektroniczną 
daje radnym - nazwijmy to - wygodę 
nie przychodzenia osobiście do ratu-
sza. W zasadzie, mogą w czasie sesji 
przebywać choćby w Toruniu. Chyba, 
że wybiorą opcję kuriera do miejsca 
zamieszkania.

Tymczasowe rozwiązanie, ale 
na jak długo? Nie wiadomo. Być mo-
że będzie to pierwsza i ostatnia sesja 
korespondencyjna. Może trzeba bę-
dzie zwołać kolejną w ten sam spo-
sób. Wszystko tak naprawdę będzie 
zależało od rozwoju lub też zahamo-
wania ogłoszonej pandemii. ATB

ŻARY 23 kwietnia komisja 
konkursowa przeprowadziła 
rozmowy kwalifikacyjne  
z kandydatami na stanowisko 
dyrektora Muzeum Pogranicza 
Śląsko-Łużyckiego.
Po rekomendacji komisji i akceptacji przez bur-
mistrz Danutę Madej, od 1 czerwca stanowisko dy-
rektora obejmie Małgorzata Cegielska. 

Przez ponad 16 lat związana z samorządem 
lokalnym, a przez ponad 10 z instytucjami kultu-
ry. Przez 7 lat pracowała jako główna księgowa  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wymiarkach, a przez 
3,5 roku jako dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Trzebielu - w placówce, którą organizowała prak-
tycznie od podstaw. ATB

Nowa dyrektor 
muzeum

Korespondencyjna
sesja rady

Mogą być 
zwolnieni
Emeryci i renciści prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą, jak chociażby taksów-
karze płacący co miesiąc składki zdrowotne do 
ZUS, mogą skorzystać z ulgi.
- Osoby prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą, pobierające emeryturę lub rentę  
i rozliczające się w ramach karty podatkowej tak-
że mogą być przez 3 miesiące zwolnione z opła-
ty składek na ZUS - potwierdza Agata Muchow-
ska, regionalny rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa lubuskiego. ATB

Sposób przeprowadzenia sesji został zatwierdzony przez radcę prawnego - informuje Marian Popławski fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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REGION Życie 
na pograniczu 
różni się od tego, 
dajmy na to w 
centralnej Polsce. 
To co dla jednych 
może wydawać 
się wielką 
zagraniczną 
wyprawą, dla 
innych jest tylko 
spacerkiem przez 
most, wyjściem 
do pracy lub na 
zakupy.

Tym bardziej więc za-
mknięcie granic odczuwal-
ne jest właśnie na tych te-
renach. Ludzie, którzy na-
wet codziennie przekracza-
li granicę w drodze do pra-
cy, zostali od tej pracy od-
cięci. Z drugiej strony, jeśli 
zdecydowali się zostać za 
granicą i pracować, auto-
matycznie odcina ich od ro-
dzin. Powrót oznacza dwu-
tygodniową kwarantannę 
dla wszystkich domowni-
ków. Niektórzy rodzice nie 
widzieli już bardzo długo 

swoich dzieci, małżonków.
Zamknięcie granic to 

ograniczenie dochodów, ta-
kich miasteczek, jak przy-
graniczna Łęknica. Nie-
czynne targowisko oznacza 
brak zarobków setek ludzi.

Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego Elżbie-
ta Anna Polak zwróciła też 
uwagę na problem polskich 
uczniów, którzy chodzą do 
niemieckich szkół.  

Takie problemy nie 
występują w regionach od-
dalonych od granicy. Tam 
po prostu nie występują.

Samorządowcy lokal-
ni w imieniu mieszkańców 
apelują do władz. Pokazu-
ją skalę problemu i proszą 
o rozwiązania. 

Nie chodzi nawet 
o to, aby z dnia na dzień 
otworzyć granice. Już. 
Przydałby się jednak jakiś 

plan, jakaś perspektywa, 
punkt zaczepienia. Najgor-
sza jest niepewność, ile to 
wszystko potrwa. Pojawia-
ją się nawet głosy, że skoro 
w województwie lubuskim 
jest tak mało zakażeń, to tu-
taj właśnie najpierw powin-
no się złagodzić pewne za-
kazy, które obowiązują w 
całym kraju. 

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

Tu żyje się 
trochę inaczej

Szanowny Panie Wojewodo.
W związku z pandemią koronawirusa, 
która trwa w Europie od kilku miesię-
cy, zgodnie z obowiązującym prawem 
zostały zamknięte granice państwowe, 
w celu zminimalizowania rozprzestrze-
niania się wirusa. Decyzja ta spowodo-

wała iż, olbrzymia liczba mieszkańców 
całego pogranicza polsko-niemieckiego 
została pozbawiana całkowicie możli-
wości świadczenia pracy w niemieckich 
firmach czy zakładach pracy, przez co 
część z nich otrzymała wypowiedzenia 
umów o prace, lub została odesłana na 
bezpłatne urlopy. Wiele osób bojąc się  
o byt materialny swoich rodzin, zdecy-
dowało się na wyjazd do pracy do nie-
mieckiego pracodawcy, tak aby móc 
dalej zarabiać na utrzymanie swoich 
rodzin. Jednak przedłużające się za-
mkniecie granic, oraz brak konkretnych 
dat jej otwarcia, powoduje iż oprócz 
osób pracujących w Niemczech, kolejne 
grupy społeczne coraz mocniej odczu-
wają skutki zamknięcia granic. To oso-
by, które np. leczyły się w Niemczech, 
osoby uczące się, osoby prowadzące 
działalność gospodarcza na pograniczu 
polsko-niemieckim, ale w pierwszej ko-
lejności drobni polscy przedsiębiorcy, 
którzy żyli głównie ze świadczenia usług 
klientom z Niemiec przyjeżdżającym do 
Polski. To setki tysięcy osób, które nagle 
z dnia na dzień straciły prace i tak na-
prawdę nie wiedzą co dalej mają robić 

Takim szczególnym przykładem, może 
być Gmina Łęknica, która po 30 latach 
od otwarcia granic razem z niemieckim 
Bad Muskau stanowią jeden organizm, 
połączony siecią wzajemnych powią-
zań społecznych, kulturalnych, histo-
rycznych i gospodarczych. W skutek 
zamknięcia granicy życie gospodarcze  
w Łęknicy praktycznie zamarło. Naj-
większy pracodawca w Gminie Łęknica 
przygraniczny bazar (generujący pra-
wie 50 % dochodów własnych gminy) 
jest zamknięty, a setki osób tam pra-
cujących, praktycznie z dnia na dzień 
zostało bez pracy. Takich miejsc na po-
graniczy polsko – niemieckim jest dużo 
więcej : Gubin – Guben, Zgorzelec – Go-
erlitz, Słubice – Frankfurt i wiele innych. 
Wraz z upływającym czasem, i utrzymu-
jącą się niepewnością co do przyszłości,  
w mieszkańcach narasta coraz większa 
frustracja. Lokalne społeczności za-
czynają organizować rożnego rodzaju 
formy protestu, aby ich problem mógł 
zostać zauważony. Taką pierwszą akcją 
protestacyjną, ma być próba blokowa-
nia przyjścia granicznego w Olszynie 
w dniu 24.04. Myślę iż z biegiem czasu, 

liczba protestów i ich skala będą się na-
silać i przybierać coraz ostrzejsze for-
my, dlatego też, proszę Pana Wojewodę  
o pilne zasygnalizowanie sprawy pod-
czas codziennych konferencji, jakie 
odbywa Pan z najwyższymi władzami 
Rządu RP.

My mieszkańcy trenów przygra-
nicznych, oczywiście rozumiemy, iż 
sytuacja w jakiej znalazł się nasz kraj  
i praktycznie cały współczesny świat 
jest wyjątkowa. Rozumiemy powagę sy-
tuacji, zgadzamy się na szereg działań 
które ograniczają nasze codzienne funk-
cjonowanie. Prosimy jednak zrozumieć 
nasze położenie i coraz trudniejszą sy-
tuację w jakiej znalazła się bardzo duża 
część mieszkańców oraz gmin leżących 
na terenach przygranicznych. Dlatego 
też za Pana pośrednictwem prosimy o 
próbę wyjścia naprzeciw naszym ocze-
kiwaniom, tak aby zachowując wszelkie 
maksymalne środki ostrożności, przy-
wrócić ruch graniczny, ewentualnie za-
rysować scenariusz jego przywrócenia.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Łęknicy

Piotr Kuliniak

fot. Andrzej Buczyński

Szanowny 
Panie Premierze,
w związku z aktualną sy-
tuacją panującej pande-
mii koronawirusa temat 
ten jest dla wszystkich 
priorytetowy. W trosce 
o naszych obywateli Za-
rząd województwa po-
dejmuje działania i szuka 
rozwiązań, dla pojawia-
jących się każdego dnia 
nowych problemów oby-
wateli w regionie trans-
granicznym. 
W tej trudnej sytuacji 
odbywają się w Branden-
burgii egzaminy dojrza-
łości, wśród nich są rów-
nież lubuscy uczniowie. 
Kwestie kontynuowania 
edukacji pozostałych pol-
skich uczniów w niemiec-
kich szkołach we Frank-
furcie nad Odrą, Guben  
i Küstrin pozostają jednak 
jeszcze nierozwiązane. 
Proponuję wdrożenie 
ułatwień umożliwiają-
cych ich dalsze kształce-
nie, poprzez zwolnienie 
nauczycieli i uczniów  

z obowiązku odbywania 
kwarantanny.
Pozostając przy tym te-
macie, pragnę zwrócić 
uwagę na liczne apele 
i postulaty mieszkań-
ców pogranicza, którzy 
nie mogą swobodnie 
poruszać się w związku 
z wprowadzeniem obo-
wiązku kwarantanny dla 
wszystkich osób przekra-
czających granicę. Temat 
ten jest przedmiotem 
intensywnych rozmów 
samorządowców, przed-
siębiorców i organizacji 
pozarządowych, którzy 
borykają się z licznymi 
problemami. 
Przedłużający się okres 
zamknięcia granic oraz 
brak dokładnych ram 
czasowych jej otwar-
cia powoduje, iż wiele 
grup społecznych coraz 
mocniej odczuwa skut-
ki izolacji. Problem ten 
został zasygnalizowany 
Wojewodzie Lubuskie-
mu przez przedstawicieli 
nadgranicznych gmin.
Zależy nam na zachowa-
niu bardzo dobrych regio-
nalnych stosunków part-
nerskich z Brandenburgią 
i Saksonią. Wierzę, że 
Rząd RP przedstawi  
i wdroży najlepsze roz-
wiązania, które ułatwią 
życie codzienne miesz-
kańców pogranicza.

z poważaniem
Marszałek 

Województwa
Elżbieta Anna Polak

fot. Andrzej Buczyński

Mieszkańcy przygranicznych gmin czekają na otwarcie granic fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Polacy nie mają  
raczej w zwyczaju 
przesiadywania 
w barach, czy 
restauracjach. Na pewno 
nie w taki sposób, jak to 
się dzieje na przykład  
w krajach Europy 
zachodniej  
i południowej. Mimo to, 
wielu osobom brakuje 
dziś możliwości wyjścia 
na pizzę, lody, albo na 
kawę z ciastkiem.

Niektóre lokale zostały zamknięte 
na jakiś czas. Inne próbują nadrabiać 
straty oferując posiłki na wynos, lub 
na dowóz. Innej możliwości nie mają.

W czołówce potraw zama-
wianych z dostawą jest na pewno 
pizza. Zasadniczo, wśród osób głod-
nych częściej usłyszymy zdanie „za-
mówmy sobie pizze”, niż „zamów-
my schabowego”. Jednak pizzerie nie 
mają dziś wcale tak łatwo. Właścicie-
le takich lokali w Żarach szacują, że 
ich normalne obroty spadły o 60-70 
procent. A koszty stałe ponosić trze-
ba cały czas. 

- Marzec zamknęliśmy stratą 
około dwóch tysięcy złotych - zdra-
dza jeden z właścicieli. - Im dłużej ta 
sytuacja będzie się utrzymywać, tym 
trudniej będzie nam przetrwać.

Niektóre bary nastawione by-
ły przede wszystkim na serwowa-
nie posiłków na miejscu. Zamówie-
nia na dowóz były raczej sporadycz-
ne, jeśli w ogóle. W takim wypadku 
jeszcze trudniej przestawić się na in-

ny tryb pracy.
Jeśli stały klient przyzwyczaił 

się nawet, że raz na jakiś czas idzie do 
swojego ulubionego lokalu na obiad, 
to niekoniecznie teraz będzie zama-
wiał na wynos. To już nie to samo.

Restauracja Lew została za-
mknięta na miesiąc. Od kilku dni 
wznowiła pracę na obecnie panują-
cych zasadach.

- Restauracja tym różni się od 
innych lokali, że ważne są tu zarów-
no jakość jedzenia, jak i sposób po-
dania - mówi Jolanta Tomalak, wła-
ścicielka żarskiego Lwa. - W restau-
racji liczy się też klimat, nasi goście 
podkreślali, że zawsze była tu dobra 
muzyka, przy której lubili sobie po-
siedzieć i zjeść.

Nastroju ulubionej restaura-
cji, czy kawiarni, nie da się zamówić 
na dowóz. Są pewne elementy, któ-
re sprawiają, że do niektórych miejsc 
chętnie wracamy.

Oprócz restauracji w centrum 
miasta jest jeszcze Biały Lew - apar-
tamenty i miejsce do organizacji im-
prez okolicznościowych w formie ca-
teringu. A ponieważ wesel, urodzin, 
czy innych tym podobnych wydarzeń 
nikt dziś nie organizuje, obiekt stoi 
zupełnie nieużywany. Nie dość, że 
nie zarabia w ogóle, to przynosi stra-
ty. Tak samo jest ze wszystkimi loka-
lami, z których szczególnie podczas 
weekendów zazwyczaj dobiegał gwar 
i muzyka. Właścicielom nie pozosta-
je nic innego, jak czekać i mieć na-
dzieję, że społeczna izolacja zostanie 
zniesiona jak najszybciej.

Jak widać, straty liczy nie tyl-
ko branża turystyczna z największych 
kurortów. Nie tylko fryzjerki, kosme-

tyczki i inne firmy usługowe, które 
zostały zamknięte wprowadzonymi 
jakiś czas temu przepisami.

Wszyscy są zgodni co do jedne-
go. Gospodarka musi zacząć funkcjo-
nować, bo może się okazać, że lekar-
stwo będzie bardziej zabójcze, niż sa-
ma choroba.

O ile jeszcze zamówienie posił-
ku z dowozem jest brane pod uwagę, 
to raczej nikt nie zamawia filiżanki 
herbaty z ulubionej kawiarenki. Ale 
na przykład „U Lodziarzy” w Żarach 
można zamówić lody z dowozem do 
domu. Naturalnie, nie jedną gałkę  
w wafelku, ale opakowanie o wadze 
od pół do kilograma. To ciekawostka 
niewątpliwie.

Robi się coraz cieplej, powin-
ny już pojawiać się ogródki przy lo-
kalach. Miejsca, w których można 
posiedzieć pod parasolem osłaniają-
cym przed słońcem, pogadać ze zna-
jomymi, albo zwyczajnie przysiąść 
na chwilę i odpocząć od całodziennej 
bieganiny. Kiedy się pojawią. Dziś 
jeszcze nie wiadomo.

Gastronomia stara się jakoś 
przetrwać ten trudny okres. Jeśli ja-
kiś lokal zamknięty zostanie na dłu-
żej, może już nie wrócić. 

Możemy wspierać swoją ulu-
bioną pizzerię, restaurację, czy bar. 
Wystarczy pamiętać, żeby choć raz 
na jakiś czas zamówić coś na wy-
nos. A może wykupić abonament na 
obiady? To ważne, aby za jakiś czas, 
gdy hasło „Zostań w domu” przesta-
nie być aktualne, było po prostu gdzie  
z tego domu wyjść. Nie tylko do la-
su, albo parku.

Andrzej Buczyński

ŻARY Żarscy kryminalni 
zatrzymali 42-letniego 
mężczyznę, który kierował 
pod wpływem narkotyków 
i posiadał  metamfetaminę. 
Podczas przeszukania pokoju 
hotelowego, w którym
mieszkał, policjanci znaleźli 
małą uprawę marihuany ukrytą 
w szafie.

W wyniku dobrego rozpoznania i pracy opera-
cyjnej żarscy kryminalni zatrzymali 20 kwietnia,  
w poniedziałkowy wieczór, 42-latka, który przyje-
chał do hotelu, w którym wynajmował pokój.

Podczas przeszukania w jednym z pomiesz-
czeń funkcjonariusze znaleźli ukrytą w papiero-
wych i plastikowych pudełkach białą, częściowo 
skrystalizowaną substancję. Tester wykazał, że 
jest to metamfetamina. W kolejnym pomieszcze-
niu, w szafie na ubrania odkryli małą uprawę ma-
rihuany.

Szafa wyłożona była folią aluminiową , a ro-
śliny zasadzone w doniczkach i doświetlane lam-
pą. 

W toku dalszych czynności policjanci  
w pojeździe, którym przyjechał 42-latek, znaleź-
li saszetkę, a w niej kolejne narkotyki. W związku  
z podejrzeniem, że mężczyzna sam może być pod 
wpływem substancji psychotropowych, policjan-
ci wykonali test. Wynik był pozytywny, w związku 
z czym pobrana została krew do dalszych badań. 
Narkotyki oraz sadzonki zostały zabezpieczone  
i zostaną poddane dalszym badaniom laborato-
ryjnym. Mężczyzna natomiast trafił do policyjne-
go aresztu.  Kolejnego dnia usłyszał zarzuty po-
siadania narkotyków i uprawy konopi innej niż 
włókniste. Podejrzanemu może grozić do 3 lat po-
bawienia wolności. 

kom. Aneta Berestecka

Uprawa 
w szafie

Gastronomia
nie na miejscu

fot. Andrzej Buczyński

fot. KPP Żary
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 21)
POWIAT ŻARSKI 
Nikomu nie 
przyszłoby do głowy, 
że w tym miejscu  
w ogóle biegła linia 
kolejowa, chyba że 
odbyłby dłuższy 
spacer po terenie 
zrujnowanego 
ośrodka, gdzie tu  
i ówdzie leżą gnijące 
resztki podkładów 
kolejowych. 

Wracając do dalszego historyczne-
go przebiegu toru kolejowego w kie-
runku Tuplic, tuż po zejściu się to-
rów stacyjnych w Nowej Roli w 
przeszłości znajdował się strzeżo-
ny rogatkami przejazd drogi grunto-
wej. Stanowiła ona najkrótszy łącz-
nik pomiędzy wsią, a położonymi 
zdecydowanie wyżej polami i za-
budowaniami dawnego PGR-u Ju-
rzyn. Jeszcze kiedy kursowały po-
ciągi, oprócz pojazdów rolniczych, 
dróżką na stację poruszali się miesz-
kańcy obu wsi korzystający z pocią-
gów. Dzisiaj wszelki ruch na dro-
dze wymarł i od strony Drzeniowa 
praktycznie droga całkowicie zaro-
sła. Dokładnie 200 metrów za tym 
przejazdem przy torze piął się maszt 
semafora wjazdowego do stacji od 
strony Tuplic oraz standardowo od-
dalona od niego o 0,5 km unieru-
chomiona tarcza ostrzegawcza. Na 
tej wysokości tor na dobre wcho-
dził w gęsty bór, wyraźnie skręca-
jąc na południe i jednocześnie wzno-
sząc się w trudnym orograficznie te-
renie. Ten właśnie fragment dawnej 
linii kolejowej do dzisiaj wydaje się 
przyrodniczo najciekawszy. Teren 
jest silnie pofałdowany. Od wschodu 
starotorzu towarzyszą urozmaicone 
formy peryferii Wzniesień Żarskich, 
których to ostrzejsze stoki występu-
jące po drodze torowiska. Musiały 
zostać przekopane przez budowni-
czych.  Im jednak bliżej do następ-
nego przystanku osobowego w Gra-
bówku, krajobraz staje się stopnio-
wo coraz bardziej płaski, jednocze-
śnie wyraźnie podmokły. Jedynie tuż 

przed samym Grabówkiem w daw-
nym przebiegu linii kolejowej, za-
uważalne są wyraźne krawędzie wy-
kopu poprowadzonego na długości 
100 m przez podłużne wzniesienie 
o ostrych ściankach w kształcie ozu. 

W niedalekiej odległości na 
zachód od byłej kolei przebiega do-
lina Rzeczycy (Tymnicy) – rzeki o 
długości około 30 km, mającej swo-
je źródła na południe od Dębinki i 
uchodzącej w okolicach Ziębikowa 
do Lubszy (po przepłynięciu przez 
jezioro Żurawno, częściej określa-
na jest jako Tymnica). Jej urokliwy 
odcinek towarzyszył linii kolejowej 
począwszy od Grabówka. Zasadni-
czo pod torowiskiem na szlaku No-
wa Rola – Grabówek, wybudowano 
4 przepusty równolegle biegnących 
strumieni odwadniających wzniesie-
nia w trójkącie Drzeniów-Grabów-
-Jurzyn w kierunku Rzeczycy. Dwa 
z nich – nad wysychającym ciekiem 
Grabina oraz bezimiennym jednako-
woż stale prowadzącym wody stru-
mieniu przy Nowej Roli, mają for-
mę sklepień ceglanych. Poza tym, 
w plancie można doszukać się kilku 
mniejszych nieczynnych i zabitych 
ziemią rurowych przepustów o śred-
nicy od 0,25 do 0,5 m, co uniemoż-
liwia należyte odwadnianie terenu. 
W takich okolicznościach, w środ-
kowej części odcinka Nowa Rola-
-Grabówek w celu odpływu wód po-
wierzchniowych w ostatnich latach 
zastosowano skuteczny zabieg roz-
kopania kolejowej plany. 

Następny przystanek na tej li-
nii za czasów funkcjonowania ko-
lei, należał z pewnością do najbar-
dziej znanych w regionie i był nie-
zwykle wyczekiwany przez podróż-
nych w ciepłe letnie dni. To oczywi-
ście przystanek osobowy Grabówek 
i – niestety były – ośrodek wypo-
czynkowy, którego ostatnia nazwa 
jawi się jako „Czarci Jar”. 

Tuż przed wjazdem toru ko-
lejowego na teren ośrodka znajdu-
je się nieczynny i zarośnięty prze-
pust rurowy oraz niestrzeżony prze-
jazd znanej z powodu osobliwej na-
wierzchni drogi dojazdowej do Gra-
bówka od strony Gręzawy i Czer-
nej. Do dzisiaj po obu jego stronach 

wystają pamiątkowe szyny, co po-
maga niezwykle w ustaleniu w ja-
ki sposób linia kolejowa wchodziła 
na teren ośrodka i jaki był jej prze-
bieg w kierunku Nowej Roli. Ina-
czej nikomu nie przyszłoby do gło-
wy, że w tym miejscu w ogóle bie-
gła linia kolejowa, chyba że odbyłby 
dłuższy spacer po terenie zrujnowa-
nego ośrodka, gdzie tu i ówdzie le-
żą gnijące resztki podkładów kolejo-
wych, gdzieniegdzie wykorzystane 
jako stopnie schodów.  

Choć w Grabówku znajdował 
się w przeszłości przystanek osobo-
wy, to należy pamiętać, że te osiedle 
nie posiada statusu wsi, a jego zabu-
dowania administracyjnie leżą w ob-
rębie Gręzawy, Drzeniowa, a tak-
że na terenie ośrodka – Nowej Ro-
li. Zdrobnienie „Grabówek” najpew-
niej pochodzi od oddalonego o kil-
ka kilometrów na wschód Grabowa, 
a dla Niemców powszednio obo-
wiązywał Klein Grabow czyli Ma-
ły Grabów, choć oficjalnie osiedle 
figurowało jako Grabower Mühle – 
Grabowski Młyn. Popularne – ścią-
gające tłumy z całej okolicy – kąpie-
lisko w tym miejscu powstało już w 
latach 30 przy okazji pozyskiwania 
kruszywa do budowy naszej „auto-
strady”, a skuteczny dowóz letników 
nad wodę zapewniała linia kolejowa 
wraz z otwartym w 1938 r. przystan-
kiem kolejowym. Przez pierwszy 
powojenny okres przystanek oso-
bowy nazywał się Grabowiec, zaś 
od 1947 r., egzoterycznym określe-
niem stał się Grabówek. Przystanek 
osobowy stanowiła niewielka drew-
niana wiata z jednospadowym da-
chem, w wewnątrz której znajdowa-
ła się zdobiona ławka. Z przystanku, 
który znajdował się po zachodniej 
stronie nasypu kolejowego, na teren 
ośrodka prowadziła równia pochyl-
na prosto pod kasę, gdzie sprzeda-
wano bilety wstępu. Oprócz skrom-
nego budynku przystanku osobowe-
go, krawędzi peronowej oraz dwóch 
wskaźników W4, na terenie ośrodka 
nie znajdowały się żadne inne urzą-
dzenia sterowania i sygnalizacji ko-
lejowej.  (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Fotografia wykonana z kabiny parowozu Ol49-104 prowadzącego pociąg 
osobowy z Lubska do Głogowa pomiędzy Nową Rolą a Grabówkiem. Po le-
wej widoczna unieruchomiona tarcza ostrzegawcza (26 maj 1988r.) 
fot. Arkadiusz Łobodziec

Sklepienie ceglane strumienia odwadniającego wzniesienia między Nową 
Rolą a Drzeniowem fot. Grzegorz Dawczyk

Klimatyczny odcinek starotorza między Nową Rolą a Grabówkiem fot. Grzegorz Dawczyk Brak drożności przepustów rurowych znacznie utrudnia przepływ wód pod kolejową plantą
powodując lokalne zalewanie leśnych gruntów fot. Grzegorz Dawczyk
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Ogłoszenie o naborze 
do żłobków miejskich w Żarach

Szanowni rodzice!
Rozpoczynamy rekrutację do Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Okrzei 13 
i Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Broni Pancernej 10 w Żarach na rok 
szkolny 2020/2021.
Do żłobka będą przyjmowane dzieci:
• w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia,
• zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami na terenie miasta Żary
Od 4 do 29 maja 2020 r. prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia 
dziecka do żłobka” lub „Deklarację kontynuacji opieki nad dziec-
kiem w żłobku ..” wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć 
w formie papierowej tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku  
(w holu placówek zostanie umieszczona skrzynka podawcza od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).
Formularz KARTY oraz DEKLARACJI do pobrania na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Żarach: 
http://www.zary.pl/…/Ogloszenie_o_naborze_dzieci_do_zlob/k/ 
oraz w placówce żłobka.
Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dy-
rektora Żłobka.
Imienna lista dzieci przyjętych do żłobka na rok 2020/2021 oraz li-
sta rezerwowa (dzieci oczekujące na przyjęcie do żłobka) zostanie 
sporządzona i umieszczona na tablicy ogłoszeń żłobka w terminie 
do 15 czerwca br.

Rodzic/opiekun dziecka może złożyć do Dyrektora Żłobka odwoła-
nie od postępowania rekrutacyjnego. Dyrektor rozpatruje odwołanie  
i w terminie 14 dni od daty jego złożenia przesyła pisemną odpo-
wiedź wraz z uzasadnieniem. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
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Reakcja na całkiem
nowe potrzeby
ŻARY Samochody  
z logo Carbon Clean 
jeżdżą po okolicy nie 
od dziś. Część osób 
kojarzy je z usługą 
wodorowania, czyli 
wewnętrznego 
czyszczenia silników 
w pojazdach. Firma 
rozszerzyła właśnie 
swoją ofertę o nową 
usługę, która w tych 
czasach może być 
bardzo przydatna.
Firma Carbon Clean to autoryzo-
wany serwis, który od ponad jede-
nastu lat na świecie zajmuje się re-
generacją filtrów cząstek stałych, 
czyszczeniem silników z naga-
ru, a także dostarczaniem do reno-
mowanych serwisów myjek pod-
ciśnieniowych. Oddział w Żarach 
działa już przeszło dwa lata.

- Od dwóch lat każdy z na-
szych oddziałów w Polsce ofero-
wał usługę dodatkową - ozonowa-
nia pojazdów i pomieszczeń - mó-
wi Arkadiusz Kwiatkowski, dy-
rektor ds. szkolenia i sprzedaży 
firmy Carbon Clean Poland. - W 
obecnej sytuacji szukaliśmy no-
wych rozwiązań dotyczących od-
każania, przede wszystkim dlate-
go, by skrócić czas zabiegu.

Firma sprowadziła nowe ma-
szyny i środki, dzięki którym odka-
żanie można przeprowadzić o wie-
le szybciej, skuteczniej oraz taniej.

- Jedno pomieszczenie szpi-
talne o powierzchni około 50 me-
trów kwadratowych można odka-
zić w przeciągu 10 minut, pod-
czas gdy ozonowanie trwałoby 
znacznie dłużej - mówi Arkadiusz 
Kwiatkowski. - Metoda zamgła-
wiania jest więc nie tylko sku-
teczna, ale i znacznie szybsza.

Dla kogo i po co?
Odkażania, które są regularnie 
przeprowadzane w placówkach 
ochrony zdrowia, nie są niczym 
nowym. Można powiedzieć, że to 
standardowa procedura, która by-
ła stosowana zanim w ogóle ktoś 
usłyszał o koronawirusie. Źródeł 
potencjalnych zakażeń jest bez li-
ku. Dziś po prostu w przestrzeni 
publicznej, medialnej i społecz-
nościowej dominuje jeden z wiru-
sów. Trzeba jednak pamiętać, że są 
jeszcze inne, a oprócz nich różne-
go rodzaju bakterie, pleśnie oraz 
grzyby. 

Jak zapewnia Arkadiusz 
Kwiatkowski, o skuteczności me-
tody mówią certyfikaty. Zawsze 
jednak znajdzie się niedowiarek, 
który stwierdzi, że certyfikat moż-
na kupić.

I podobnie było na począt-
ku działania firmy oferującej wo-
dorowanie silników. Sceptyków 
musiały jednak przekonać wyniki 
badań i pomiarów. W tym celu po-
wstał Instytut Carbon Clean, gdzie 
na bieżąco wykonujemy bada-
nia na najlepszych sprzętach dia-
gnostycznych z licencjonowany-
mi technikami. Trochę to jednak 
trwało, zanim sami mechanicy po-
jazdowi przekonali się o skutecz-
ności takich zabiegów. Teraz wielu 
z nich poleca swoim klientom me-
todę na przedłużenie żywotności  
i podniesienie sprawności silników.

Odkażanie metodą zamgła-
wiania nie jest obce środowiskom 
medycznym. Ale pomijając szpi-
tale i ośrodki zdrowia, komu mo-
że się to przydać? W sytuacji,  
w jakiej się dziś znaleźliśmy, wie-
lu firmom i instytucjom. Teraz 
szczególnie. Na pewno o wiele 
łatwiej i spokojniej wejść do au-
tobusu, który regularnie jest od-
każany. Taksówki, w których nie 
wiadomo, kto przed nami sie-
dział. Teraz już w hotelach nie bę-
dą się liczyły tylko gwiazdki, ale  
i bezpieczeństwo klienta. 

Polski Rząd nie wprowadził 
wprawdzie obowiązkowego odka-
żania wszystkiego wokół, jednak 
dziś jeszcze życie cały czas opie-
ra się gównie o zasadę „Zostań  
w domu”. Pewne ograniczenia 
zostały już zniesione, na przy-
kład zakaz wstępu do lasu. Zapo-
wiadane są kolejne etapy powro-
tu do normalnego funkcjonowa-
nia. Wszyscy mają nadzieję, że 
krok po kroku życie wróci na daw-
ne tory. Dla wielu osób, na pewno  
obarczone będzie to ogromną do-
zą niepewności, a może i strachu. 
Szczególnie po dniach i tygodniach 
spędzonych praktycznie w domu.

Arkadiusz Kwiatkowski za-
kłada, że z usługi odkażania może 
skorzystać wielu, szczególnie, że 
ma być dostępna na każdą kieszeń. 
A przy okazji deklaruje, że firma 
będzie w międzyczasie wykony-
wać odkażanie karetek za darmo 
we wszystkich oddziałach na tere-
nie naszego kraju, by w ten sposób 
wspomóc funkcjonowanie służby 
zdrowia.

Andrzej Buczyński

Arkadiusz Kwiatkowski
- Dezynfekcja, to słowo, które należy do najczę-
ściej odmienianych w ostatnich tygodniach po na-
staniu stanu pandemii. Na każdym kroku jesteśmy 
obligowani do ciągłej dezynfekcji, w szczególności 
w zachowaniu higieny osobistej. Aby jednak czuć 
się bezpiecznie, przede wszystkich we własnym 
domu, firmie, biurze czy pobliskim sklepiku, po-
trzebna jest nie tylko odkażenie tych miejsc, ale 
również ich zabezpieczenie przed rozwojem wiru-
sów na kolejne miesiące. Obecnie jest wiele firm, 
które zajmują się tą profesją. 

Z pewnością każdy spotkał się z terminem 
dezynfekcji szeroko pojętej oraz metod do niej 
używanych, takich jak ozonowanie, opryskiwa-
nie, naświetlanie. Są to dość powszechne sposo-
by, które jednak mają swoje wady i ograniczenia, 
a czasem nawet niepożądany efekt zdrowotny. 
Dlatego te środki powinny być najwyższej jako-
ści, poparte badaniami. Wszystkie one skrajnie 
różnią się od siebie. Niektóre wiążą się z ko-
niecznością zwilżania powierzchni, których nie 
polecałbym stosować w pomieszczeniach. Jed-
nakże jedną z najskuteczniejszych metod zwal-
czania wirusów i bakterii wewnątrz obiektów jest 
zamgławianie, dzięki któremu przy odpowiednim 
dobrze środka, zabieg jest nie tylko nieszkodliwy 
dla człowieka i nie niesie żadnych potencjalnych 
zagrożeń, ale przede wszystkim skutecznie odka-
ża z wirusów i bakterii. 

Zatem czym jest zamgławianie ULV? 
Zamgławianie Carbon Clean ULV - ultra low volu-
me, oznacza zamgławianie przy użyciu minimal-
nych ilości substancji biobójczych. Jest zabiegiem, 
którego przewaga nad tradycyjnym opryskiem 
polega na możliwości wytworzenia kropelek o mi-
kroskopijnej średnicy, a następnie rozprowadzeniu 
ich przy użyciu generatora zimnej mgły. Kropelki te 
będące w istocie mieszaniną naturalnych środków 
dezynfekujących oraz wody, w odpowiednich pro-
porcjach, są dosłownie niewidoczne gołym okiem, 
a ich średnica to ok. 30 mikronów! Dzięki temu są 
one lekkie i bez problemu unoszą się w powietrzu. 

To właśnie ta właściwość – mały rozmiar i unosze-
nie się w powietrzu – odpowiadają za skuteczność 
zamgławiania. Mgła wytwarzana przez generator 
jest bowiem w stanie dotrzeć do absolutnie każdej 
szczeliny i uśmiercić ukryte w niej wirusy. Efekt 
taki jest nie do osiągnięcia w tradycyjnych opry-
skach czy też nawet przez ozonowanie, dlatego, że 
bardzo często nie jest osiągane prawidłowe stęże-
nie gazu O3 na dm3. 

Dużą zaletą zamgławiania przy użyciu 
zamgławiacza Carbon Clean ULV i wytwarzania 
zimnej mgły jest właśnie zastosowanie niskich 
temperatur. W innych przypadkach obserwowano 
wydzielanie się gorących spalin w procesie wytwa-
rzania mgły z cieczy. Jest to niekorzystne zjawi-
sko, ponieważ większość preparatów stosowanych  
w dezynsekcji jest wrażliwa na wysoką temperatu-
rę (nie powinny być poddawane temperaturze wyż-
szej niż 45 stopni, gdyż tracą swoje właściwości).

Dzięki użyciu zamgławiacza Carbon Clean 
ULV czas dezynfekcji jest dużo krótszy w porówna-
niu z tradycyjnym opryskiwaniem. Co więcej, dzię-
ki niemu możliwe jest obniżenie ilości używanych 
środków do dezynsekcji. Nie oznacza to jednak niż-
szej skuteczności – wręcz przeciwnie, skuteczność 
samego zabiegu jest dużo wyższa, niż w zwykłym 
oprysku.

Dużą zaletą zamgławiania jest właśnie wy-
twarzanie pary złożonej z mikroskopijnych cząste-
czek, które unoszą się w powietrzu. Dzięki temu 
preparat jest bardzo mocno rozproszony i nie po-
woduje zamoczenia ścian ani żadnych przedmio-
tów, co mogłoby prowadzić do ich zniszczenia (tak 
się może dziać w przypadku klasycznego oprysku). 
Nie ma zacieków na ścianach, sufitach czy me-
blach, nie ma żadnych śladów po zabiegu zamgła-
wiania. 

Zalety, widać porównując zamgławianie 
z tradycyjnym opryskiem. W tym drugim nie 
ma szans rozprowadzić preparatu po całym po-
mieszczeniu, trzeba go podawać punktowo.  
A preparat nie unosi się w powietrzu.

W przypadku tradycyjnego oprysku większe 
jest także zużycie preparatów biobójczych.

fot. ARMG
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24 - 30 kwietnia 2020

środa
21:05POLSAT

Zawsze warto

François sprawia wrażenie człowieka, który 
rozminął się z powołaniem. Skupia się na 
awansie, dlatego nie chce narażać się żadnym 
wpływowym osobom. Bardziej niż pogromcę 
bandytów przypomina dyplomatę, który w imię 
kariery zgodzi się na każdy kompromis. Pewne-
go dnia zostaje wezwany poza swój teren - na 
ubogie przedmieścia Paryża. Znaleziono tam 
zwłoki żony polityka. Na miejscu zbrodni Monge 
poznaje Ousmane’a - prostego, wygadanego 
policjanta działającego tu pod przykrywką. 

TVP2 komedia sensacyjna, Francja, 2012

Nieobliczalni22:50

Piątek

TVP1

21:35

Sobota

Londyn, 1891 rok. W życiu doktora Johna Watsona 
nadszedł czas na zmiany. W przeciwieństwie do 
swojego przyjaciela Sherlocka Holmesa, w którym 
obok geniuszu drzemią szaleństwo i brawura, 
dąży on do stabilizacji. Staje na ślubnym kobiercu 
z ukochaną Mary i planuje romantyczną podróż. 
Tymczasem detektyw Holmes śledzi poczynania 
profesora Jamesa Moriarty’ego - przeciwnika, 
który dorównuje mu charyzmą i bystrością umys-
łu. Jest on odpowiedzialny za zamach bombowy 
w Strasburgu.

Stambuł. James Bond tropi najemnika Patrice’a, 
który ukradł dysk z informacjami o tajnych 
agentach działających w organizacjach 
terrorystycznych. Dopada wroga na dachu 
rozpędzonego pociągu. Współpracująca 
z brytyjskim szpiegiem agentka Moneypenny 
przypadkowo trafi a go z broni palnej w ramię. 
007 zostaje uznany za zmarłego. Fiasko misji ma 
poważne konsekwencje dla M. Gareth Mallory, 
przewodniczący Komitetu Wywiadu i Bezpiec-
zeństwa, chce, by przeszła na emeryturę. 

TVN fi lm kryminalny, USA, 2011fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2012

Sherlock Holmes: Gra cieni Skyfall 21:30

Niedziela

Dramat napisany przez Wojciecha Tomczyka 
w 2011 roku nawiązuje do wydarzeń i nastrojów 
społecznych, które można było obserwować 
w Polsce po katastrofi e smoleńskiej. W świecie 
przedstawionym dają się zaobserwować 
wyraźnie nakreślone podziały i opozycje. 
Zofi a, Józef i Justyna odznaczają się miłością 
do własnego kraju. Kolo, Glans i Gostek 
ojczyznę utożsamiają z nienormalnością, a za 
najważniejszy cel swego życia uważają ucieczkę 
za granicę. W sztuce patos spotyka się z farsą.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2020

Bezkrólewie21:00

Poniedziałek

Ray Breslin, wybitny specjalista w dziedzinie 
konstrukcji zabezpieczeń więziennych, pracuje 
w fi rmie Lestera Clarka. Zajmuje się wykrywan-
iem luk w systemach bezpieczeństwa zakładów 
karnych. Za każdym razem spędza w placówce 
pewien okres czasu, udając więźnia, a następnie 
organizuje ucieczkę z pomocą Husha (Curtis
 „50 Cent” Jackson) i Abigail (Amy Ryan). 
Na zlecenie CIA Breslin ma przetestować zabez-
pieczenia tajnego i świetnie ufortyfi kowanego 
więzienia high-tech, zwanego „Grobem”. 

POLSAT thriller, USA, 2013

Plan ucieczki20:05

Wtorek

Po zwycięskiej walce z Iwanem Drago Rocky 
Balboa (Sylvester Stallone) wyjeżdża ze Związku 
Radzieckiego. Z powodu urazu głowy i doznanych 
kontuzji musi jednak wycofać się z ringu. Ponadto 
w wyniku złego zarządzania jego fi nansami przez 
szwagra, Pauliego (Burt Young), Rocky popada 
w długi. Aby je spłacić, sprzedaje cały majątek 
z wyjątkiem klubu. Przeprowadza się z żoną 
Adrian (Talia Shire) i synem (Sage Stallone) do 
najuboższej dzielnicy Filadelfi i. Jego dziecko źle 
znosi pobyt w nowym miejscu. 

TVP1 dramat obyczajowy, USA, 1990

Rocky 521:00

Środa

Ryan Bingham (George Clooney) jest spec-
jalistą od zwalniania pracowników. Z jego 
usług korzystają fi rmy z całych Stanów 
Zjednoczonych, wiele czasu spędza więc 
w podróżach. Sprzyja im kryzys fi nansowy, 
który obejmuje kolejne branże i pociąga za 
sobą redukcje zatrudnienia. Ryan powoli 
zbliża się do zrealizowania swojego marze-
nia - zdobycia karty wręczanej klientom linii 
lotniczych, którzy przemierzyli na pokładach 
samolotów dziesięć milionów mil.

POLSAT komediodramat, USA, 2009

W chmurach23:10

Czwartek
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piątek 24 kwietnia

05:15 Przysięga - serial 
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy Świętej 
07:40 Francuskie wybrzeże z 

lotu ptaka. Atlantyckie 
srebrne wybrzeże 

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

nowela historyczna TVP 
09:15 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
09:40 Okrasa łamie przepisy 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:00 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 

- Dzikie Karaiby
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Bądźmy razem w domu

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Ośmiu wspaniałych 
21:20 Podwójna tożsamość 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2007

22:55 Rozmowy w czasach 
zarazy - talk-show 

23:55 Z podniesionym czołem 
2: Odwet - fi lm akcji, 
prod. USA, 2007 

01:30 Zawód: Amerykanin 
02:30 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial

05:05 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

06:00 Anna Dymna - spotka-
jmy się - Karolina Pałasz 

06:30 Familiada - teleturniej 
07:00 Przepis dnia
07:05 Wesoła Nauka 
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 
14:05 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 
prod. TVP 

19:55 Przepis dnia 
20:05 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Będzie dobrze, 

kochanie
21:15 Gdzie ci artyści 

szaleni, czyli benefi s 
Majewska - Korcz
- koncert 

22:50 Nieobliczalni - komedia, 
prod. Francja, 2012

00:35 Przypadkowy mąż 
- komedia, prod. USA, 
2008, reż. Hugh Wilson, 
Griffi  n Dunne

02:15 Tulipanowa 
gorączka
- fi lm fabularny

04:00 Zakończenie dnia

04:40 Uwaga! - magazyn 
05:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

05:55 Doradca smaku 
06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi

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

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 

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

20:00 Transformers 
- fi lm przygodowy, USA, 
2007, reż. Michael Bay, 
wyk. Shia LaBeouf, Megan 
Fox, Josh Duhamel, Tyrese 
GibsonRachael Taylor, 
Anthony Anderson, Jon 
Voight, John Turturro 

23:00 Wzgórze krwi
- fi lm horror 
USA, Kanada, 2015, 
reż. Guillermo Del Toro, 
wyk. Mia Wasikowska, 
Jessica Chastain, Tom 
HiddlestonCharlie 
Hunnam, Jim Beaver, 
Leslie Hope 

01:25 Niewierni 
- serial, USA 

02:25 Uwaga! 
- magazyn 

02:45 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny,
prod. Polska

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

- magazyn
prod. Polska

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

Kiepskich
- serial komediowy

20:00 Galimatias, 
czyli kogel - mogel II

 - komedia
prod. Polska, 1989, 
reż. Roman Załuski

 Po ślubie Kasia i Paweł 
Zawadowie urządzają się 
na wsi. Ojciec dziewczyny 
obiecuje przepisać na 
nich swoją ziemię. Stawia 
jednak warunek: chce 
doczekać się w końcu 
wnuka. Jego córka ma 
jednak inne plany. 

22:05 Tylko jeden
23:10 X-Men: 

Ostatni bastion
01:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

06:55 Kizi Mizi
07:25 Jan Serce - serial TVP 
08:20 Co dalej?
08:35 Myśli na ten czas 
08:40 Spotkania 
09:00 Szkoła z TVP - Liceum

- Klasa I b - j. polski
09:30 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - matematyka
10:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - j. angielski
10:30 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - chemia
11:00 Szkoła z TVP - Liceum

- Klasa II - j. polski
11:30 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa II - matematyka
12:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa II - j. angielski
12:30 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa II - chemia
12:55 Myśli na ten czas
13:00 Literatura na ekranie
15:15 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
15:20 Hasior inaczej - reportaż 

15:45 Literatura na ekranie
- Chłopi - serial TVP 

16:35 Opowiadania dla dzieci 
- spektakl teatralny 

17:30 Kizi Mizi - animowany 
17:55 Myśli na ten czas 
18:00 Portrety
18:25 Z przytupem 
18:50 Gala 10 lat TVP Kultura 
20:00 Myśli na ten czas
20:05 Co dalej?
20:20 Wieczór kinomana 
20:25 Wieczór kinomana

- Wielkie piękno 
- fi lm obyczajowy

22:50 Joe Strummer. 
Niepisana 
przyszłość - fi lm

01:00 Teraz animacje!
- Oh My Darling 

01:10 Teraz animacje! 
- Nie trać głowy - fi lm

05:30 Rodzinny interes
06:10 Nash Bridges 

- serial sensacyjny
08:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

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 Rodzinny interes

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

20:00 Champion
21:50 Więzienie w ogniu
23:20 Aż do śmierci
01:15 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

01:50 Niesamowite!
02:25 Dyżur - serial 

dokumentalny
02:50 Niesamowite!
03:15 Na jedwabnym 

szlaku
04:00 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, 
prod. USA 

19:00 Projekt Lady 
20:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia

21:00 Kod dostępu 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Dominic Sena, 
wyk. John Travolta, 
H. Jackman, Halle Berry, 
Don Cheadle, Sam Shep-
ard, Vinnie Jones 

 Genialny haker dostaje 
propozycję nie do odrzuce-
nia. Uświadamia sobie, 
że stał się pionkiem w 
niebezpiecznej grze.

23:10 Ścigany 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1993, reż. Andrew 
Davis, wyk. Harrison Ford, 
Tommy Lee Jones, Jeroen 
Krabbe, Sela Ward, Joe 
Pantoliano

01:50 Kości 
- serial, USA 

02:35 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck 
Norris) walczy ze wszystki-
mi formami przestępczości 
w stanie Teksas. Pomagają 
mu w tym inni agenci na 
czele z Jimmym Trivettem 
(Clarence Gilyard Jr.) oraz 
pani prokurator Alex Cahill 
Walker (Sheree J. Wilson). 
Po dobrze wykonanym 
zadaniu wszyscy spotykają 
się w barze emerytowane-
go strażnika C.D. Parkera.

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

- magazyn
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

23:00 Obcy - ósmy pasażer 
 - horro s-f
 Załoga kosmicznego trans-

portera Nostromo wraca 
na ziemię, wioząc duże 
ilości cennej rudy min-
eralnej. Gdy pokładowy 
superkomputer odbiera 
wezwanie SOS, wszyscy 
pasażerowie sa w hiber-
nacyjnym śnie. Wkrótce 
statek ląduje na nieznanej 
planecie, a przywrócona 
do życia załoga zaczyna 
poszukiwanie nadawców 
sygnału. 

01:30 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

02:30 Graffi  ti
02:40 TOP 10 Lista 

Przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 25 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

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

08:00 Pełnosprawni 
- magazyn dla niepełnos-
prawnych 

08:25 Wojsko - polskie.pl 
- reportaż 

08:55 Studio Raban 
09:20 Rodzinny ekspres 
09:55 Jeden dzień w Sundown 

- western
11:20 Dziewczyny ze Lwowa

- serial obyczajowy TVP 
12:25 Fascynujący świat 
13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Z pamięci
14:10 Jak to działa - magazyn 

14:50 Stulecie Winnych 
- serial TVP 

15:50 To był rok!
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Postaw na milion 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP 
21:35 Hit na sobotę

- Skyfall 
- fi lm sensacyjny

00:05 Loft - thriller, prod. Wielka 
Brytania, 2014, reż. Erik 
Van Looy

01:55 Podwójna tożsamość 
- fi lm sensacyjny

03:40 Rytm serca - fi lm TVP 
04:55 Z pamięci - Liceum Stefa-

na Batorego - felieton

05:20 Koło fortuny - teleturniej 
06:00 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
07:05 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:25 Ostoja - magazyn 
12:05 Film fabularny
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 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
17:50 Dla niesłyszących 

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

wieczór 
20:00 Dance Dance Dance 
21:35 Muzyka na dobry 

wieczór

22:30 Jeziorak 
- fi lm sensacyjny,
prod. Polska, 2014,
reż. Michał Otłowski, 
wyk. Jowita Budnik, 
Sebastian Fabijański, 
Mariusz Bonaszewski, 
Agata Buzek, Łukasz 
Simlat, Michał Żurawski, 
Maria Chwalibóg, 
Stanisław Brudny, 
Przemysław Bluszcz 

00:15 Diagnoza zbrodni
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1992, 
reż. Phil Joanou 

02:30 Służby specjalne
- fi lm prod. Polska, 2014, 
reż. Patryk Vega, wyk. 
Olga Bołądź, Janusz Chabi-
or, Wojciech Zieliński

04:20 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 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
13:15 MasterChef Junior
14:40 Efekt Domina 
15:10 Beethoven II 

- fi lm rodzinny, USA, 1993, 
reż. Rod Daniel, wyk. 
Charles Grodin, Bonnie 
Hunt, Nicholle Tom, 
Christopher Castile, Sarah 
Rose Karr, Debi Mazar, 
Chris Penn 

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 Bridget Jones: 
W pogoni za rozumem 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, Francja, 
Niemcy, Irlandia, 2004, 
reż. Beeban Kidron

22:15 Rekiny wojny 
- fi lm komedia, 
USA, 2016, reż. Todd 
Phillips, wyk. Jonah 
Hill, Miles Teller,
 Bradley Cooper, Ana 
de Armas 

00:45 Coś - fi lm horror, USA, 
1982, reż. John Carpenter, 
wyk. Kurt Russell, Wilford 
Brimley, T.K. Carter, David 
Clennon, Keith David, 
Richard A. Dysart 

03:00 Uwaga! 
- magazyn 

03:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Scooby-Doo: Wielka 
draka wilkołaka

10:10 Ewa gotuje
10:40 Disco Polo 

- 25 lat później
11:50 Rok pierwszy
  Zed i Oh to dwaj wygnani 

z własnej wioski jaskin-
iowcy, którzy ruszają w 
pełną komicznych przygód 
podróż. W trakcie swojej 
wędrówki, duet niewy-
darzonych myśliwych 
bierze udział w najbardziej 
zwrotnych momentach w 
historii ludzkości. 

13:50 Krowy na wypasie
15:45 Kabaret na żywo. 

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

Kiepskich

20:05 Madagaskar 2
  - fi lm animowany, USA, 

2008, reż. Eric Darnell, 
Tom McGrath 

 Grupa uciekinierów z 
nowojorskiego ZOO - lew 
Alex, zebra Marty, żyrafa 
Melman i hipopotamica 
Gloria - wciąż przebywa na 
Madagaskarze. Nadarza 
się szansa na opuszczenie 
wyspy, kiedy rezolutne 
pingwiny naprawiają 
spoczywający w dżungli, 
rozbity samolot.

21:50 Joke Show
22:55 Underdog
01:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:05 Piwnica Wandy Warsk-
iej - program muzyczny 

07:50 Myśli na ten czas 
08:00 Serialowa nostalgia 

- Wojna domowa - serial 
komediowy TVP 

08:50 Legenda i nauka - O 
Bogini Amaterasu - serial 

09:00 Legenda i nauka 
- Czarodziej na Księżycu 

09:15 Kizi Mizi - animowany 
09:40 Scena Klasyczna 
10:20 Myśli na ten czas
10:35 Dokument tygodnia 

- Jurek - dokumentalny 
11:55 Zrywa się wiatr - fi lm 
14:00 Myśli na ten czas
14:15 II Symfonia c - moll 

„Zmartwychwstanie” 
Gustava Mahlera 

15:55 Bajkonurrr, czyli w 
świecie książek
dla dzieci - magazyn 

16:10 Informacje kulturalne
16:30 Studio Kultura

- Rozmowy

17:30 Hydrozagadka 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1970

18:55 Kultura na bis 
- Bartłomiej Wąsik/Royal 
String Quartet - koncert 

20:00 Myśli na ten czas
20:10 Bilet do kina - Postrzyży-

ny - fi lm fabularny
21:55 Westwood: punkówa, 

ikona, aktywistka 
- fi lm dokumentalny

23:20 Myśli na ten cza
- felieton

23:30 Seans kultowy - Długie 
pożegnanie - dramat, 
prod. USA, 1973

01:35 Scena alternatywna 
02:05 Myśli na ten czas
02:15 Wieczór kinomana

- Wielkie piękno - fi lm
04:40 Wiki - krótkometrażowy

06:00 Na wariackich 
papierach

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Bibliotekarze
08:45 Przygody Merlina
09:35 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Ziemia Święta
10:30 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

 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.

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Protektor

21:50 Więzienie w ogniu

23:20 Wściekle szybcy
- komedia 
prod. USA
Vin Serento jest szefem 
gangu, który organizuje 
nielegalne wyścigi samo-
chodowe. Policjant Lucas 
White dostaje zadanie, 
jakim jest przeniknięcie do 
świata przestępczego.

01:10 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny

01:55 Na jedwabnym 
szlaku

03:30 Menu na miarę
04:05 Z archiwum

policji
- serial dokumentalny

04:30 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:10 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
13:25 W krzywym 

zwierciadle: Strze-
lając śmiechem - fi lm 
komedia, USA, 1993, reż. 
Gene Quintano, wyk. 
Emilio Estevez, Samuel 
L. Jackson, Jon Lovitz, 
Tim Curry, Kathy Ireland, 
William Shatner 

15:10 Granice czasu - fi lm przy-
godowy, USA, 2003, reż. 
Richard Donner, wyk. Paul 
Walker, Frances O’Connor, 
Gerard Butler, Billy 
Connolly, David Thewlis, 
Anna Friel 

17:35 San Andreas - fi lm 
katastrofi czny, USA, 2015, 
reż. Brad Peyton

20:00 Harry Potter 
i insygnia śmierci
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2011, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Ralph Fiennes, 
Alan Rickman, Michael 
Gambon, Helena Bonham 
Carter 

22:45 Ted II - fi lm komedia, USA, 
2015, reż. Seth McFarlane, 
wyk. Mark Wahlberg, 
Seth McFarlane, Amanda 
Seyfried, Jessica Barth, 
Giovanni Ribisi, Morgan 
Freeman 

01:10 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:15 Noc magii

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 Kacze opowieści
09:00 Galileo
11:00 Policjantki i Policjanci
13:00 Program ochrony 

księżniczek
 - fi lm prod. USA, 2009, reż. 

Liddi-Brown Allison, wyk. 
Braun Nicholas, Gomez 
Selena, Lovato Demi 

 Życie młodej księżniczki 
całkowicie się zmienia, 
kiedy jej kraj zostaje 
zaatakowany. Zmuszona 
do ucieczki, ukrywa 
się w Luizjanie, gdzie 
musi udawać zwykłą 
nastolatkę. 

14:50 STOP Drogówka
15:50 Policjantki i Policjanci
18:50 Domowe 

rozgrywki
19:00 Galileo
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:00 Oczy szeroko 
zamknięte

 - thriller, Wielka 
Brytania, USA, 1999, 
eż. Kubrick Stanley, 
wyk. Cruise Tom, 
Kidman Nicole 

 Bill Harford jest lekarzem, 
a jego żona Alice prowadzi 
galerię. Wraz z córeczką 
zajmują apartament 
na Manhattanie. 
Są zamożni i obracają 
się wśród bardzo 
wpływowych ludzi. 

02:25 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 TOP 10 Lista
Przebojów

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL KRYMINALNY WESTERN FILM SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM FABULARNY FILM AKCJI FILM SENSACYJNY DRAMAT 

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

niedziela 26 kwietnia

05:15 Pogoda na piątek 
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Ziarno 
09:30 Las bliżej nas - magazyn 
09:55 Noce i dnie - serial TVP 
10:55 Transmisja Mszy Świętej 

z Jasnej Góry 
11:55 Między ziemią

a niebem - magazyn 
12:00 Regina Coeli,

prod. Watykan, Polska
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
12:45 #zostanwdomuzBogiem
12:50 Misja w Afryce 
13:20 BBC w Jedynce - Wielkie 

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

15:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

16:05 Postaw na milion
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

- A psa biorę ja - kome-
dia, prod. USA, 2016

00:15 Skyfall - fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2012

02:35 Loft - thriller
04:20 Koronawirus. Globalne 

zagrożenie - fi lm 
dokumentalny

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę
- Szybki kurs patrzenia

05:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

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

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:50 Pytanie na śniadanie 

Extra
12:15 Dance Dance Dance
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. 

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

komediowy TVP 
16:50 Lepsza połowa

- serial TVP 
17:50 Zainwestuj w marzenia 

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

- serial TVP 
19:25 Na sygnale - serial 

20:00 Eskorta 
- western,
prod. Francja, USA, 2014, 
reż. Tommy Lee Jones, 
wyk. Hilary Swank

22:10 Kino bez granic - Ćmy
prod. Ukraina, 2014, 
reż. Witalij Worobiow, 
wyk. Jurij Borisoq, Maria 
Poezhaeva, Evgenya Łoza 

00:20 Nicholas Nickleby
- dramat, prod. USA, 2002, 
reż. Douglas McGrath, 
wyk. Charlie Hunnam, 
Anne Hathaway

02:40 Jeziorak 
- fi lm sensacyjny, 
reż. Michał Otłowski, 
wyk. Jowita Budnik, 
Sebastian Fabijański, 
Mariusz Bonaszewski

04:20 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 Wszystkie jej blizny 
12:25 Kod genetyczny 
13:25 Ameryka Express 
14:55 Transformers

- fi lm przygodowy, USA, 
2007, reż. Michael Bay, 
wyk. Shia LaBeouf, Megan 
Fox, Josh Duhamel, Tyrese 
GibsonRachael Taylor, 
Anthony Anderson, Jon 
Voight, John Turturro 

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 

21:30 Sherlock Holmes: 
Gra cieni 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2011, reż. Guy Ritchie, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Jude Law, Noomi Rapace
Druga odsłona przygód 
genialnego detektywa 
Sherlocka Holmesa i 
jego przyjaciela dra 
Johna Watsona. Tym 
razem bohaterowie są na 
tropie profesora Jamesa 
Moriarty’ego.

00:05 Motyw
- serial, Polska 

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

02:05 Uwaga! 
- magazyn prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Przygody Kota 
w butach

09:30 Kung Fu Panda: 
Sekrety Mistrzów

 Po i Potężna Piątka odkry-
wają legendę związaną 
z trzema mistrzami kung 
fu: Latającym Mistrzem 
Rhino, Mistrzem Wołem 
i Mistrzem Krokodylem... 

10:00 Potwory kontra Obcy
 Susan Murphy to 

nowoczesna dziewczyna 
z Kalifornii, która podczas 
swojego wymarzonego 
ślubu zostaje uderzona 
przez... meteor, co 
powoduje że rośnie 
do niewiarygodnych 
rozmiarów 49 stóp. Susan 
trafi a do tajnej rządowej 
placówki, w której spotyka 
inne dziwne stwory od-
kryte na przestrzeni lat.

12:00 Doktor Dolittle: 
W pogoni za błahost-
kami

13:50 Madagaskar 2
- fi lm animowany

15:35 Galimatias, 
czyli kogel - mogel II

17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie

- magazyn
20:00 Kabaret na żywo. 

Kabaretowy Koncert 
Życzeń

22:05 W rytmie serca
23:05 Ślad
00:15 Bez litości

- fi lm sensacyjny
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledysk
07:30 Myśli na ten czas 

- felieton
07:40 Liturgia Prawosławna 

cerkiew Zmartwych-
wstania 

09:00 Msza greckokatolicka z 
parafi i p.w. Podwyższe-
nia Krzyża Pańskiego 
we Wrocławiu

09:55 Myśli na ten czas 
- felieton

10:00 Od ucha do ucha 
- Niezapomniany Leonard 
Bernstein - Spotkania z 
muzyką - Młodzi artyści - 
cykl dokumentalny, prod. 
Niemcy, USA, 1970 

11:00 Od ucha do ucha 
- Cracovia Danza - 
Balet o kawie - widowisko 
baletowe 

11:55 Myśli na ten czas
- felieton

12:05 Trzeci punkt widzenia
12:35 Wolta - dokumentalny

13:00  Śniadanie 
u Tiff any’ego - fi lm 
fabularny, prod. USA

15:00 Orfeusz i Eurydyka
16:35 Myśli na ten czas
16:40 Zaginione Skarby
17:00 Niedziela z... Ireną 

Santor 
20:00 Myśli na ten czas
20:10 Rok niebezpiecznego 

życia - fi lm sensacyjny
22:10 Made in Poland 
00:20 Myśli na ten czas 
00:30 Kino nocne - Sierpień 

w hrabstwie Osage
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2013,
reż. John Wells

02:35 Teraz animacje! - Oh My 
Darling - animowany

02:45 Teraz animacje! 
- Nie trać głowy - fi lm

05:30 Tajemnice medyczne
06:10 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

07:55 Kapuśniaczek
09:50 Żandarm i kosmici
11:35 Pies wampir
13:10 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Błękitny ognik

14:20 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Król Drozdobrody

15:30 7 krasnoludków. 
Historia prawdziwa

17:15 Robin Hood: Książę 
złodziei
- fi lm przygodowy
prod. USA
Po powrocie do Anglii 
Robin odkrywa, że stracił 
rodzinny majątek. 
Przyłącza się do bandy 
rzezimieszków napadają-
cych w lesie Sherwood na 
bogatych podróżnych.

20:00 Niedziela 
z gwiazdami: 
Cudzoziemiec
Mężczyzna postanawia 
dokonać zemsty na terro-
rystach IRA odpowiedzial-
nych za śmierć jego córki. 
Trop wiedzie do członka 
brytyjskiego rządu.

22:05 Terrorysta
23:50 Wściekły pies
01:40 Na wariackich 

papierach
02:05 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Na jedwabnym 
szlaku

02:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:25 Na jedwabnym 
szlaku

03:35 Menu na miarę

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:00 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
13:20 Projekt Lady 
14:20 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
15:20 Przyjaciele

- serial komediowy, 
prod. USA 

17:20 Harry Potter
i insygnia śmierci 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2011, reż. 
David Yates, wyk. Daniel 
Radcliff e, Emma Watson, 
Rupert Grint, Ralph 
Fiennes, Alan Rickman, 
Michael Gambon, Helena 
Bonham Carter 

20:00 Iron Man
- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Jon Favreau

22:40 60 sekund 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2000, 
reż. Dominic Sena,
wyk. Nicolas Cage, 
Angelina Jolie, Giovanni 
Ribisi, T.J. Cross, William 
Lee Scott, Scott Caan, 
Will Patton, Delroy 
Lindo, Robert Duvall, 
Christopher Eccleston, 
Vinnie Jones 
By uratować brata, 
legendarny złodziej 
samochodów musi w 
tydzień dostarczyć mafi i 
50 luksusowych aut.

01:05 Druga strona
medalu 
- talk show 

02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Przygody Kota
w butach

07:05 Kacze opowieści
08:00 Program ochrony 

księżniczek
09:55 Galileo
11:55 Gwiazdy Kabaretu
14:00 Czego pragną kobiety
 - komedia, USA, 2000, 

reż. Meyers Nancy, 
wyk. Alda Alan, Gibson 
Mel, Holly Lauren, Hunt 
Helen, Paulson Sarah, 
Tomei Marisa

 Bogaty menadżer w 
agencji reklamowej, 
playboy i egoista Nick 
Marshall, uważa samego 
siebie za boski dar dla 
każdej kobiety. Niewielki 
wypadek sprawia, że 
Nick zaczyna słyszeć, co 
kobiety naprawdę myślą.  

16:45 Biały tygrys
19:00 Galileo
20:00 Straszny fi lm 3 - horror 

21:50 Szkoła uwodzenia
  Sebastian jest typowym 

podrywaczem, który 
uważa, że może mieć 
każdą kobietę. Jego 
przyrodnią siostrę Kathryn 
niedawno rzucił chłopak. 
Knuje ona spisek przeci-
wko Cecile, dziewczynie, 
dla której ją zostawił. 
Jednak dla Sebastiana 
Cecile to nie jest żadne 
wyzwanie. 

23:55 Śmierć na talerzu
01:55 Zagadkowe

zgony
02:25 Interwencja
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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07:00 Transmisja Mszy Świętej 
z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka

08:00 Wiadomości 
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 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 Czołówka BBC 

w Jedynce
12:55 BBC w Jedynce 
13:40 Tyłówka BBC 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 
17:00 Teleexpress 
17:30 Jaka to melodia?

18:30 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP 

18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:00 Teatr Telewizji 

- Bezkrólewie - spektakl
22:30 Rozmowy w czasach 

zarazy - talk-show 
23:25 Czołówka Świat 

bez fi kcji
23:30 Świat bez fi kcji - Dark 

Web walka z przestęp-
czością w sieci - fi lm 
dokumentalny

00:20 To był rok!
01:30 Bardzo poszukiwany 

człowiek - thriller
03:35 A psa biorę ja - komedia, 

prod. USA, 2016

04:35 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:10 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial, 
prod. Niemcy, 2018 

06:05 Coś dla Ciebie 
- magazyn 

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 
14:05 Coś dla Ciebie 

- magazyn 
14:30 Operacja Zdrowie - Mózg 

- magazyn medyczny 
15:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial

15:50 Zainwestuj 
w marzenia - serial TVP 

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 

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

kochanie
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 Święte powietrze

- komedia
01:20 Warto kochać - serial 
02:15 Służby specjalne

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

- program kulinarny
05:25 Nowa Maja w ogrodzie 
05:55 Akademia ogrodnika 
06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:30 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi - program 

kryminalny 
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport alergiczny 
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kod genetyczny 
22:30 Kryptonim U.N.C.L.E.

- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
2015, reż. Guy Ritchie, 
wyk. Henry Cavill, Armie 
Hammer, Alicia Vikander, 
Elizabeth Debicki, Hugh 
Grant, Jared Harris 

00:50 Wszystkie
jej blizny

01:35 Wewnętrzny 
wróg 
- serial, USA 

02:35 Uwaga! 
- magazyn 

02:50 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska

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

- serial kryminalny
prod. Polska

12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

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
19:45 Polska wybiera 

20:05 MEGA HIT - Bez litości
  - fi lm sensacyjny, USA, 

2014, reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Bill Pullman, Chloë 
Grace Moretz, Csokas 
Marton, David Harbour, 
Denzel Washington, Haley 
Bennett 

22:45 Szklana pułapka 2
 W wigilijny wieczór, 

policjant John McClane, 
czeka na przylot swojej 
żony, Holly. W tym samym 
czasie terroryści, przejmu-
ją kontrolę nad systemem 
nawigacyjnym lotniska.

01:20 Plan ucieczki
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Jan Serce - serial TVP 
08:35 Co dalej? 
08:50 Myśli na ten czas 
09:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - j. polski
09:30 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - matematyka
10:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - j. angielski
10:30 Szkoła z TVP - Liceum

- Klasa I b - biologia
11:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa II - j. polski
11:30 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa II - matematyka
12:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa II - j. angielski
12:30 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa II - biologia
12:55 Myśli na ten czas
13:00 Latająca maszyna
14:15 Młody Chopin 
14:55 Czas przeszły niedoko-

nany Gustaw Herling 
15:25 Klucz do Salvadora 

Dalego - dokumentalny

16:20 Literatura na ekranie
- Chłopi - serial TVP 

17:10 Film animowany
17:45 Myśli na ten czas
18:00 Portrety - Śniąc o 

Murakamim - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Dania, 2017 

19:05 One. Kobiety kultury 
19:30 Z przytupem
19:50 Którędy po sztukę 
20:00 Myśli na ten czas
20:05 Co dalej? - program 

publicystyczny 
20:20 Panorama kina polskie-

go - Zaćma - dramat 
22:20 Więcej niż fi kcja

- Maszyna do pisania
00:05 Myśli na ten czas
00:20 Żelazna klasyka

- Widmo - dramat
02:15 Myśli na ten czas

05:30 Rodzinny interes
06:10 Nash Bridges 

- serial sensacyjny
08:00 Kobra - oddział 

specjalny
- serial sensacyjny
Serial o niemieckich 
policjantach, którzy patro-
lują autostradę wiodącą 
ze wschodu na zachód 
Europy. W swojej pracy 
spotykają przemytników, 
handlarzy narkotyków i 
wiele innych podejrzanych 
osób. Często muszą 
dokonywać szaleńczych 
pościgów za uciekającymi 
przestępcami.

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 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Eliminatorzy
21:50 Cudzoziemiec
23:55 Champion
01:45 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

02:30 Niesamowite!
03:25 Na jedwabnym 

szlaku
04:05 Z archiwum

policji 
- serial dokumentalny

04:30 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Szkoła 
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy 

08:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy
prod. Polska 

11:40 Szpital - program 
obyczajowy 

12:40 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy
prod. Polska 

14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska

15:50 Szkoła 
16:50 19 + - obyczajowy 
17:25 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska 
18:30 Przyjaciele 

- serial komediowy, 
prod. USA 

20:00 Ziarno prawdy
- fi lm sensacyjny, Polska, 
2015, reż. Borys Lankosz, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Jerzy Trela, Magdalena 
Walach, Aleksandra Ham-
kalo, Krzysztof Pieczyński, 
Andrzej Zieliński 

22:20 Harry Potter 
i insygnia śmierci 
 - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2011, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Ralph Fiennes,
Alan Rickman, Michael 
Gambon

01:00 Kości - serial, USA 
01:50 Druga strona 

medalu
02:40 Noc magii

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

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

mandatów
14:00 Septagon
 Serial, który łączy 

elementy sensacyjne, 
przygodowe i komediowe. 
Fabularnie serial opiera 
się na pełnych zwrotów 
akcji historiach, które 
poznajemy przez pryzmat 
prowadzonych przez de-
tektywów 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
- serial kryminalny
prod. Polska

21:00 Obcy - decydujące 
starcie

 Ofi cer Ellen Ripley
- jedyny ocalały członek 
załogi statku kosmicznego 
Nostromo zaatakowanego 
przez Obcego - zostaje 
odnaleziona po 57 latach 
dryfowania w przestrzeni 
kosmicznej. Wraz z odd-
ziałem specjalnym przyby-
wa teraz na skolonizowaną 
przez ludzi planetę, z którą 
z niewiadomych przyczyn 
zerwany został kontakt. 

23:55 Pokój grozy
01:50 Włatcy móch
02:20 Galileo
03:20 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

03:35 SuperLudzie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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

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

wtorek 28 kwietnia

05:15 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka. Korsyka 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów
09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Wielkie koty w domu 
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

17:00 Teleexpress 
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów  
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu 

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

Reporterów 
22:55 Rozmowy w czasach 

zarazy - talk-show 
23:50 Ocaleni - reality show 
00:50 Chwała - fi lm 

historyczny
03:00 Człowiek wózków

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

rodzinny - serial
06:05 Młodzi duchem 
06:30 Familiada - teleturniej 
07:00 Przepis dnia
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Wesoła Nauka 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP 
15:10 Doktor 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 Będzie dobrze, 

kochanie

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 Serial fabularny
22:45 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP 
22:55 Kraina miodu 

- fi lm dokumentalny
00:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
01:00 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP 
01:55 Nowa - serial TVP 
02:50 Święte powietrze

- komedia
04:15 Zakończenie

04:40 Uwaga! - magazyn 
05:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

05:55 Doradca smaku
06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN

 - magazyn 
11:30 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Motyw

- serial, Polska 
22:30 Saga Zmierzch:

Przed świtem 
- fi lm horror, 
prod. USA, 2012, 
reż. Bill Condon, 
wyk. Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor 
Lautner, Peter Facinelli, 
Elizabeth Reaser, Ashley 
Greene, Michael Sheen 

00:50 Zabójcza broń 
- serial, USA 

01:50 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

02:15 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 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
Losy przeciętnej polskiej 
rodziny mieszkającej w 
jednej z wrocławskich 
kamienic.

20:05 Plan ucieczki
 Ray Breslin jest czołowym 

ekspertem w tworzeniu 
zabezpieczeń więzien-
nych. Jego projekty to 
najlepsze z najlepszych 
rozwiązania. Całe życie 
pracował nad stworzeni-
em super zabezpieczeń, 
które zminimalizują 
szansę ucieczki więźniów 
do zera. 

22:40 Metro strachu
- fi lm sensacyjny

00:40 W rytmie 
hip-hopu 2
- melodramat

02:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

08:35 Co dalej? 
08:50 Myśli na ten czas 
09:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - j. polski
09:30 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - fi zyka
10:00 Szkoła z TVP - Liceum

- Klasa I b - j. niemiecki
10:30 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - historia
11:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa II - j. polski
11:30 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa II - fi zyka
12:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa II - j. niemiecki
12:30 Szkoła z TVP - Liceum

- Klasa II - geografi a
12:55 Myśli na ten czas 
13:00 Danton - dramat
15:10 Czas przeszły niedoko-

nany Gustaw Herling 
15:35 Szlakiem miejsc 

niezwykłych
15:45 Jonasz w brzuchu 

Lewiatana - fi lm 

16:40 Chłopi 
- serial TVP 

17:30 Włos - fi lm animowany 
17:40 Siedmiomilowe buty 
17:45 Myśli na ten czas 
18:00 Portrety 
18:25 Piosenki z fi lmoteki 
19:10 Kronos 
19:45 Którędy po sztukę
20:00 Myśli na ten czas
20:05 Co dalej? 
20:20 Iwona Pasińska 

choreograf spektaklu 
„Żniwa” 
- reportaż 

20:35 Polski Teatr Tańca 
- Żniwa - widowisko 

21:50 Lekkie obyczaje 
- Djam - dramat 

23:25 Myśli na ten czas 
23:35 Młoda Polska - Dom
00:10 Nocny dokument

05:30 Rodzinny interes
06:10 Nash Bridges 

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

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
14:10 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 Tajemnicza 
przesyłka
- fi lm sensacyjny

21:33 Wściekły pies
23:35 Kult
01:20 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

02:30 Na jedwabnym 
szlaku

04:05 Z archiwum 
policji
- serial dokumentalny

04:30 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Szkoła 
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:40 Szpital - program 
obyczajowy 

12:40 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:50 Szkoła 
16:50 19 + - obyczajowy 
17:30 Szpital - program 

obyczajowy 
18:30 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
20:00 Larry Crowne: Uśmiech 

losu - fi lm komedia, USA, 
2011, reż. Tom Hanks, wyk. 
Tom Hanks, Julia Roberts

22:10 Kod dostępu 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2001, 
reż. Dominic Sena, 
wyk. John Travolta,
H. Jackman, Halle Berry, 
Don Cheadle, Sam 
Shepard, Vinnie Jones 
Genialny haker dostaje 
propozycję nie do odrzuce-
nia. Uświadamia sobie,
że stał się pionkiem 
w niebezpiecznej grze.

00:10 Kości - serial, USA 
Dr Brennan używa 
swoich zdolności do 
odczytywania wskazówek 
pozostawionych na kości-
ach, by wraz z zespołem 
rozwiązywać zagadki 
kryminalne.

01:05 Druga strona medalu

06:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck 
Norris) walczy ze wszystki-
mi formami przestępczości 
w stanie Teksas. Pomagają 
mu w tym inni agenci na 
czele z Jimmym Trivettem 
(Clarence Gilyard Jr.) oraz 
pani prokurator Alex Cahill 
Walker (Sheree J. Wilson). 
Po dobrze wykonanym 
zadaniu wszyscy spotykają 
się w barze emerytowane-
go strażnika C.D. Parkera 
(Noble Willingham).

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn

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

- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

21:00 Na linii
  - fi lm sensacyjny, 

USA, 2015, reż. Olson 
Amariah, Olson Obin, 
wyk. Barton Mischa, 
Goss Luke, Rhames Ving 

22:50 Potrzask
 Jeremy budzi 

się uwięziony w bagażniku 
samochodu. Jego 
prześladowcy grożą, 
że zabiją jego najbliższych, 
jeśli nie zdradzi im 
informacji, którą posiadł 
jako tajny agent. 

00:50 Włatcy móch
01:20 Galileo
02:20 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Przysięga - serial
06:15 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia 

07:40 Wokół mórz
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:20 Ranczo - serial 

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

- Wielkie koty w domu 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 

2017 
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Bądźmy razem w domu 

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:00 Rocky 5 - fi lm fabularny, 

prod. USA, 1990
22:55 Rozmowy w czasach 

zarazy - talk-show 
23:50 Historia bez tajemnic 

- Anioły Żegoty - fi lm 
00:45 To nie ja zabiłam 

- fi lm fabularny 
02:15 Wojsko - polskie.pl
02:40 Chwała - historyczny
04:45 Notacje

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

rodzinny - serial
06:00 Pożyteczni.pl 
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 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:40 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Dla niesłyszących 

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

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
18:55 Rodzinka.pl 

19:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

19:55 Przepis dnia 
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Kulisy seriali Na dobre

i na złe i Na sygnale 
- felieton 

20:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

22:35 Kino relaks - Mamy 
2 mamy 
- komedia

00:15 Geniusz: Picasso 
01:20 Splendor Festiwalu 

Filmowego w Cannes 
02:25 Wolność jak płomień

- fi lm dokumentalny
03:30 Ofi cerowie - serial 

kryminalny TVP

04:40 Uwaga! - magazyn 
05:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

05:55 Doradca smaku
06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Ameryka Express 
23:00 Uśpieni 

- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 1996,
reż. Barry Levinson, 
wyk. Kevin Bacon, Robert 
De Niro, Dustin Hoff man, 
Jason Patric, Brad Pitt, 
Billy Crudup, Ron Eldard, 
Minnie Driver, Vittorio 
Gassman 

02:05 Nie z tego świata
- serial, USA 

03:05 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

03:25 Noc magii
- program ezoteryczny

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 - magazyn
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska

20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn

21:05 Zawsze warto

22:10 Zoolander 2
  - komedia, USA, 2016, 

reż. Ben Stiller, wyk. Ben 
Stiller, Billy Zane, Katie 
Couric, Owen Wilson, 
Penélope Cruz

 Derek Zoolander wraca po 
15 latach, aby kolejny raz 
zatrząść światem mody. 
Derek Zoolander i Hansel 
McDonald wypadli z 
modowego obiegu. Pełni 
desperacji próbują wrócić 
na szczyt, dlatego bardzo 
się cieszą z zaproszenia na 
prestiżowy Tydzień Mody 
w Rzymie. 

00:20 Nasz Nowy Dom
02:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:50 Myśli na ten czas 
09:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - WOS
09:30 Szkoła z TVP - Liceum

- Klasa I b - matematyka
10:00 Szkoła z TVP - Liceum 

- Klasa I b - j. angielski
10:30 Szkoła z TVP - Liceum

- Klasa I b - geografi a
11:00 Szkoła z TVP - Liceum

- Klasa II - edukacja
dla bezpieczeństwa

11:30 Szkoła z TVP - Liceum 
- Klasa II - matematyka

12:00 Szkoła z TVP - Liceum 
- Klasa II - j. angielski

12:30 Szkoła z TVP - Liceum
- Klasa II - chemia

12:55 Myśli na ten czas 
13:00 Literatura na ekranie
14:25 Młody Chopin
15:05 Czas przeszły niedoko-

nany Gustaw Herling 
15:25 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
15:35 Plakat 

16:30 Literatura na ekranie
- Chłopi - serial TVP 

17:20 Wycieczka chóru - fi lm 
17:25 Magritte 
17:40 Gustaw Klimt - fi lm 
17:45 Myśli na ten czas
18:00 Portrety - Reżyserzy 
18:50 Szczęśliwy naród, 

który ma poetę... 
Polskie wiersze 
1918 - 2018 

19:05 Scena Klasyczna 
19:45 Zaginione Skarby - fi lm 
20:00 Myśli na ten czas 
20:05 Co dalej? 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - Angele i Tony 
21:50 Ziemia, planeta ludzi 
22:50 Myśli na ten czas
23:00 Kronos 
23:40 Jazz Juniors 2019 
00:45 Lekkie obyczaje

05:30 Rodzinny interes
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

14:10 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Solomon Kane: 
Pogromca zła

21:50 Guardians: Misja 
superbohaterów

23:25 Dwóch gniewnych 
ludzi - dramat
Młody pechowiec 
zostaje skierowany do 
ekscentrycznego doktora. 
Demoniczny terapeuta 
nie odstępuje go na krok
i sprawia, że jego życie 
staje się piekłem.

01:20 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Niesamowite!

01:50 Niesamowite!
03:00 Taki jest świat

- program informacyjny
prod. Polska

03:25 Na jedwabnym 
szlaku

04:05 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

04:30 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Szkoła 
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy 
prod. Polska

11:40 Szpital 
- program obyczajowy
prod. Polska 

12:40 Sąd rodzinny
- program sądowy 

13:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 
prod. Polska

14:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 
prod. Polska

15:50 Szkoła 
16:50 19 + - obyczajowy 
17:30 Szpital - program 

obyczajowy 
18:30 Przyjaciele

- serial komediowy

20:00 Ścigany 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1993, reż. Andrew 
Davis, wyk. Harrison 
Ford, Tommy Lee Jones, 
Jeroen Krabbe, Sela Ward, 
Joe Pantoliano, Julianne 
Moore 

22:50 Duch
- fi lm horror, USA, 
1982, reż. Tobe Hooper, 
wyk. JoBeth Williams, 
Craig T. Nelson, Beatrice 
Straight, Dominique 
Dunne, Oliver Robbins 

01:15 Kości 
- serial, USA 

02:10 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Strażnik Teksasu
- serial przygodowy

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn

09:00 Policjantki i Policjanci
Policjanci z dwóch komend 
codziennie interweniują, 
począwszy od pijackich 
melin, a skończywszy 
na domowych kłótniach.

12:00 STOP Drogówka
- magazyn

13:00 Emil pogromca 
mandatów

14:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol

- serial przygodowy
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 Zatopieni
 - fi lm akcji, Bułgaria, 

Wielka Brytania, 2005, 
reż. Hickox Anthony, 
wyk. Adams Christine, 
Hope William

 Chris Cody jest jednym 
z najlepszych żołni-
erzy-najemników na 
świecie. Jego metody 
pracy bywają jednak 
dla przełożonych zbyt 
kontrowersyjne. 

23:00 Samobójcza misja
01:10 Włatcy móch
01:40 STOP Drogówka

- magazyn
prod. Polska

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

Przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY SERIAL KRYMINALNY

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

czwartek 30 kwietnia

05:15 Przysięga - serial 
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia

07:40 Wokół mórz. 
Ewolucja rekinów 

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

nowela historyczna TVP 
09:20 Ranczo - serial 
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Wielkie koty w domu
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Bądźmy razem w domu 

16:05  Przysięga 
- serial obyczajowy,
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
22:55 Rozmowy w czasach 

zarazy - talk-show 
23:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
00:45 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
01:50 Tanie Dranie 
02:30 Grupa specjalna 

„Kryzys” - serial

04:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:05 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

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

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

- teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:40 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
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
18:55 Rodzinka.pl - serial 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy
prod. TVP 

19:55 Przepis dnia 
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:40 Będzie dobrze, 
kochanie

21:10 Filmowe czwartki 
- Wiesław Kot - felieton 

21:15 Filmowe czwartki 
- Śmietanka towarzyska 
- komedia, prod. USA

23:05 Siedmiu psychopatów
- komedia, prod. USA

00:55 Bez wyjścia - fi lm fabu-
larny, prod. USA, 1987

02:50 Sztuka zbrodni 
- serial, prod. Francja

03:45 Art Noc - Mocny skład 
04:40 Zakończenie dnia

04:40 Uwaga! - magazyn 
05:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
05:55 Doradca smaku 
06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:30 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - 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 
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Nigdy w życiu! 
- fi lm komedia, 
Polska, 2004, reż. Ryszard 
Zatorski, wyk. Danuta 
Stenka, Artur Żmijewski

00:45 Frantic 
- fi lm sensacyjny,
USA, Francja, 1988, 
reż. Roman Polański, 
wyk. Harrison Ford, 
Emmanuelle Seigner, 
Betty Buckley, 
Alexandra Stewart 

03:10 Uwaga! - magazyn 
03:30 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 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 Przyjaciółki

- serial obyczajowy
prod. Polska

22:10 Zdrady

23:10 W chmurach
  - dramat, USA, 2009,

reż. Jason Reitman, 
wyk. Anna Kendrick, 
George Clooney, 
Jason Bateman, 
J.K. Simmons

 Ryan Bingham w czasach 
kryzysu fi nansowego 
zajmuje się zwalnianiem 
pracowników w imieniu 
prezesów i dyrektorów 
różnych fi rm. Mężczyzna 
nie ma własnego domu, 
a na każdym lotnisku 
czuje się jak u siebie. 

01:25 Chirurdzy
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

08:50 Myśli na ten czas 
- program kulturalny

09:00 Szkoła z TVP 
- Liceum - Klasa I b 
- j. polski

09:30 Szkoła z TVP - Liceum
- Klasa I b - informatyka

10:00 Szkoła z TVP 
- Liceum - Klasa I b 
- j. niemiecki

10:30 Szkoła z TVP - Liceum
- Klasa I b 
- historia

11:00 Szkoła z TVP - Liceum 
- Klasa II 
- j. polski

11:30 Szkoła z TVP 
- Liceum - Klasa II 
- informatyka

12:00 Szkoła z TVP - Liceum
- Klasa II
- j. niemiecki

12:30 Szkoła z TVP 
- Liceum - Klasa II 
- historia

12:55 Myśli na ten czas

13:00 Literatura na ekranie 
- Maria Curie - serial 

14:30 Czas przeszły niedoko-
nany Gustaw Herling 

14:55 Szlakiem miejsc 
niezwykłych 

15:05 Rzeźbiarka snów
16:00 Literatura na ekranie 
16:50 Czarny Błysk - serial 
17:45 Myśli na ten czas 
18:00 Portrety 
18:35 25 minut z Jaremą 

Stępowskim 
19:05 Komponowanie 

przestrzeni
19:25 Wydarzenie 

aktualne
19:40 Z przytupem
20:00 Myśli na ten czas
20:05 Co dalej? 
20:20 Klub fi lmowy
22:25 Scena Klasyczna

05:30 Rodzinny interes
06:10 Nash Bridges

- serial sensacyjny
08:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

09:50 Napisała: 
Morderstwo

10:50 Zaklinaczka 
duchów

12:25 Kobra - oddział 
specjalny - serial

14:10 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Alibi.com
21:35 Spadaj, tato
23:40 Zejście
01:30 Ojciec Ted
03:00 Zobacz to! Blok

powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

04:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:55 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

05:35 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Szkoła 
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:40 Szpital - program 
obyczajowy 

12:40 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:50 Szkoła 
16:50 19 + - obyczajowy 
17:30 Szpital - program 

obyczajowy 
18:30 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
20:00 Raj na ziemi - fi lm 

komedia, USA, 2012, 
reż. David Wain, wyk. Jen-
nifer Aniston, Paul Rudd

22:10 Iron Man 
- fi lm przygodowy,
USA, 2008, reż. Jon 
Favreau, wyk. Robert 
Downey Jr., Terrence 
Howard, Jeff  Bridges, 
Gwyneth Paltrow, Leslie 
Bibb, Shaun Toub 
Tony Stark buduje 
supernowoczesną zbroję. 
Multimiliarder postanawia 
walczyć ze złem jako 
Iron Man.

00:40 Kości - serial, USA
Dr Brennan używa 
swoich zdolności 
do odczytywania 
wskazówek pozostaw-
ionych na kościach.

01:40 Druga strona 
medalu 
- talk show

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom

- magazyn
09:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
prod. Polska

12:00 STOP Drogówka
- magazyn

13:00 Emil pogromca 
mandatów

14:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol

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

18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Straszny fi lm 3
 - komedia, USA, 2003, 

reż. Zucker David, 
wyk. Anderson Lee 
Pamela, Jenny McCarthy, 
Eng Marny, Leslie 
Nielsen, Sheen Charlie

 Po ukończeniu college’u 
nieszczęsna Cindy 
Campbell pracuje jako 
reporterka dla telewizy-
jnych wiadomości. Jej 
pierwszym tematem są 
pojawiające się na polu 
Toma Logana wielkie 
okręgi.

22:50 Śmierć na talerzu
00:50 Włatcy móch
01:20 STOP Drogówka

- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



24 kwietnia 2020       Moja Gazeta20 OGŁOSZENIA

KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM

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

 u Pianino Legnica Bollhur. tel. 604 
132 602

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

 u Torba - transporter dla psa 
nowa. Lodówko-chłodziarka bez 
zamrażalnika używana. 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 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 ide-
alnym stanie. Słuchawki dr Beats 
drei monster. Ościeżnica regulo-
wana biała firmy Porta oryginalnie 
zapakowana nowa. Kserokopiarka. 
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 Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. tel. 728 480 003

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 Wynajmę kawalerkę w domu 
jednorodzinnym z osobnym wej-
ściem. Żary. tel. 692 964 353

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

ŻEBERKA W COLI
Składniki
• 1,5-2kg mięsnych żeberek wieprzo-

wych
• 1,5 szklanki coca-coli
• 5 dużych ząbków czosnku
• 4 łyżki ketchupu
• 4 łyżki ostrej musztardy
• 4 łyżki sosu Worchestershire
• 2-3 łyżki ostrego sosu Sriracha
• 2 łyżki ciemnego sosu sojowego
• 2 pełne łyżeczki ostrej papryki
• 2 pełne łyżeczki papryki słodkiej
• 2 pełne łyżeczki papryki wędzonej
• 2 płaskie łyżeczki soli
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżeczka mielonego kminku
Wykonanie
Piekarnik ustawiamy na 180°C, grza-
nie góra dół. Żeberka wyjmujemy  
z marynaty. Marynatę zachowuje-
my. Żeberka wkładamy do rękawa do 
pieczenia, w 2-3 warstwach, podle-
wamy 2-3 łyżkami marynaty. Worek 
zamykamy szczelnie z jednej strony, 
nadmuchujemy i zamykamy z drugiej 
strony, pamiętając o tym, żeby w kil-
ku miejscach lekko go podziurawić. 
Wstawiamy żeberka na środkowy po-

ziom piekarnika i pieczemy je w 180°C 
przez 30 minut. Po tym czasie zmniej-
szamy temperaturę do 160°C i piecze-
my żeberka, w zależności od wielkości, 
od 1,5 do 2 godzin. Rozcinamy worek, 
żeberka wyjmujemy na kratkę, smaru-
jemy je marynatą i jeszcze chwilę pie-
czemy je w 160°C z termoobiegiem, aż 
wytworzy się na nich chrupiąca skórka. 
Łatwo je odgrzać na drugi dzień. Pozo-
stałą marynatę podgrzewamy w garn-
ku, wkładamy upieczone żeberka i pod-
grzewamy całość razem. W kubeczku 
mieszamy łyżkę mąki ziemniaczanej, 
kukurydzianej lub ryżowej z 4 łyżkami 
zimnej wody i wlewamy do sosu.

WIOSENNA 
SAŁATKA 
ZIEMNIACZANA  
Z JOGURTEM
Składniki
• 5-6 średnich, młodych ziemniaków 

(450-500g)
• 6-8 rzodkiewek
• 1 mały pęczek koperku

• 1 cebulka ze szczypiorem
• 3 czubate łyżki gęstego jogurtu 

greckiego
• 1 czubata łyżeczka majonezu
• 1 czubata łyżeczka musztardy gru-

boziarnistej
• sól
• pieprz
Wykonanie
Ziemniaki dokładnie myjemy pod bieżą-
cą wodą. Gotujemy je w mundurkach,  
w osolonej wodzie, do miękkości. W cza-
sie kiedy ziemniaki się gotują szykujemy 
resztę składników – drobno siekamy 
koper i szczypior. Myjemy rzodkiewki 
i kroimy je na cienkie plasterki. Jo-
gurt grecki mieszamy z gruboziarnistą 
musztardą i majonezem – majonezu 
nie trzeba wiele, wystarczy czubata ły-
żeczka.  Składniki dressingu dokładnie 
razem mieszamy. Solimy i pieprzymy do 
smaku. Ziemniaki odcedzamy i dajemy 
im przestygnąć na tyle, żeby dalej były 
gorące ale dały się wziąć w rękę. Go-
rące ziemniaki razem ze skórką kroimy 
ostrym nożem na ćwiartki lub ósemki. 
Wrzucamy do miski, wsypujemy koper, 
szczypior i rzodkiewkę. Całość zale-
wamy sosem, szybko razem mieszamy  
i podajemy ciepłe.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 u 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 Nieruchomości, 
nr tel:606 705 480

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

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

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

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

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

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

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

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

 u Żary – dom na sprzedaż, do 
wprowadzenia, na ładnej działce, 
Partner Nieruchomości: 533-308-
999

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

MOTORYZACJA

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

 u 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

 u Fiat Bravo II, 2007 r., 1.9 diesel, 
błękitny met., salon Polska, bezwy-
padkowy, klimatyzacja, po przeglą-
dzie, 8000 zł. tel. 693 527 775

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

PRACA

 u Emeryt z Żar podejmie pracę w 
ochronie od zaraz. tel. 794 351 941

RÓŻNE

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

Skład Potok 7
• Zastępca Komendanta Oddziału Wart 

Cywilnych Skład Potok 1
• Wartownik - przewodnik psa służbo-

wego Oddziału Wart Cywilnych Skład 
Potok 2

• Młodszy asystent Żary 1
• Pielęgniarka Miłowice 1
• Pielęgniarka Lubsko 1
• Pracownik socjalny Teren Gminy Żary 1
• Osoba sprzątająca 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
• Kierowca samochodu ciężarowego po-

wyżej 3,5 tony w transporcie krajowych 
przewozów 2

• Doradca klienta Lubsko 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Fryzjer Jasień 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
Tanio. Białe płytki 

ścienne i podłogowe. 
Płytki nadają się do 

domu oraz do 
pomieszczeń 

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

Płytki są mrozoodpor-
ne Mam dwa rodzaje 

płytek. Jeden wymiar 
to 9/19 cm, drugi 

11/24,5 cm. Cena 8 zł 
za m kw.

tel. 608637937
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KRZYŻÓWKA

24.04

25.04

26.04

27.04

28.04

29.04

30.04

Grzegorza, Horacego
Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Młodzieży

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 3710849Jarosława, Marka

Światowy Dzień Malarii
Dzień Sekretarki

Marcelina, Marzeny
Dzień Drogowca i Transportowca

Zyty, Teofila
Światowy Dzień Grafika
Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii

Pawła, Walerii
Światowy Dzień Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Augustyna, Roberty, Piotra
Międzynarodowy Dzień Tańca

Marii, Katarzyny, Jakuba
Ogólnopolski Dzień Koni
Międzynarodowy Dzień Jazzu

Nie wiem dokładnie, jak to bywa 
z innymi czytającymi, ale ja do 
sięgnięcia po pierwszy krymi-
nał potrzebowałam sporo cza-
su. Może musiałam dojrzeć, 
a może inne książki były bardziej 
pierwsze, niż te właśnie. Ale 
nadszedł taki dzień. Pamiętam, 
bo to akurat Święta Wielkanoc-
ne, a dokładnie Lany Poniedzia-
łek. Książkę, jak to u mnie bywa, 
wcisnęła mi moja przyjaciółka 
i z uporem maniaka wpierała, 
że kryminał to najlepszy gatu-
nek literacki. Aby przekonać się 
na własnej skórze, podjęłam 
wyzwanie. Zaczęłam i odłoży-
łam lekturę dopiero wtedy... gdy 
skończyłam. Niesamowite, jak 
można się zapomnieć, zacieka-
wić i „zmarnować” prawie cały 
dzień, aby tylko dowiedzieć się, 
kim był morderca i jakie miał 
powody, aby zabić. Fani tego 
gatunku mawiają, że im więcej 
trupów w książce, tym ciekawiej. 
I dobrze, gdy nie trzeba na to 
zbyt długo czekać. Muszę przy-
znać, że coś w tym jest.

Tess Gerritsen – genialna 
pisarka kryminałów. Zaczęłam 
od III tomu z serii Jane Rizzo-
li i Maura Isles – „Grzesznik”. 
Główne bohaterki to detektyw 
z wydziału zabójstw i patolog. 
Losy tych kobiet możemy śledzić 
przez wszystkie tomy. Jak na kry-
minał przystało, w każdej części 
są „trupy”, jest sprawca, motyw 
i mnóstwo zagadek do rozwiąza-
nia. Dziś nie napiszę o konkretnej 
książce, gdyż gorąco polecam 
całą serię. Radzę jednak zacząć 
od pierwszej, a nie od trzeciej, 
jak ja, gdyż oprócz wątku krymi-
nalnego poznajemy życie Rizzoli 

i Isles, a czytając nie po kolei, 
można się nieco pogubić w ich 
zagmatwanym życiu.

Pisarka niewątpliwie ma 
ogromny talent, pomysły i fan-
tazję. Mało tego, kończy tom 
w taki sposób, że lecisz po kolej-
ny, nie patrząc, że niedziela i bi-
blioteka nieczynna. Jedynym ma-
łym mankamentem, jak dla mnie, 
jest to, że autorka daje czytelni-
kowi sporo miejsca na domysły. 
Może ktoś tak lubi, ja niekoniecz-
nie. Niemniej jednak, uwielbiam 
jej książki bezwzględnie. 

Był taki moment w moim 
życiu, że mogłam czytelnikom 
polecać książki. Wciskałam im 
wówczas tę właśnie serię, mó-
wiąc, że będą zadowoleni. I byli. 
Choć niektórzy niekoniecznie, ale 
tylko dlatego, że musieli chwilę 
poczekać na kolejną część. 

Apel do tych, którzy mają 
jakieś opory, by sięgnąć po kry-
minał. Zacznijcie od Tess Ge-
rittsen i od tej konkretnie serii. 
To książki stosunkowo krótkie, 
a finał za każdym razem zaska-
kujący. M.

A może książka...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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