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Ma to umożliwić 
mieszkańcom partycypację 

na wszystkich etapach 
zarządzania miastem.
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Wytnijcie w końcu te drzewa!
Protestuję przeciwko protestom 
w sprawie zatrzymania wycinki 
kilku drzew przy przebudowywa-
nym właśnie rondzie. Kolidują 
one z zaprojektowanym pra-
woskrętem, który pozwoli na 
przejazd z Al. Jana Pawła II na 
Zielonogórską bez potrzeby wjeż-
dżania na rondo. Nie chcę stać 
w korkach przez kilka drzew. Nie 
chcę wdychać spalin z samocho-
dów, które stoją, zamiast jechać. 
Chcę, żeby ruch był bardziej płyn-
ny. Żeby życie stało się prostsze. 
Czy warto poświęcić temu celowi 
kilka drzew?

Nie raz już o tym pisałem, 
ale w pięknym Zielonym Lesie 
wycina się setki drzew. Na ich 
miejsce sadzi się nowe. Normal-
na gospodarka leśna. Dlaczego 
tam nikt nie przykuwa się do nich 
łańcuchami? Dlaczego nie ma 
protestów? Przecież to też drze-
wa. Dlaczego „walka” o drzewa 
jest taka wybiórcza? Czy przy 
rondzie rosną tak wyjątkowe 
okazy, jedyne na świecie, że trze-
ba ich bronić do krwi ostatniej? 
Może po prostu do lasu nie poje-
dzie telewizja i nie będzie można 
się pokazać. Zademonstrować, 
jak to się dba o przyrodę. W imię 

wszystkich i z troską o przyszłe 
pokolenia. Nie wszystkich jed-
nak. Nie w moim imieniu. Wolę 
poświęcić tych kilka drzew i nie 
stać w korkach. Uważam też, że 
w miejsce wyciętych powinno 
być posadzonych przynajmniej 
dwa razy więcej nowych, szla-
chetnych gatunków. Tak powinno 
być za każdym razem. 

Tak jak to się dzieje na te-
renach zarządzanych przez Lasy 
Państwowe zazwyczaj wyci-
na się niezliczone ilości drzew, 
a mimo to powierzchnia lasów 
się zwiększa. Jednak można. Nie 
dzieje się to z dnia na dzień. To 
proces stały, długofalowy i prze-
myślany.

Nie mogę zrozumieć, dla-
czego ludzie tracą energię na 
protesty, zamiast spożytkować 
ją na... sadzenie drzew. Byłby 
z tego o wiele większy pożytek. 
Może nawet telewizja by przyje-
chała, żeby to pokazać. Widocz-
nie jednak kampanie wyborcze 
łatwiej opierać na negatywach, 
niż pozytywach. Nie oszukujmy 
się, partie polityczne działają po 
to, by zdobyć władzę i pieniądze 
przy okazji. Nie ma innego celu. 
Jeśli ktoś tak twierdzi, to sobie 

twierdzi. I tyle. Polityka to biznes.
Ale któż nie kocha drzewek, 

przyrody lasu? Przecież wszy-
scy. Las kochany jest najbardziej 
przez leśników, choć przecież 
tyle drzew wycinają. Piękna wio-
senna zieleń, szum liści, wreszcie 
przebogate barwy jesieni. Nie 
wyobrażam sobie życia bez tego. 
Ale chcę też omijać bezkolizyj-
nie rondo. Drzew nie brakuje, ale 
w tym właśnie miejscu przeszka-
dzają. Gdy je wytniemy, nagle za-
braknie tlenu w Żarach? Połowa 
mieszkańców umrze na raka skó-
ry z powodu braku cienia? Proszę 

sobie odpowiedzieć samemu. Na-
tomiast gdy zostaną, pozostanie 
problem korków, coraz większy, 
bo samochodów na ulicach cią-
gle przybywa.

Zapewne wiele osób nie 
raz już zauważyło stale postę-
pujące wycinki drzew na łu-
kach dróg biegnących przez 
lasy. Dawno minęły czasy, gdy 
między wioskami jeździło się 
konnym zaprzęgiem, a drzewa 
rosnące tuż przy krawędzi jezdni 
dawały tak pożądany cień. Dziś 
na takich drzewach gwałtownie 
zatrzymują się samochody. Nie 
trzeba chyba mówić, co w takich 
sytuacjach dzieje się z pasaże-
rami pojazdu. Czy ktoś kwestio-
nuje wycinkę ze względów bez-
pieczeństwa? Czy ktoś powie, że 
dwieście wyciętych drzew jest 
ważniejsze, niż jedno ludzkie ży-
cie? Ktokolwiek?

Dość kontrowersyjnym może 
wydawać się przepis nakazują-
cy wycinki drzew rosnących do 
15 metrów od torów kolejowych. 
Można się zastanawiać, dlaczego 
nie 14 metrów na przykład. Ktoś 
to wymyślił, ale nie w Żarach, nie 
w powiecie żarskim. Ten przepis 
powstał w stolicy. Proponuję zatem 

tam udać się ze wszystkimi prote-
stami w tej sprawie. Może jacyś po-
słowie zainterweniują? Są przecież 
ekologiczni parlamentarzyści.

Wróćmy jeszcze do drzew 
przy rondzie. Zastanawiam się, 
czy wszyscy oburzeni faktem 
planowanej wycinki naprawdę 
szczerze kochają przyrodę? Nie 
problem rzucić komentarz na 
fejsie. Skandal, granda, i tak 
dalej. Czy wszyscy oburzeni po-
rzucili już samochody na rzecz 
rowerów? Czy nie zatruwają po-
wietrza spalinami? Czy przestali 
używać papieru wytwarzanego 
z drewna? Czy przestali już pi-
sać protesty na kartkach papie-
ru? Czy wszyscy oburzeni mają 
w domach betonowe parkiety 
oraz meble wykonane z meta-
lu? No chyba nie z drewna, bo 
to się wiąże z wycinką drzew 
przecież. Czy nikt, ale to nikt 
z oburzonych nie wyciął ani jed-
nego drzewa na swojej posesji, 
gdy stało się to jakiś czas temu 
możliwe i zgodne z przepisami?

Jak to było? Że drzazgę 
widzi się w czyimś oku, a nie do-
strzega się drzewa w swoim?

A tymczasem od soboty na 
ulicach zdejmujemy maseczki.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

Rowery miejskie znów wyjadą na ulice
ŻARY Od 30 maja na 
żarskie ulice wracają 
rowery miejskie. 
Nieco później, niż 
to było planowane. 
Będzie z nich można 
korzystać do 25 
października.

- Żarskie rowery ruszają w tym 
roku nieco później i jest to spo-
wodowane oczywiście pandemią 
koronawirusa - mówi wicebur-
mistrz Żar Olaf Napiórkowski. 
- Mogliśmy wystartować już 
15 kwietnia, ale niestety tak się 
nie stało.

Zasady korzystania z ro-
werów, sposoby wypożyczania 
oraz wysokości opłat pozostają 
bez zmian. Nie zmieni się na ra-
zie ilość jednośladów.

- Ze względu na sytuację, 
jaka jest, nie dokupiliśmy kolej-
nych rowerów, ale zrobimy to   
w przyszłym roku - mówi Olaf 
Napiórkowski. - Rozszerzamy 
za to o dwie lokalizacje ilość 
miejsc, z których rower można 
zabrać oraz odstawić.

Te miejsca to parking sa-
mochodowy przy cmentarzu ko-
munalnym oraz siłownia plene-
rowa przy ul. Zawiszy Czarnego.

W tamtym sezonie rowe-
ry miejskie cieszyły się sporą 
popularnością. Jest ich trzy-
dzieści.  Miejmy nadzieję, że 
w przyszłym roku będzie wię-
cej. Wraz z nimi pojawią się 
następne „parkingi” rowerowe. 
Między innymi w Kunicach. 
Tymczasem pamiętajmy, żeby 
o nie dbać. Nie są niczyje, ale 
wspólne.  ATB Jedna z rowerowych lokalizacji, przy Wodniku fot. Andrzej Buczyński
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Nowe   rozwiązania   
wprowadzone   tak zwaną   
„Tarczą   antykryzysową   3.0”,   
spowodowały konieczność 
wprowadzania zmian  
w niektórych wnioskach  
o wsparcie udzielane  
przez ZUS.

ZUS udostępnił na Platformie Usług Elektro-
nicznych (PUE ZUS) nowe wersje wniosków dla 
osób prowadzących działalność ubiegających się  
o świadczenie postojowe (RSP-D), gdzie w sek-
cji V wniosku, w treści oświadczenia dotyczącego 
daty rozpoczęcia prowadzenia działalności, data 
została zmieniona z 1 lutego 2020 r. na 1 kwiet-
nia 2020 r.

Dostępny jest też nowy druk zwolnienia  
z obowiązku opłacania należności z tytułu skła-
dek (RDZ). We wniosku uwzględnione są nowe 
grupy osób, które mogą ubiegać się o wsparcie 
oraz niezbędne oświadczenia.

Wnioski dotyczące pomocy z ZUS w ramach   
Tarczy Antykryzysowej można składać elektro-
nicznie przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony 
gov.pl, pocztą lub osobiście w placówce ZUS – na 
przykład do skrzynki na dokumenty oznakowanej 
napisem „Tarcza antykryzysowa”.

Dodatkowo ZUS na PUE dodał możliwość 
podglądu szczegółów wniosków o świadczenie 
postojowe. Funkcja ta jest dostępna na profilach 
osób, które złożyły wnioski o świadczenia posto-
jowe, a także kontynuację wypłaty tego świad-
czenia. Informacje są prezentowane w zakład-
ce Ubezpieczony, Świadczeniobiorca i Płatnik  
w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości]  
w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzy-
sowa – wnioski”. źródło: ZUS

Nowe 
wnioski
z Tarczy

Do wygrania są nie tylko 
duże pieniądze, ale  
i plan rozwoju miasta na 
kolejne lata. 

- Od początku roku realizujemy pro-
jekt, który ma za zadanie określenie 
drogi rozwoju naszego miasta na na-
stępnych 10-15, a może i więcej lat 
- mówi wiceburmistrz Żar Olaf Na-
piórkowski. - W urzędzie miejskim 
jest stworzony zespół, którym kieruję,  
a oprócz urzędników w pracach biorą 
udział pracownicy naszych jednostek 
i inne osoby, mające doświadczenie  
w tworzeniu strategii.

Powstaje program rozwoju lo-
kalnego i instytucjonalnego. Ten dru-
gi, w przeciwieństwie do typowej 
strategii rozwoju miasta, ma poka-
zać, jak ma się rozwijać urząd, insty-
tucje miejskie, jak komunikować się 
z mieszkańcami, a co za tym idzie - 
jak najlepiej odpowiadać na potrzeby 
mieszkańców.

- Ma to umożliwić mieszkań-
com partycypację na wszystkich eta-
pach zarządzania miastem - mówi 
Olaf Napiórkowski. - Pomagają nam 
w tym specjaliści ze Związku Miast 
Polskich, a efektem będzie wytycze-
nie nowej ścieżki rozwoju miasta.

Analiza
Obecny etap prac to analiza sytuacji 
oraz diagnozowanie problemów, jakie 
mogą pojawić się w niedalekiej przy-
szłości. Prowadzone są konsultacje  
z przedstawicielami różnych środowisk.

- Zaczęliśmy jeszcze przed pan-
demią, a ta sytuacja niecą nam zwią-
zała ręce - mówi zastępca burmistrza. 
- Znaleźliśmy jednak rozwiązanie, 
spotykamy się w mniejszych grupach 

i korzystamy z komunikatorów inter-
netowych.

Najważniejsze jest dokładne 
przeanalizowanie zagadnień dotyczą-
cych funkcjonowania miasta i zdefi-
niowanie ich w kategoriach proble-
mów, przyczyn i skutków.

Są to na przykład problemy de-
mograficzne dotyczące zmiany struk-
tury wiekowej społeczeństwa, pro-
blemy komunikacyjne związane z ro-
snącą liczbą pojazdów, czy chociaż-
by niskie zainteresowanie komunika-
cją miejską. Do tego ochrona środo-
wiska, komunikacja pomiędzy miesz-
kańcem a urzędem. Zagadnień jest na-
prawdę sporo.

- Na podstawie tej diagnozy, bę-
dziemy wspólnie z mieszkańcami, 
doradcami i fachowcami myśleć, jak 
zniwelować te przyczyny, lub znaleźć 
na nie rozwiązanie - mówi Olaf Na-
piórkowski. - Takie różne tendencje 
występują nie tylko w naszym mie-
ście, także w skali ogólnopolskiej, czy 
europejskiej.

Prace trwają
Zespoły zbierają się na spotkania  
w nowo wyremontowanym folwarku.  
Do tej pory przeanalizowane zostały 
zagadnienia związane z pomocą spo-
łeczną, kulturą i turystyką. Następne 
w kolejności to smart city - inteligent-
ne miasto oraz ochrona środowiska.

- Wystartowaliśmy z nową plat-
formą do konsultacji społecznych. Na 
stronie konsultacjejst.pl można zna-
leźć link do instalacji aplikacji na 
smartfony, a po zainstalowaniu znaj-
dziemy w niej zakładkę „Żary” - mó-
wi Olaf Napiórkowski. - Aktualnie 
prowadzimy jedną konsultację, ale 
zaraz będą zamieszczone kolejne.

Ankiety i ich wyniki będzie 
można znaleźć również na stronie za-
ry.pl w zakładce „Ankiety i konsulta-
cje społeczne”.

Jak zapowiada wiceburmistrz, 
będą tam konsultowane zagadnie-
nia nie tylko dotyczące realizowa-
nego obecnie projektu, ale też inne, 
na przykład związane z konkursami 
ofert.

Urzędnicy skierowali między 
innymi pytania do uczniów miejskich 
szkół podstawowych w formie zada-
nia pod hasłem „Co chciałbyś zmie-
nić w swoim mieście?”. Odpowia-
da uczeń, ale pyta też swoich rodzi-
ców oraz dziadków. W ten sposób wy-
powiadają się na raz trzy pokolenia - 
młodzież, dorośli i seniorzy.

Efekty będą
- Oprócz tego, że będziemy mieć go-
towe dokumenty planistyczne na na-
stępne lata, będziemy również mie-
li możliwość złożenia wniosku o do-
finansowanie części tych projek-
tów, na które można otrzymać nawet  
40 milionów złotych z funduszy nor-
weskich - mówi wiceburmistrz Na-
piórkowski. - Środki to jedno, ale naj-
ważniejsze jest to, co wypracujemy 
i co będziemy chcieli zmienić w na-
szym mieście.

W projekcie, oprócz Żar, bierze 
udział jeszcze przeszło dwieście in-
nych miast z Polski. Na razie o wy-
pracowanych koncepcjach nie będzie 
się mówiło zbyt głośno z racji tego, 
że ubieganie się o środki ma charakter 
konkursu. Lepiej więc nie chwalić się 
dobrymi pomysłami, żeby konkuren-
cja nie podpatrzyła.

Andrzej Buczyński

Powstają nowe
koncepcje

ŻARY Plany na długo i kasa w zasięgu

fot. UM Żary

fot. Andrzej Buczyński
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Wydać tylko 15 złotych  
na coś, co warte jest 
stówkę? Z takiej 
„promocji” skorzystają 
Żary przy dwóch 
kolejnych inwestycjach. 
- Pozyskaliśmy dla miasta kolej-
ne pieniądze w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego - Lubu-
skie 2020, którymi zarządza marsza-
łek województwa lubuskiego i dzię-
ki nowej kwocie środków związa-
nych z alokacją funduszy na tego ty-
pu konkursy, nasze projekty „zała-
pały” się na dofi nansowanie - mó-
wi burmistrz Żar Danuta Madej. 
- W pierwszym etapie konkursu dosta-
liśmy pieniądze na termomoderniza-
cję Szkoły Podstawowej nr 5, a ratusz 
i „Wodnik” przeszedł pozytywnie 
w kolejnym.

Co ważne, dofi nansowanie ze 
środków zewnętrznych wynosi aż 85 
procent kosztów inwestycji. Jakie do-
kładnie to będą kwoty? Dziś nie da się 
tego określić co do złotówki. Będzie 
to wynikało z ostatecznych rozstrzy-
gnięć przetargów. Termomoderniza-
cje ratusza i pływalni Wodnik mają 
być przeprowadzone na zasadzie „za-
projektuj i wybuduj”. To oznacza, że 
fi rma, która wygra ogłoszony przez 
urzędników przetarg, będzie musia-
ła sporządzić stosowną dokumenta-
cję i kosztorysy zgodnie z ogólnymi 
założeniami, a po uzyskaniu pozwo-
lenia na budowę, ostatecznie zrealizo-
wać inwestycję. Końcowe kwoty bę-
dą znane dopiero po rozstrzygnięciu 
postępowań przetargowych.

Wstępnie szacuje się, że prace 
przy budynku urzędu miejskiego mogą 
kosztować łącznie ponad milion zło-
tych. Ale z żarskiego budżetu pójdzie 
na ten cel tylko 15 procent. Przy rów-
nym milionie to jedynie 150 tysięcy.

Termomodernizacja Wodnika
może kosztować około 2 milionów 
złotych, a więc w tym wypadku ob-
ciążeniem budżetu miejskiego jest 
teoretyczna kwota wynosząca mniej 
więcej 300 tysięcy złotych.

Łącznie na działania ekologicz-
ne, wliczając w to jeszcze program 
wymiany starych pieców na ogrzewa-
nie z sieci ciepłowniczej w 111. miesz-
kalnych lokalach komunalnych, mia-
sto może otrzymać nawet 4 miliony.

Aż trudno uwierzyć, że Wodnik 
ma już 20 lat. Niewątpliwie coś trzeba 
tam unowocześnić. 

- Wykonana zostanie warstwa 
izolacji, spełniająca nowe wymogi
współczynnika przenikania ciepła, 
które wejdą w życie od 1 stycznia 
2021 roku - mówi Rafał Fularski, na-
czelnik wydziału infrastruktury tech-
nicznej i ochrony środowiska w żar-
skim urzędzie miejskim. - Realizując 
ten projekt, dostosowaliśmy go do no-
wego rozporządzenia. 

Docieplone zostaną ściany ze-
wnętrzne i dach. Wymieniona zosta-
nie część okien, a wentylacja zostanie 
zastąpiona bardziej efektywną. Pom-
pa ciepła ogrzeje wodę użytkową. Bę-
dzie monitoring zużycia energii. Na 
dachu basenu pojawią się instalacje 
fotowoltaiczne, wspomagające ogrze-

wanie wody oraz oświetlenie.
- Nowoczesne rozwiązania, któ-

re zastosujemy, posłużą przez kolejne 
lata - mówi Rafał Fularski. 

Przetargi będą ogłoszone nie-
bawem. Dokumentacja powinna być 
gotowa w styczniu przyszłego roku, 
a zakończenie inwestycji planowa-
ne jest na jesień 2021 roku. Możliwe 
będą czasowe zamknięcia basenu na 
okres wykonywania pewnych robót, 
jednak, jak zapewnia naczelnik Fu-
larski, prace wykonywane będą w ta-
ki sposób, aby powodowały jak naj-
mniejsze uciążliwości dla korzystają-
cych z basenu.

Inwestycja w ratuszu jest nieco 
bardziej skomplikowana, gdyż obiekt 
znajduje się w strefi e zabytkowej i jest 
objęty ochroną konserwatorską.

Pod dachem pojawi się nowa 
warstwa izolacji termicznej. Podob-
nie pod posadzką, która nie jest pod-
piwniczona. Zniknie stara aluminiowa 
stolarka okienna. Przerobiona zosta-
nie instalacja elektryczna, łącznie ze 
zmianą źródeł oświetlenia na ledowe. 
W ratuszu zamontowana zostanie rów-
nież klimatyzacja. Na pewno odetchną 
urzędnicy i mieszkańcy, którzy zała-
twiali tam sprawy w upalne dni.

Andrzej Buczyński

I znów miliony
ŻARY Inwestycje za jedyne 15 procent wartości

Korzystne 
zasady dla 
czerwcowych 
emerytów
Tarcza Antykryzysowa 3.0. 
pozwala wyliczyć emeryturę na 
podstawie wniosku, który
złożono w czerwcu, tak jak 
miałoby to miejsce w maju. Dzięki 
temu „czerwcowi emeryci”
nie muszą obawiać się 
niekorzystnej waloryzacji 
składek i niższego świadczenia.

Do tej pory czerwiec był jedynym miesiącem, 
gdy składki podlegały tylko waloryzacji rocznej. 
W wyliczeniu emerytury w tym miesiącu pomijano 
wskaźniki waloryzacji kwartalnych, które mogły-
by zwiększyć środki zgromadzone w ZUS, co z ko-
lei negatywnie przekładało się na wysokość świad-
czenia. Emerytura obliczona w czerwcu była za-
zwyczaj niższa od tej, którą można było otrzymać 
na przykład w maju czy w lipcu. 

W minionych latach, urodzeni w czerwcu, któ-
rzy chcieli przejść na emeryturę od razu po osią-
gnięciu wieku emerytalnego, często wstrzymywa-
li się ze złożeniem wniosku do lipca. Co prawda po-
stępując tak nie otrzymywali emerytury za czer-
wiec, ale później z powodu korzystnej waloryzacji 
składek co miesiąc dostawali wyższe świadczenie. 

W tym roku przyjęto rozwiązanie, dzięki któ-
remu emerytury, o które występujemy w czerwcu, 
będą obliczane tak jak świadczenia, o które wnio-
skowano w maju, co oznacza, że ich kwota będzie 
wyższa.

Jeżeli w czerwcu zostanie rozwiązany stosu-
nek pracy, ZUS wypłaci za ten miesiąc świadcze-
nie, które nie przysługiwałoby, gdyby wnioskodaw-
ca wystąpił o nie od lipca.

Niekoniecznie jednak trzeba spieszyć się ze 
złożeniem wniosku już w czerwcu. Im później zde-
cydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona 
wyższa. Sposób obliczania emerytury premiuje 
osoby, które dłużej są aktywne zawodowo i dłużej 
odprowadzają składki. 

źródło: ZUS

Pływalnia Wodnik wybudowana była już 20 lat temu. Dziś trzeba ją modernizować  
fot. Andrzej Buczyński
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Czekaliśmy na siebie
z niecierpliwością

W końcu będzie można strzelać
ŻARY Od czerwca, po 
wirusowej przerwie, 
ponownie rusza 
strzelnica Miejskiego 
Ośrodka Sportu, 
Rekreacji i Wypoczynku 
przy ul. Czerwonego  
Krzyża. I tutaj nie 
obędzie się bez pewnych 
ograniczeń.

Zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych zrzeszonych w kołach 
Ligi Obrony Kraju odbywać się będą  
w środy i czwartki w godz. od 15.00 
do 18.00. Osoby niezrzeszone, które 
będą chciały sobie postrzelać, mogą 
korzystać ze strzelnicy w innych go-
dzinach i w pozostałe dni tygodnia. 

Jednak wcześniej trzeba zarezerwo-
wać sobie termin telefonicznie. Najle-
piej z kilkudniowym wyprzedzeniem. 
Soboty też wchodzą w grę. Umawiać 
się można dzwoniąc pod numery: 504 
372 354, 604 570 934 lub 660 996 638.

Ograniczenia dotyczą liczby 
osób, które mogą przebywać w obiek-
cie w tym samym czasie. Na czterech 
stanowiskach do broni pneumatycz-
nej, strzelać mogą jednocześnie dwie 
osoby. Na pozostałych - trzy osoby. 
Jeśli chętnych w danej chwili będzie 
więcej, oczekujący na swoją ko-
lej muszą przebywać poza terenem 
strzelnicy. Wchodzą dopiero, gdy ktoś 
zakończy już strzelanie.

W jednorazowe rękawiczki oraz  
maseczki należy zaopatrzyć się we 
własnym zakresie. ATBCzy sportowo, czy rozrywkowo, w końcu będzie można postrzelać fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Najpierw 
pojawił się strach 
przed nieznanym 
wirusem. Zanim 
jednak klienci 
zupełnie przestali 
odwiedzać salony 
fryzjerskie, 
wprowadzono 
odgórny zakaz. 
Mijały długie 
tygodnie. Włosy 
rosły, odrosty 
coraz bardziej 
widoczne, a sami 
fryzjerzy odcięci 
od możliwości 
zarabiania na chleb. 
W końcu jednak 
te usługi zostały 
odmrożone. Trochę 
jednak na pół 
gwizdka.
O gazetce w poczekalni można te-
raz zapomnieć, z telefonu korzy-
stać nie można. Odległość między 
stanowiskami musi być odpo-
wiednia. Do tego środki ochrony 
osobistej i mnóstwo dezynfekcji. 
Tak pokrótce wyglądają salony 
fryzjerskie w nowej rzeczywisto-
ści.

Pod salonem Sylwii Czer-
wińskiej przy ul. Jagiellońskiej 
kolejek nie ma. Właściwie nigdy 
nie było. Od lat jej klienci zapi-

sywani są na konkretne godziny. 
To rzadkość, by można było tra-
fić na fotel ot tak, wprost z ulicy. 
Pod tym względem więc rewolu-
cji dziś nie ma. Ten system nadal 
więc funkcjonuje. Różnica na 
dzień dobry jest taka, że klient 
otrzymuje maseczkę wraz z jed-

norazową peleryną fryzjerską. 
- Klienci narzekają na ko-

nieczność siedzenia w masecz-
kach, a gumki za uszami trochę 
przeszkadzają przy strzyżeniu - 
mówi Sylwia Czerwińska. - Nie 
podobają im się również te fo-
liowe peleryny, nie są do takich 

przyzwyczajeni.
Po każdym kliencie na-

stępuje gruntowne sprzątanie  
i dezynfekcja. Normalnie, jak 
na fajrant. Odkażanie nożyczek, 
grzebienia, czy maszynek do 
strzyżenia nie jest niczym no-
wym. Tak robiło się zawsze. Ale 
jeśli chodzi o fotel, dokładne od-
kurzanie i czyszczenie podłogi, to 
już zupełnie inna sprawa. Wcze-
śniej wystarczyło pozamiatać, 
żeby klient nie chodził po ścię-
tych włosach poprzednika. To też 
dodatkowy czas, a raczej zmniej-
szenie liczby klientów, których 
można przyjąć jednego dnia.

- Inne środki stosuje się 
teraz do dezynfekcji narzędzi, 
inne do mebli, inne do podłogi,  
a wszystko to kosztuje niemałe 
pieniądze - wylicza pani Sylwia. 
- Zdziwiłam się, gdy zobaczyłam 
fakturę od dostawcy.

To wszystko generuje do-
datkowe koszty. Stąd i podwyżka 
za usługę. Zdarza się, że przez to 
niektórzy klienci rezygnują. Inni 
z kolei przyjmują to ze zrozumie-
niem. 

- Część panów przychodzi 
strasznie zarośniętych po tej dłu-
giej przerwie, innych w między-
czasie próbowały jakoś ratować 
małżonki, z różnym skutkiem, 
a byli też i tacy, którzy dzwonili 
do mnie, wysyłali zdjęcia i pytali, 
jak mają się sami ostrzyc - mówi 
właścicielka salonu. - Gdy tylko 
ogłoszono, że fryzjerzy wracają 

do pracy, wszyscy na raz chcieli 
się zapisać i to jak najszybciej.

Może się komuś wydawać, 
że fryzjerzy mieli taki przedłu-
żony urlop. Okazuje się, że nie 
do końca. Pani Sylwia traktuje 
ten okres jako czas niepewności 
i oczekiwania. I tak przecież nie 
można było nigdzie wyjechać. 
Żaden to wypoczynek. Przyzna-
je, że z nudów przycinała czasem 
trawę nożyczkami. To jedyna pra-
ca „fryzjerska”, jaką wykonywała 
w czasie zamknięcia zakładu.

- Tęskniłam za pracą, choć-
by ze względu na ten przymus 
siedzenia w domu - mówi pani 
Sylwia. - Przez pierwsze dni moż-
na było coś tam sobie w domu 
ogarnąć, na co nigdy nie było cza-
su, ale potem to już było wyszuki-
wanie sobie zajęć na siłę.

Zamknięty zakład to za-
robki równe zeru. Jednak pewne 
koszty pozostały. Na szczęście 
udało się jakoś dogadać w spra-
wie czynszu za lokal.

Tu przydały się naprawdę 
tak zwane rządowe tarcze. Po-
stojowe wypłacane z ZUS-u, po-
życzka z Urzędu Pracy, czy też 
możliwość ubiegania się o niepła-
cenie składek do ZUS przez trzy 
miesiące. Żeby przetrwać.

Jednak co praca, to praca. 
Ile się pracuje, tyle się zarobi. To 
przynajmniej jest pewne. Lepsze 
niż każda inna niepewność, taka 
jaka była przez ostatnie tygo-
dnie. ATB

fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Krok po kroku 
wprowadzane są 
nowe rozwiązania, 
które z założenia 
mają poprawić 
funkcjonowanie 
urzędu oraz 
załatwianie spraw 
przez mieszkańców,  
z naciskiem na 
usługi zdalne, przez 
internet.
Jedną z takich zmian jest rezy-
gnacja z prowadzenia kasy w bu-
dynku ratusza. Okazało się, że 
bez takiej kasy da się żyć, choć-
by w czasie zamknięcia urzę-
du dla klientów, które było spo-
wodowane pandemią. Niektórzy 
jednak przyzwyczaili się do tra-
dycyjnego okienka, pomimo te-
go, że coraz więcej płatności wy-
konujemy bezgotówkowo. Są to 
zarówno płatności kartą w skle-
pach, jak i internetowe płatności 
za prąd, czy gaz.

Wbrew panującej jeszcze 
opinii, problem z tym mają senio-
rzy. Ale to nie do końca prawda. 
Wiele osób w wieku emerytalnym 

radzi sobie z tym doskonale. 
Zamiast okienka kasowe-

go w ratuszu stanie urządzenie 
podobne do bankomatu, dzięki 
któremu będzie można zapłacić 
kartą, tak jak w sklepie. Jednak 
ci, którzy płacą wyłącznie go-
tówką, pozostawiono możliwość 
bezpłatnego korzystania z kasy 
w PKO przy ul. Moniuszki 38 oraz  
w starostwie powiatowym.

Na decyzjach podatko-
wych, czy związanych z wywo-
zem nieczystości, widnieją nu-
mery indywidualnych rachun-
ków bankowych, na które należy 
wpłacić wymaganą kwotę. Nie 
ma znaczenia, czy przelewem 
ze swojego banku, czy gotówką  
w okienku. Jak komu wygodniej.

- Idziemy w kierunku elek-
tronizacji urzędu - mówi sekre-
tarz Olga Boryń. - Będziemy za-
chęcać mieszkańców, aby jak 
najwięcej płatności dokonywali 
przez internet.

Już niedługo pojawi się 
specjalna platforma, na której 
każdy mieszkaniec po zalogo-
waniu się na swoje konto, zo-
baczy jakie opłaty i w jakiej wy-
sokości będzie musiał uiścić na 
rzecz urzędu. Przykładem jest 
podatek od nieruchomości. Plat-
forma przekieruje na konto ban-
ku mieszkańca, który zechce za-
płacić przez internet. Rozwią-
zanie proste, wygodne, nie wy-
maga wychodzenia z domu. Na 
pewno wiele osób czeka na taką 
właśnie urzędową usługę.

- Projekt jest jeszcze two-
rzony, ale już w czerwcu otrzy-

mamy go do testów - mówi Olga 
Boryń. - Później planujemy prze-
prowadzenie kampanii infor-
macyjnej o tym, jak mieszkańcy 
mogą z tego korzystać.

Urzędnicy mają nadzieję, 
że cały system zacznie w pełni 
funkcjonować już w okresie wa-
kacyjnym.

Planowane jest również 
uruchomienie Elektronicznego 
Biura Obsługi Interesanta. Bę-
dzie tam można znaleźć wszel-
kie usługi, jakie realizuje urząd.

Coraz więcej spraw zała-
twianych jest przez internet. 
Niektóre wnioski i pisma wysy-
łane z domu do urzędu wyma-
gają posiadania profilu zaufane-
go, który jest elektroniczną for-
mą odręcznego podpisu na tra-
dycyjnej kartce papieru.

Profil zaufany można uzy-
skać bardzo łatwo poprzez ban-
kowość elektroniczną. Będzie 
to można zrobić również w żar-
skim ratuszu. Powstanie punkt 
potwierdzania profilu zaufane-
go. Do tej pory można to było za-
łatwić na przykład w urzędzie 
skarbowym.

Wiele osób o to pyta, nie 

do końca jeszcze rozumiejąc, 
na jakich zasadach działa pod-
pis elektroniczny. Urzędnik w ra-
tuszu na pewno wyjaśni wszel-
kie wątpliwości.

Z nieco innej beczki. La-
da dzień pojawi się strona in-
ternetowa dzięki której będzie 
można w łatwy sposób zlokali-
zować grób osoby pochowanej 
na żarskich cmentarzach komu-
nalnych. System nie tylko wska-
że lokalizację, ale też posiada  
w swoich zasobach bazę zdjęć 
prezentujących każdy nagrobek 
z osobna.

- Często zdarza się, że szu-
kamy, ale trudno nam znaleźć 
grób danej osoby - mówi Ol-
ga Boryń. - Osoby, które na sta-
łe mieszkają w innych krajach, 
czasem bardzo odległych, będą 
mogły zobaczyć, jak wyglądają 
dziś groby bliskich osób.

Takie informacje będzie 
można znaleźć nie tylko przez 
internet. Również na miejscu. 
Na cmentarzu przy ul. Szpital-
nej zamontowane zostaną dwa 
elektroniczne infokioski, jeden 
zaś postawiony zostanie w Kuni-
cach. ATB

Urzędowe nowości i zmiany

Szanowni Państwo!

W związku z kolejnym etapem elektronizacji urzędu 
wprowadzamy bezgotówkową obsługę mieszkańców.

Jeżeli nie będą Państwo korzystać z tej formy usług, zapraszamy  
do korzystania z kasy w agencji PKO BP S.A. przy ulicy Moniuszki 38 
i przy Al. Jana Pawła II 5 (parter w budynku Starostwa) w Żarach,  
bez dodatkowej opłaty.

Jednocześnie przypominamy, że każdy z mieszkańców ma indywi-
dualny numer konta zawarty w decyzjach i zawiadomieniach.

Dodatkowe informacje:

PODATKI
tel. 68 470 83 01, 68 470 83 82, 68 470 83 40

OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
tel. 68 470 83 35, 68 470 83 98
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
tel. 68 470 83 63, 68 470 83 57

Opłata skarbowa: 

95 1020 5402 0000 0402 0374 1675
Dodatkowe informacje - tel. 68 470 83 63

Konto podstawowe (opłata za posiadanie psa, mandaty, opłata par-
kingowa, zajęcie pasa drogowego, opłata targowa, dzierżawy, wie-
czyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowa-
nia we własność itp.): 

21 1020 5402 0000 0302 0313 9037
Dodatkowe informacje:
tel. 68 470 83 63 , 68 470 83 57, 68 470 82 86

Zachęcamy do dokonywania płatności bezgotówkowych poprzez 
bankowość elektroniczną.

Już wkrótce w Biurze Obsługi Mieszkańca wejście C zostanie uru-
chomiony opłatomat, dostępny w godzinach pracy urzędu. W opła-
tomacie dokonać będzie można płatności przy użyciu kart płatni-
czych lub systemu BLIK. Urząd zapewni wsparcie przeszkolonych 
pracowników, którzy będą pomagać przy obsłudze tego urządzenia.

Komunikat Urzędu Miejskiego w Żarach
REKLAMA

Sekretarz UM Żary Olga Boryń 
fot. Andrzej Buczyński
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 25)
POWIAT ŻARSKI 
Zakład przerobu 
drewna w Łazach 
był niezwykle 
ważnym punktem 
gospodarczym 
w rejonie Tuplic, 
zarówno przed 
wojną jak i polskich 
strukturach. 
Tartak należący do 
znamienitej rodziny 
Brühl, powstał 
w 1922 r., zaś w latach 
30. został gruntownie 
zmodernizowany. 

Za jego lokalizacją w tym miej-
scu przemawiało kilka czynni-
ków. Po pierwsze było to poło-
żenie na skraju potężnego kom-
pleksu leśnego rozpościerające-
go się na powierzchni około 200 
km² z drewnem niezwykle wy-
sokiej klasy. Po drugie, takiemu 
umiejscowieniu tartaku sprzyja-
ło istnienie dużego zbiornika go-
spodarstwa rybackiego Brühlów 
(dzisiejszy Staw Tartaczny).  
W czasie budowy tartaku, staw - 
nazywany do tej pory Ceglany - 
został podzielony groblą i w czę-
ści tartacznej jego nowa funkcja 
odnosiła się do wyłącznie do „ką-
pania” impregnacyjnego drewna. 
Trzecią przesłanką przemawiają-
cą na taką koncepcją usytuowania 
tartaku to oczywiście położenie  
w pobliżu linii kolejowej, bo-
wiem każda surowcowochłon-
na działalność gospodarcza wy-
magała bezpośredniego połącze-
nia kolejowego. Inne czynniki to 
oczywiście potężne zaplecze ka-
pitałowe Brühlów i zasoby siły 
roboczej w pobliskich Tuplicach.

W okresie powojennym za-
kład wznowił działalność już w 
1946 r., choć część budynków 
dosyć długo była odbudowywa-
na (jak choćby biuro tartaku, któ-
re oberwało pociskiem). W okre-

sie wczesnego PRL, w zakładzie 
pracowało około 150 osób produ-
kując głównie drewno wagono-
we, podkłady i okorki kopalnia-
ne, deski czy podkłady kolejowe. 
Niestety przełom lat 80/90 nie 
oszczędził i tego pięknego zakła-
du. W 1992 r. tartak został zaku-
piony przez inwestora z Niemiec, 
który już nie korzystał z usług 
PKP, co w gruncie rzeczy dopro-
wadziło do całkowitego zanie-
chania wykonywania przewozów 
kolejowych na linii tuplickiej.  
W 2005 r. w przedsiębiorstwie 
ostatecznie wstrzymano produk-
cję, rozpoczynając jednocześnie 
jego trwającą do dzisiaj dewa-
stację i zakrywanie przez lokal-
ną florę. 

Cała infrastruktura punkto-
wa zakładu składała się z kilku 

większych obiektów, w których 
dominował budynek produkcyj-
ny (tzw. hala traków) i przyłączo-
na do niego kotłownia z charakte-
rystycznym magazynem w kształ-
cie wieży na trociny, którymi by-
ła opalana. Za halą produkcyjną 
znajdowała się jeszcze dwukon-
dygnacyjna bryła z suszarnią na 
drzewo i pomieszczeniami socjal-
nymi na górze - stołówka i szat-
nie. Kolejny zespół budynków 
znajdował się bliżej szosy. Po 
prawej stronie drogi wjazdowej 
do zakładu była niewielka budka 
portierni, po drugiej zdecydowa-
nie większy biurowiec. Pozosta-
łości obu obiektów jeszcze istnie-
ją. Obok znajdował się budynek 
podzielony na magazyn paliwo-
wy, warsztat narzędziowy i mi-
ni-remizę strażacką, a także  tzw. 

kapówka, gdzie robiono najlepsze 
deski z przeznaczeniem na eks-
port (później również boazerię). 

Obok normalnotorowej 
bocznicy kolejowej, która orygi-
nalnie dochodziła aż pod drew-
niany dom w Lesowie, z punk-
tu widzenia infrastruktury trans-
portowej najciekawszym elemen-
tem tego zakładu była wewnętrz-
na i zewnętrzna sieć kolei wąsko-
torowej. Oprócz gęstej sieci to-
rów łączących poszczególne czę-
ści tartaku, łącznika do potęż-
nej składnicy drewna (rozłożo-
nej wzdłuż bocznicy normalnoto-
rowej do miejsca połączenia z to-
rem kolei Lubsko-Tuplice), sze-
regu rozjazdów, obrotnic talerzo-
wych, na jego stanie była dwusta-
nowiskowa szopka na parowozy 
wąskotorowe. Znajdowała się ona 

obok nitki wąskotorówki biegną-
cej owalnie tuż przy samym sta-
wie w kierunku składnicy. Tuż za 
nią znajdowały się zasieki z wę-
glem przeznaczonym do nawę-
glania lokomotyw. Niestety nie 
udało się ustalić precyzyjnej se-
rii parowozów wąskotorowych, 
które eksploatował tartak. Naj-
prawdopodobniej były to maszy-
ny z przełomu 2 i 3 dekady XX 
wieku berlińskiej firmy Orenstein 
& Koppel. Bezsprzecznie służyły 
one również w okresie powojen-
nej działalności zakładu, a jeden 
z nich - po likwidacji zewnętrznej 
sieci wąskotorówki - został prze-
kazany do pracy na kolejkę leśną 
w Hajnówce. Poza parowozami 
na trakcji zewnętrznej eksploato-
wano 18 sztuk platform dwuosio-
wych i szereg małych wózków 
platformowych wykorzystywa-
nych głównie na terenie zakładu. 

Przed 1945 r., oprócz tabo-
ru wąskotorowego, przy nitce ko-
lejki od północnej strony Stawu 
Tartacznego stacjonował żuraw, 
który po specjalnych betonowych 
urządzeniach umieszczał surowe 
drewno w zbiorniku. Dopiero po 
odpowiednim leżakowaniu drew-
na w wodzie było ono dźwigiem 
wyciągane z powrotem na plat-
formy i dopiero wtedy było do-
wożone do obróbki.

Na koniec krótka uwaga do 
poprzedniego odcinka w związ-
ku z faktem przypadkowego po-
minięcia podania opisu fotogra-
fii oraz ich autorów. Czarno-biała 
fotografia  przedstawiająca dewa-
stację odcinka Łazy Żarskie-Tu-
plice została wykonana przez Sła-
womira Fedorowicza w 2001 r., 
zaś zdjęcie tuplickiego parowozu 
serii Ty2 wraz z pociągiem bocz-
nicowym na terenie tartaku w Ła-
zach w latach 80. pochodzi ze 
zbiorów Mieczysława Klauziń-
skiego.  (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Rozjazd bocznicy tartaku w Lesowie wraz z żebrem zabezpieczającym, w ostatnim okresie
istnienia linii kolejowej Lubsko-Tuplice fot. Andrzej Klauza

Budynek produkcyjny i kotłownia z charakterystycznym magazynem na trociny (2008 r.) 
fot. Grzegorz Dawczyk

Pracownicy tartacznej straży pożarnej pozujący z wózkiem wąskotorowym na obrotnicy talerzowej. W tle widocz-
ne fragmenty sieci wąskotorowej i nieodremontowany jeszcze z czasów wojny budynek biura zakładu (lata 60.)
 fot. ze zbiorów Adama Humeniuka
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Zaczęło się od pasji...
czyli o teatrze Drewniana Kurtyna (cz. 2)
Teatr Drewniana 
Kurtyna” ulegała 
przeobrażeniom. 
Na początku był 
to teatr poetycki 
w odróżnieniu od 
teatrów poezji. 
Teatr poetycki 
to nurt teatru lat 
siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, 
w których słowo 
poetyckie jest 
przetwarzane 
na innego środki 
wyrazu, na gest, 
na ruch, plastykę. 
Oczywiście materią 
słowną często była 
poezja. W tych 
czasach teatry 
poezji utożsamiały 
się z estradami 
poetyckimi, gdzie 
poezja stanowiła 
główne tworzywo. 
Do początku lat 
dziewięćdziesiątych 
spektakle  
„Drewnianej 
Kurtyny” były 
utrzymywane  
w konwencji teatru 
poetyckiego. 
Pierwszym 
przedstawieniem 
był Hamlet.

Stanisław Wyspiański, 
Wiliam Szekspir, Konstanty 
Ildefons Gałczyński, Hamlet
Premiera odbyła się w maju 1978 
roku. W przedstawieniu grało 
dziewięć osób. Było ono próbą 
spojrzenia na człowieka w okresie 
dojrzewania, ukazania konfliktów, 
w jaki wchodzi młody człowiek ze 
światem dorosłych. 

- Pierwszym spektaklem był 
„Hamlet” składający się z frag-
mentów „Studium o Hamlecie” 
Wyspiańskiego, „Hamleta Szek-
spira” i „Hamleta” Gałczyńskiego.

 Spektakl był swoistą kom-
pilacją różnych utworów od po-
ważnych do satyrycznych, np. 
parodia „Hamleta” Konstantego  
Ildefonsa Gałczyńskiego z „Te-
atrzyku Zielona Gęś” - opowiada 
Roman Krzywotulski. 

Zastosowano chwyt znany 
już z historii teatru, czyli zrywa-
nie spektaklu przez publiczność, 

którą byli również aktorzy, bo ze-
spół był podzielony na widzów  
i aktorów. 

- Ówczesny dyrektor Żar-
skiego Domu Kultury Lech Ku-
biak wydrukował dwa plakaty do 
przedstawienia, który na owe cza-
sy był swego rodzaju „rozpustą” - 
wspomina Roman Krzywotulski.

Bardzo szybko zabawa ta 
przerodziła się w kolejny spektakl.

Zbigniew Herbert, 
Pan Cogito
Premiera Pana Cogito miała miej-
sce w marcu 1980 roku.

- Od początku czytaliśmy 
Miłosza i Herberta, ponieważ ze 
studiów wyniosłem zamiłowanie 
do takiej literatury. Choć spek-
takl nosił tytuł „Pan Cogito” skła-
dał się on także z innych utwo-
rów Herberta spoza tego tomiku. 
Widowisko nawiązywało swo-
ją atmosferą do sytuacji panują-
cej wówczas w kraju. Był to wy-
wód filozoficzny o wędrówce jed-
nostki. W 1979 i 1980 roku zro-
biliśmy dwa spektakle w oparciu  
o jego poezję. Byliśmy prawdo-
podobnie jednymi z pierwszych 
grającymi Herberta - opowiada 
Roman Krzywotulski.

Niedługo potem powstało 
drugie przedstawienie pt. „Pan 
Cogito - Substancja”.

Zbigniew Herbert, 
Pan Cogito - Substancja
Premiera odbyła się w kwietniu 
1981 roku. W przedstawieniu bra-
ło udział 15 osób.

Było to widowisko reflek-
syjne o roli człowieka w historii  
i buncie jednostki przeciw bierno-
ści społeczeństwa. 

- Przesłaniem było stwier-
dzenie, że to właśnie jednostka bu-
duje substancję. W finale przed-
stawienia ukazaliśmy pozostawie-
nie jednostki samej sobie. W koń-
cowej scenie tłum opuszcza boha-
tera ze śpiewem na ustach. Przed-
stawienie nawiązywało również 
do sytuacji politycznej panującej 
wówczas w kraju. Pojechaliśmy 
z tym widowiskiem na Festiwal 
Amatorskich Młodzieżowych Te-
atrów do Rzeszowa, gdzie dosta-
liśmy wyróżnienie za Herberta za-
bronionego wówczas przez reżim. 
Po sukcesie „Pana Cogito” w 1983 
roku zrobiliśmy spektakl bliski mu 
ideowo - „Sąd  nad Don Kicho-
tem” Antoniego Słonimskiego - 
mówi reżyser.

„Jego (Romana Krzywotul-
skiego) dążenia do wykształce-
nia wyraźnego profilu artystycz-

nego doprowadziły do tego, że za 
punkt wyjścia przyjął on utwo-
ry poetyckie, przekształcane - za 
pomocą żywego słowa - w zwar-
te formy dramatyczne. Tak więc 
możemy mówić o teatrze poezji, 
działającym w Żarach. Ma on już 
swoje konkretne dokonania, m.in. 
w październiku ubiegłego roku 
zespół Drewnianej Kurtyny wziął 
udział w ogólnopolskim konkur-
sie poezji im. Juliana Przybosia w 
Rzeszowie. Wystawił on spektakl 
według tekstu Zbigniewa Herber-
ta zatytułowany „Substancja”, za 
to działanie teatralne otrzymując 
dwa spośród trzech wyróżnień.” - 
czytamy w recenzji opublikowa-
nej w numerze 16 Słowa Żarskie-
go z 12 sierpnia 1983 roku.

Kolejny, nowy spektakl, od-
był się we wrześniu 1983 roku.

Sąd nad Don Kichotem 
Antoniego Słonimskiego
Widowisko mówi o zderzeniu 
dwóch postaw: pragmatycznej  
i idealistycznej. W pewnym sen-
sie odbywa się tam sąd nad Don 
Kichotem bez Don Kichota. 

Najbardziej istotnym jest 
bowiem poszukiwanie miejsca 
człowieka, zwłaszcza młodego, 
we współczesnym, pełnym roz-
terek i konfliktów świecie, wyra-
żane przez słowo, słowo będące 
ekspresją, wypowiadanego na de-
skach tekstu. Świadomość waż-
ności propozycji wobec rzeczy-
wistości, jaką jest wypowiedź te-
atralna „Drewnianej Kurtyny” 
sprawia, że skupiła ona grono  
w pełni zaangażowanych w jej 
działania ludzi, a także zapewniła 
sobie znaczącą grupę stałej i od-
danej publiczności.

„Teatr Drewniana Kurtyna” 
brał udział w spotkaniach teatral-
nych w Nowej Soli wystawiając 
tam ten spektakl. (cdn.)

Krzysztof Piontek

Mirosław Małachowski i Małgorzata Moskwa w „Hamlecie”, który miał pre-
mierę w 1978 roku fot. ARMG

Krzysztof Ignaszak fot. ARMG

„Sąd nad Don Kichotem” fot. ARMG Plakat z 1980 roku fot. ARMG
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LUBSKO Policjanci z lubskiego 
komisariatu  po niespełna  
20 minutach zatrzymali dwie 
osoby podejrzane o dokonanie 
rozboju. Sprawcy pobili 
pokrzywdzonego, zabrali mu 
telefon i uciekli.  Sąd przychylił 
się do wniosku Prokuratury 
Rejonowej w Żarach oraz 
Policji i zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci 
trzymiesięcznego aresztu.
Do zdarzenia doszło 20 maja br. w Lubsku. Do po-
krzywdzonego podeszło dwóch mężczyzn. Szar-
pali, bili pięściami i kopali go po całym ciele, 
doprowadzając do stanu bezbronności. Zabra-
li mu telefon oddalając się w nieznanym kierun-
ku. Pokrzywdzony po zdarzeniu zgłosił się do Ko-
misariatu Policji w Lubsku, gdzie opisał całą sy-
tuację oraz sprawców. Funkcjonariusze natych-
miast udali się w rejon miasta. Rozpoczęli spraw-
dzanie ulic za podejrzanymi o dokonanie rozboju.  
Jeszcze tego samego dnia, po niespełna 20 minu-
tach na jednej z ulic zauważyli dwóch opisanych 
mężczyzn. Policjanci zatrzymali 31 oraz 45-latka-
-mieszkańców pow. żarskiego i odzyskali telefon. 
Podejrzani trafili do policyjnego aresztu, gdzie 
oczekiwali na przesłuchanie. Po zgromadzeniu 
materiałów usłyszeli zarzut rozboju.

W piątek (22 maja) Sąd przychylił się do 
wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz 
Policji i aresztował ich na trzy miesiące. 

Za tego typu przestępstwo może grozić na-
wet 12 lat pozbawienia wolności. Kara dla zatrzy-
manych mężczyzn może być surowsza,  ponieważ 
działali w warunkach tak zwanej recydywy. 

 
kom. Aneta Berestecka

Szybka 
akcja ŻARY W sobotę (23.05) 

zaginął 9-latek. 
Chłopiec niezdolny 
do samodzielnego 
funkcjonowania 
wykorzystał chwilę 
nieuwagi swojej matki i 
oddalił się w nieznanym 
kierunku. Policjanci 
żarskiego ruchu 
drogowego  odnaleźli 
go  całego i zdrowego po 
godzinie.     
W sobotę (23.05) przed 18.00 do dy-
żurnego żarskiej jednostki wpłynęło 
zgłoszenie o zaginięciu 9-latka. Chory 
chłopiec niezdolny do samodzielnego 
funkcjonowania,  wykorzystał chwilę 

nieuwagi matki, wymknął się z klatki 
schodowej bloku w, którym mieszkał 
i udał się w nieznanym kierunku.  

Komendant Powiatowy Policji 
w Żarach ogłosił alarm. Funkcjona-
riusze rozpoczęli poszukiwania zagi-
nionego chłopca. W działania zaanga-
żowano również przewodnika z psem 
tropiącym. Wszystkie patrole pozo-

stające w służbie otrzymały rysopis 
zaginionego. Policjanci  sprawdzali 
miejsca, w których mógł się znaleźć 
9-latek. Okoliczne sklepy, place za-
baw, ulice, parki, przystanki autobu-
sowe i kolejowe. Po około godzinie 
od zgłoszonej interwencji, policjanci 
żarskiego ruchu drogowego przy jed-
nym ze sklepów zauważyli 9-latka, 
którego rysopis odpowiadał zgłosze-
niu.  Chłopiec w rozmowie z funkcjo-
nariuszami  poinformował, że zgubił 
się i nie wie jak wrócić do domu.  Na 
szczęście wszystko skończyło się po-
myślnie. Całego i zdrowego odnale-
zionego mundurowi przekazali szczę-
śliwej mamie, która potwierdziła, że 
jest to jej syn.

 
kom. Aneta Berestecka

Złapany już po kilku
godzinach

POWIAT ŻARSKI 
Policjanci szybko 
zatrzymali 
podejrzanego  
o  kradzież samochodu 
marki VW Golf  
i odzyskali pojazd. 
35-latek trafił do 
policyjnego aresztu. 
Sąd przychylił się do 
wniosku Prokuratury 
Rejonowej  w Żarach  
i aresztował go na dwa 
miesiące.    
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji 

w Żarach w sobotę (23.05) przyjął tele-
foniczne zgłoszenie o kradzieży pojaz-
du. Do zdarzenia miało dojść najpraw-
dopodobniej w nocy 22/23 maja 2020 r.  
w jednej z miejscowości powiatu żarskie-
go. Nieznany sprawca  ukradł  samochód 
marki VW Golf IV, który był zaparko-
wany  na posesji. Pokrzywdzony zakupił  
go dzień wcześniej na terenie Niemiec. 

Podjęte w tej sprawie natychmia-
stowe działania przyniosły efekt już 
tego samego dnia. Funkcjonariusze po 
przyjęciu zgłoszenia przez dyżurnego 
udali się na miejsce, gdzie  ustalili oko-
liczności zdarzenia  oraz cechy charakte-
rystyczne samochodu. W trakcie służby 
po kilku godzinach znaleźli kradziony 

pojazd oraz zatrzymali podejrzanego  
o jego kradzież. 35-letni mieszkaniec 
powiatu żarskiego trafił do policyjnego 
aresztu. Po wykonaniu czynności proce-
sowych, odzyskany samochód powrócił 
do właściciela. 

We wtorek (26 maja) sąd przy-
chylił się do wniosku Prokuratury Re-
jonowej w Żarach i aresztował mężczy-
znę na dwa miesiące.   

Za tego typu przestępstwo może 
grozić  do 5 lat pozbawienia wolności. 
Kara dla zatrzymanych mężczyzny 
może być surowsza,  ponieważ działał 
w warunkach  recydywy. 

 
kom. Aneta Berestecka

Znaleźli chłopca

fot. KPP Żary

fot. KPP Żary

fot. KPP Żary

fot. Lubuska Policja
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Niemiec płakał 
jak sprzedawał – 
wreszcie można 
sprawdzić, czy ze 
smutku, czy z radości. 
W usłudze Historia 
Pojazdu pojawiły się 
auta zza zachodniej 
granicy… i nie tylko.

W 2019 roku z usługi Histo-
ria Pojazdu Polacy skorzystali aż 
129.859.339 razy! A przez pierw-
sze trzy miesiące tego roku niemal 
40 milionów razy. Widać, jaką cie-
szy się popularnością.

Marzę, więc sprawdzam
A o co w niej chodzi? Załóżmy, że 
chcecie kupić auto. Wymarzony 
model właśnie znaleźliście za gra-
nicą. Opis sprzedawcy wydaje się 
być perfekcyjny, ale intuicja pod-
powiada - sprawdź. Jak to zrobić, 
kiedy jesteście w domu, a wyma-
rzony samochód kilkaset lub kilka 
tysięcy kilometrów dalej? I tu po-
jawia się usługa Historia Pojazdu!

- Dzięki niej możemy spraw-
dzić m.in. czy auto nie było kra-
dzione, złomowane, czy nie ma 

przekręconego licznika - tłumaczy 
minister cyfryzacji Marek Zagór-
ski. - Aby to zrobić potrzebujemy 
jedynie numeru rejestracyjnego, 
numeru VIN, datę pierwszej reje-
stracji i profilu zaufanego.

Do dziś mogliście w ten spo-
sób prześwietlać auta sprowadza-
ne do Polski z wielu krajów Euro-
py, Stanów Zjednoczonych i Ka-
nady. Na tej liście brakowało jed-
nak kraju, z którego pochodzi zde-
cydowana większość aut przyjeż-
dżających nad Wisłę - Niemiec. 
Teraz już są.

Jak to się stało? Minister-
stwo Cyfryzacji informuje, że roz-
szerzyło liczbę firm, z którymi 

współpracuje. W zakresie danych 
zagranicznych do tej pory opiera-
no się wyłącznie na informacjach 
dostarczanych przez firmę CAR-
FAX. Od teraz do tego grona dołą-
cza także firma AutoDNA.

Dzięki tej kooperacji udo-
stępniane dane rozszerzono także  
o ogłoszenia akcji serwisowych 
producenta (usługa zawiera infor-
mację o odnotowanych akcjach 
serwisowych / naprawczych ogło-
szonych przez producentów pojaz-
dów); niedopuszczenia pojazdu do 
ruchu (usługa zawiera informację  
o uprawnieniach do uczestnictwa  
w ruchu drogowym); zgodności 
numeru VIN ze standardem ISO 

(usługa zawiera informację o zgod-
ności cyfry kontrolnej numeru VIN 
ze standardem ISO-3779).

Nie tylko Niemcy
- W ten sposób samochody z kra-
jów, z których dane będziemy do-
starczać, stanowią w sumie oko-
ło 80% importu używanych po-
jazdów - mówi minister cyfryza-
cji Marek Zagórski. - To zasadni-
cza zmiana dla Polaków zaintere-
sowanych nabyciem używanego 
samochodu, motocykla lub innego 
pojazdu pochodzącego zza grani-
cy. Dotychczas trafiały do nas dane  
z kilkunastu krajów. Teraz będzie-
my udostępniać dodatkowe zakre-

sy informacji o pojazdach z tych 
krajów oraz informacje z nowych 
państw. Poza Niemcami do naszej 
bazy trafią także dodatkowe infor-
macje o autach z  m.in. Francji, Sło-
wenii, Litwy, Łotwy i Estonii - do-
daje szef MC.

Ważne! Korzystanie z e-usłu-
gi jest bezpłatne, co oznacza, że nie 
trzeba będzie płacić za uzyskanie 
informacji o pojeździe.

Tyle teorii, a jak korzystanie 
z tej e-usługi wygląda w praktyce? 
Po pierwsze - trzeba wejść na stro-
nę www.historiapojazdu.gov.pl.

Podstawową usługą tam ofe-
rowaną jest możliwość sprawdze-
nia auta zarejestrowanego w Pol-
sce. Aby to zrobić, potrzebujecie 
numeru rejestracyjnego, numeru 
VIN oraz daty pierwszej rejestracji. 
Profil zaufany jest potrzebny, kiedy 
chcecie sprawdzić auto z zagranicy.

Będąc na stronie wpisujecie 
wspominane dane. Jeśli auto jest 
niezarejestrowane w Polsce, sys-
tem poprosi o zalogowanie się pro-
filem zaufanym. Kilka chwil i go-
towe. Wszystkie interesujące infor-
macje znajdziecie w zakładce „Da-
ne zagraniczne”.

źródło: MC

Historia auta z Niemiec

Od 1 lipca 2020 r. 
będzie obowiązywał 
zakaz sprzedaży 
miałów z węgla 
kamiennego dla 
gospodarstw 
domowych oraz 
kotłów o mocy 
poniżej 1 MW. 
Do dyspozycji 
kupujących 
pozostaną jedynie 
droższe paliwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Energii z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie wymagań jako-
ściowych dla paliw stałych do 30 
czerwca 2020 r. obowiązują normy 
określone dla miałów węglowych. 
Po tym czasie normy te przesta-
ją obowiązywać, a to oznacza, że 
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o systemie monitoro-
wania i kontrolowania jakości pa-
liw, nie będzie można zakupić pa-
liw stałych w postaci miału z wę-
gla kamiennego, do których nie ma 
określonych norm jakościowych. 
Zatem od dnia 1 lipca 2020 r. ko-
nieczne będzie zaopatrzenie się w 
inny rodzaj paliwa, który spełnia 
wszystkie wymogi formalne, ale 

jednocześnie jest przy tym znacz-
nie droższy. Niemniej, jeżeli klient 
kupi zapas miału przed 1 lipca 2020 
r. to będzie mógł go zużywać bez 
żadnych ograniczeń o ile nie będzie 
to naruszać innych regulacji (np. 
uchwał antysmogowych).

Obecnie miał węglowy jest 
jednym z najtańszych rodzajów pa-
liw do ogrzewania, którego rocz-
ne zużycie w Polsce szacuje się na 
ponad 7 mln 250 tys. ton, co prze-
kłada się na rynek warty ponad  
6 mld PLN. W samym sektorze 
małych i średnich przedsiębior-
ców, znajduje się ponad 24 tysiące 
urządzeń grzewczych o mocy poni-
żej 1 MW, które zasilane są miałem  
z węgla kamiennego. Doliczając do 
tego gospodarstwa domowe, które 
wykorzystują do ogrzewania miał 
węglowy, można zauważyć, że  
z dniem 1 lipca 2020 r. dziesiątki ty-
sięcy urządzeń zostaną pozbawione 
możliwości zakupu preferowanego 
rodzaju paliwa grzewczego.

Problemem dla użytkowni-
ków instalacji cieplnych o mocy 
nominalnej poniżej 1 MW, zasila-
nych miałem z węgla kamiennego, 
będzie znaczny wzrost wydatków 
na paliwo grzewcze, a oprócz tego, 
w niektórych wypadkach koniecz-
na stanie się wymiana urządzeń 

w celu dostosowania możliwości 
technicznych do użytkowania da-
nego rodzaju paliwa. Wykorzysta-
nie podobnego do miału węglowe-
go – groszku z węgla kamiennego, 
będzie się wiązało dla użytkownika 
z kosztami blisko dwukrotnie wyż-
szymi w porównaniu do ogrzewa-
nia miałem z węgla kamiennego.

Jak wynika z badań przepro-
wadzonych na zlecenie Izby Go-
spodarczej Sprzedawców Polskie-
go Węgla, miał węglowy od 2018 
roku był zdecydowanie najczęściej 
używanym paliwem do kotłów 
średniej mocy stosowanych w Pol-
sce. Brak interwencji legislacyjnej 
w sprawie ustalenia nowych norm 
jakościowych dla miałów węglo-
wych, będzie skutkował podwyż-
szeniem kosztów eksploatacji urzą-
dzeń grzewczych, u przedsiębior-
ców zmniejszy płynność finansową 
przez niespodziewany wzrost kosz-
tów paliwa grzewczego, a w przy-
padku najuboższych użytkowni-
ków instalacji grzewczych, spowo-
duje to korzystanie z odpadów lub 
paliw nieekologicznych, co pogor-
szy jakość powietrza, a także po-
większy szarą strefę, do której mo-
że przenieść się obrót miałami.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o systemie moni-

torowania i kontrolowania jako-
ści paliw, od 1 lipca 2020 r. oso-
ba wprowadzająca do obrotu mia-
ły z węgla kamiennego o wymiarze 
ziarna od 1 mm do 31,5 mm, będzie 
podlegała grzywnie od 50.000 zł 
do 1.000.000 zł lub nawet karze po-
zbawienia wolności do lat 5.

Zakupu miałów węglowych 
po 30 czerwca 2020 r. będą mo-
gły dokonać jedynie osoby oraz fir-
my, które przekażą dostawcy przed 

realizacją dostawy na rzecz osoby 
lub firmy kopię zaświadczenia po-
twierdzającego prowadzenie insta-
lacji spalania o mocy nominalnej 
co najmniej 1 MW lub kopię do-
kumentu potwierdzającego prowa-
dzenie działalności polegającej na 
sprzedaży paliwa stałego.

źródło: Izba
Gospodarcza Sprzedawców

Polskiego Węgla

Koniec sprzedaży miału od lipca

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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29 maja - 4 czerwca 2020

piątek
21:25POLSAT

Patriota

Shrek i Fiona dostają zaproszenie od rodziców 
panny młodej. Teściowie pragną poznać męża 
i wybawiciela swojej córki. Nie mają jednak 
pojęcia, że jest on ogrem. Mimo że zaproszenie 
jest tylko dla dwóch osób, osioł nie zamierza 
przejmować się konwenansami i dołącza do 
pary. Razem wyruszają do Zasiedmiogórogrodu. 
Zgodnie z przewidywaniami Shreka przyjęcie 
jest chłodne. O ile królowa Lillian próbuje po-
godzić się z faktem, że jej córka poślubiła ogra, 
o tyle król Harold okazuje zięciowi wrogość.

TVN fi lm animowany, USA, 2004

Shrek II20:00

Piątek

TVP1

01:25

Sobota

Vee (Emma Roberts) ma dość życia w cieniu 
przyjaciółki, Sydney (Emily Meade), która 
kocha popularność. Dziewczyna bierze udział 
w internetowej grze „Nerve”. Jest graczem, czyli 
osobą przyjmującą wyzwania od obserwatorów. 
Gdy je wykona, otrzyma nagrodę pieniężną. 
Sydney wciąż zarzuca przyjaciółce, że ma 
nudną, pozbawioną awanturniczej żyłki naturę. 
Pewnego dnia dochodzi do incydentu, w wyniku 
którego Vee zostaje upokorzona. Zdenerwowana 
postanawia zapisać się do „Nerve” jako gracz. 

Kevin wraz z żoną Julie i 5-letnim synem udaje 
się w rejs po Karaibach. Niestety, wskutek awarii 
łodzi cała trójka trafi a na niewielką wyspę. Po 
dwóch dniach skrajnie wycieńczonych rozbitków 
odnajduje lokalny rybak, Miguel (Barkhad 
Abdi). Mężczyzna nie chce jednak nieść 
charytatywną pomoc przybyszom. W zamian za 
udzielenie im wsparcia, żąda miliona dolarów. 
Aby sfi nalizować transakcję, szantażysta od-
pływa z Kevinem na ląd, pozostawiając bliskich 
mężczyzny na pastwę losu.

TVN thriller, USA, 2016thriller, Portoryko, Filipiny, USA, 2017

WyzwanieOcean desperacji 20:00

Niedziela

Trzy tysiące lat temu dzielni żeglarze odkrywali 
wody południowego Pacyfi ku i położone na 
nich wyspy Oceanii. Z nieznanych przyczyn 
zrezygnowali z dalszych wypraw. Moana, 
córka wodza polinezyjskiego plemienia, chce 
dokończyć dzieła rozpoczętego przez swoich pr-
zodków i odszukać legendarny skarb. W trakcie 
podróży przez bezmiar oceanu młoda żeglarka 
spotyka niegdyś potężnego półboga Maui. 
Dwoje śmiałków wspólnie wyrusza w drogę 
ku nieznanemu.

POLSAT fi lm animowany, USA, 2016

Vaiana: Skarb oceanu20:05

Poniedziałek

Sensem życia Chucka Nolanda jest praca. 
Mężczyzna sumiennie wykonuje swoje obow-
iązki i ma obsesję na punkcie punktualności. 
Zatrudniony w dużej fi rmie kurierskiej Chuck 
jest pochłonięty robieniem kariery. Zaniedbuje 
przy tym swoją narzeczoną Kelly Frears. Podczas 
jednej z wielu podróży służbowych samolot, 
którym leci Noland, rozbija się. On jako jedyny 
wychodzi cało z katastrofy. Morze wyrzuca go 
na brzeg bezludnej wyspy, której fl ora i fauna 
nie są gościnne. 

POLSAT dramat przygodowy, USA, 2000

Cast Away - poza światem20:05

Wtorek

Wczesnym rankiem do hotelu Roosevelt 
wchodzi Nick Cassidy. Udaje się do apartamentu 
mieszczącego się na 21. piętrze. Wychodzi przez 
okno, staje na gzymsie i wszystko wskazuje na 
to, że zamierza skoczyć. Pod budynkiem zjawia 
się policja oraz służby specjalne. Mężczyzna 
oświadcza, że będzie rozmawiał tylko z wybraną 
negocjatorką, Lydią Mercer. W trakcie rozmowy 
z nią Nick wyznaje, że kiedyś także służył 
w policji, ale wskutek oskarżenia o kradzież 
został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. 

TVN thriller, USA, 2012

Człowiek na krawędzi21:00

Środa

Abby Richter jest utalentowaną i ambitną 
producentką telewizyjną. Spełniona zawodowo 
kobieta wciąż szuka prawdziwej miłości. 
Problem w tym, że ma ona bardzo wygórowane 
oczekiwania. W efekcie mało który mężczyzna 
jest w stanie sprostać wymaganiom, jakie 
stawia swojemu potencjalnemu partnerowi 
urocza blondynka. Tymczasem czarne chmury 
zbierają się także nad jej życiem zawodowym. 
Badania wskazują, że spada oglądalność progra-
mu telewizyjnego, za który odpowiada Abby. 

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2009

Brzydka prawda20:05

Czwartek

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM PRZYGODOWY FILM SENSACYJNY FILM AKCJI FILM SENSACYJNY FILM AKCJI

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

piątek 29 maja

05:20 Przysięga - serial 
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Polskie Zwierzęta 
w niebezpieczeństwie
- cykl reportaży 

08:00 Wiadomości 
08:05 Pogoda poranna 
08:08 Kwadrans polityczny 
08:35 Bądźmy razem w domu
09:10 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
09:40 Okrasa łamie przepisy 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn 

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm! - magazyn 
20:35 Ośmiu wspaniałych
21:30 Ocean desperacji

- thriller, prod. USA, 2016, 
reż. Phil Volken

23:30 Operacja Sofi a - fi lm 
akcji, prod. USA, 2012, 
reż. Isaac Florentine

01:05 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2013 

01:55 S. W. A. T. - Jednostka 
specjalna - serial

05:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:05 Anna Dymna 
- spotkajmy się

06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka
08:00 Pytanie na śniadanie
11:40 Wesoła Nauka

- program edukacyjny 
12:30 Koło fortuny
13:05 Moja klasa
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Czterdziestolatek 

- 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 Moja klasa
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Golec uOrkiestra 
- Symphoethnic 
- koncert 

21:50 Zakochani
w Rzymie - komedia 
romantyczna, prod. USA, 
Włochy, 2012, reż. Woody 
Allen, wyk. Woody Allen, 
Alec Baldwin, Roberto 
Begnini, Penelope Cruz, 
Ellen Page 

23:50 La La Land - musical, 
prod. USA, 2016, reż. Dam-
ien Chazelle, wyk. Emma 
Stone, Ryan Gosling, John 
Legend, Rosemarie DeWitt 

02:05 Siła strachu
03:50 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
04:35 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- magazyn 
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 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 
19:49 Raport alergiczny
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Shrek II - fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Andrew 
Adamson, Kelly Asbury, 
Conrad Vernon, wyk. 
Mike Myers, Eddie 
Murphy, Cameron Diaz, 
Julie Andrews, Antonio 
Banderas, John Cleese, 
Rupert Everett 

22:00 Ocean’s Twelve: 
Dogrywka 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Australia, 2004, reż. 
Steven Soderbergh, wyk. 
George Clooney, Brad Pitt, 
Matt Damon, Catherine 
Zeta-Jones

00:30 Niewierni - serial, USA 
01:30 Down the road. Zespół 

w trasie - serial, Polska 
02:25 Uwaga! - magazyn
02:40 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy
09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
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
20:00 Jak rozpętałem 

II wojnę światową 
cz. 2 - Za bronią

 Druga część jednej z 
najsłynniejszych polskich 
komedii, z doskonałą 
kreacją Mariana Kociniaka. 

21:25 Patriota
 Rok 1763, dobiega końca 

wojna z Francuzami, w 
której krwawymi czynami 
wsławił się kolonista, bry-
tyjski poddany, ofi cer Ben-
jamin Martin. Po pewnym 
czasie porzuca on wojenne 
rzemiosło i wraz z żoną i 
siódemką dzieci osiedla się 
w Karolinie Południowej. 
Wkrótce jego żona umiera, 
on zaś zostaje jedynym 
żywicielem rodziny. 

01:00 Tajemnice losu
03:40 Kabaretowa

Ekstraklasa
- program rozrywkowy

04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy

09:00 Szkoła z TVP - Liceum
- Klasa I b - Język polski 
09:20 Liceum - Klasa I b 
- Matematyka 2 09:40 
Liceum - Klasa I b - Język an-
gielski 10:00 Liceum - Klasa 
I b - Chemia 10:20 Liceum 
- Klasa II - Język polski  10:40 
Liceum - Klasa II - Matema-
tyka 11:00 Liceum - Klasa 
II - Język angielski 11:20 
Liceum - Klasa II - Chemia 

11:45 Czarne chmury - serial 
13:00 Literatura na ekranie

- Pinokio - fi lm fabularny
15:05 Chłopi - widowisko
18:00 Kręć! Jak kochasz 

to kręć! - dokumentalny
18:55 X Międzynarodowy 

Konkurs Dyrygentów 
im. G. Fitelberga

19:45 Informacje kulturalne 
20:00 Myśli na ten czas 
20:05 Co dalej? 

20:20 Wieczór kinomana
- Wstęp do fi lmu 
- Zabicie świętego 
jelenia 

20:25 Wieczór kinomana 
- Zabicie świętego 
jelenia - fi lm prod. 
Irlandia, USA, 2017

22:35 Sami Yaff a na tropie 
dźwięków 

23:35 Myśli na ten czas 
23:45 Teraz animacje! 
00:20 Sgt. Pepper’s

w Filharmonii 
Paryskiej

01:30 Co dalej? 
- Zerowy VAT na książki 

01:55 Dopaść Cartera 
- fi lm akcji

03:55 Ikony muzyki
- David Bowie 

04:50 Teledysk

05:15 Rodzinny interes
06:00 Nash Bridges

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

07:40 Kobra - oddział 
specjalny

08:40 Lombard. Życie 
pod zastaw

09:35 Rodzinny interes
10:30 Zaklinaczka duchów
12:20 Kobra - oddział 

specjalny
14:10 Lombard. Życie 

pod zastaw
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw

20:00 Niepokonany 3: 
Odkupienie
Pomimo kontuzji kolana 
Boyka decyduje się na 
udział w eliminacjach do 
mistrzostw świata, gdzie 
walczą najlepiej wytre-
nowani więźniowie.

21:50 Litewski przekręt
23:45 Najlepsi z najlepszych
01:45 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:10 Niesamowite!
02:40 Dyżur
03:05 Niesamowite!
03:30 Na jedwabnym 

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

policji
05:00 Dyżur

05:05 Szkoła 
06:05 Mango 

telezakupy
07:40 Mała piękność

- dokument 
08:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

10:42 Po pierwsze kino 
10:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska 

11:45 Szpital - program 
obyczajowy 

12:47 Po pierwsze kino 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

15:55 Szkoła 
16:55 Wiza na miłość 
18:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia

20:00 Chłopcy z ferajny
- fi lm sensacyjny,
USA, 1990, reż. Martin 
Scorsese, wyk. Robert De 
Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, 
Lorraine BraccoFrank 
Sivero 

23:00 Mroczna prawda
- fi lm sensacyjny, 
Kanada, 2012, reż. Damian 
Lee, wyk. Andy Garcia, 
Forest Whitaker, Kim 
Coates, Eva Longoria, 
Deborah Unger 

01:15 Miliony Escobara 
- serial dokumentalny, 
prod. USA 

02:15 Druga strona
medalu
- talk show 

02:40 Noc magii
- program ezoteryczny

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

mandatów
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon

- serial kryminalny
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
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

23:00 Psy mafi i
 Rosyjska grupa mafi jna, 

na czele której stoi Irina 
Vaslov, szantażem zmusza 
kilku skorumpowanych 
policjantów i gangsterów z 
Atlanty do przeprow-
adzenia napadu w biały 
dzień na pilnie strzeżony 
bank. Zadanie wydaje się 
niewykonalne, chyba że 
uda się odwrócić uwagę 
policji, a to może 
zagwarantować jedynie 
kod 999 oznaczający 
śmiertelny atak na 
funkcjonariusza. 

01:10 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

01:35 STOP Drogówka
- magazyn prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 30 maja

05:30 Sprawa dla reportera 
06:20 Rok w ogrodzie 
06:45 Rok w ogrodzie Extra
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Polskie Zwierzęta 
w niebezpieczeństwie
- cykl reportaży 

08:00 Pełnosprawni - magazyn 
dla niepełnosprawnych 

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

- magazyn
10:15 Terytorium Apaczów 

- western, prod. USA, 
1958, reż. Ray Nazarro

11:35 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Prawdziwy Bohater
13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Z pamięci - Barbara 

Zbrożyna - felieton 
14:10 Jak to działa - magazyn 

14:45 Stulecie Winnych 
- serial TVP 

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

- magazyn 
20:35 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
21:35 Hit na sobotę

- Tożsamość zdrajcy
- fi lm prod. Szwajcaria, 
Czechy, Wielka Brytania

23:20 Policja - dramat
01:25 Ocean desperacji

- thriller, prod. USA
03:15 Jaka to melodia? 
04:05 Młode wilki 1/2 - fi lm

05:20 Koło fortuny - teleturniej 
05:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
07:05 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Ostoja - magazyn 

przyrodniczy 
12:05 Świat według

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

Opole 2020 - widowisko 
16:20 Iskry miłości - fi lm 

obyczajowy, prod. USA, 
2014, reż. Gary Yates

17:45 Słowo na niedzielę
- Szum, tłum 
i pokazywanie języka 

18:00 Panorama 
18:30 Pogoda 
18:40 Na dobre i na złe
19:40 Lajk! 
20:05 Letnie Przeboje 

Dwójki - koncert 

21:45 Witamy na Hawajach
- fi lm obyczajowy

23:45 Bez litości 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 2002,
reż. Wojciech Wójcik, 
wyk. Olaf Lubaszenko, 
Radosław Pazura, 
Paweł Wilczak, Krzysztof 
Kolberger, Karolina 
Gruszka, Łukasz 
Garlicki 

01:55 Ocalona 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2015, 
reż. James McTeigue, 
wyk. Pierce Brosnan, 
Milla Jovovich 

03:35 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny

04:20 Zakończenie dnia

04:50 Pogoda 
05:05 Kuchenne rewolucje 

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

- magazyn 
11:30 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
13:20 Efekt Domina
13:55 Nad życie - fi lm obycza-

jowy, Polska, 2012, reż. 
Anna Plutecka-Mesjasz, 
wyk. Michał Żebrowski, 
Olga Bołądź, Danuta 
Stenka, Andrzej Mastalerz, 
Marek Kasprzyk, Hanna 
Konarowska 

16:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Dorota inspiruje 
18:00 Weekendowa meta-

morfoza 
19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Jak to robią single
- fi lm komedia, 
USA, 2016, reż. Christian 
Ditter, wyk. Dakota John-
son, Rebel Wilson, Leslie 
Mann, Damon Wayans Jr., 
Anders Holm, Alison Brie 

22:25 Chłopak 
z sąsiedztwa 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2015, reż. Rob Cohen, 
wyk. Jennifer Lopez, 
Ryan Guzman, Ian Nelson, 
John Corbett, Kristin 
Chenoweth 

00:15 Ouija - fi lm horror, 
USA, Japonia, 2014, 
reż. Stiles White, 
wyk. Olivia Cooke

01:55 Uwaga! 
- magazyn

02:10 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Scooby-Doo! Wrestle-
Mania: Tajemnica ringu

 Przygoda rozpoczyna się 
gdy Kudłaty i Scooby-Doo 
wygrywają bilety na Galę 
Wrestlemanii i przekonują 
przyjaciół, by wyruszyli 
razem z nimi do miastecz-
ka WWE. 

10:40 Ewa gotuje
11:15 Disco Polo - 25 lat 

później
12:20 Doktor Dolittle 

i pies prezydenta
- fi lm obyczajowy

 Maya Dolittle jest córką 
słynnego weterynarza i 
podobnie jak ojciec, ma 
niezwykły dar: potrafi  roz-
mawiać ze zwierzętami. 
Aby zrealizować ambicje 
i pójść w ślady ojca, musi 
dostać się do szkoły 
weterynarii.  

14:05 Finn sam w domu: 
Świąteczny skok

15:50 Giganci polskiej 
sceny kabaretowej 
w Sopocie

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

Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska

20:00 Dzieciak rządzi
22:00 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
00:05 Czas zemsty
02:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Starszy pan
07:45 Co dalej? 
08:10 Serialowa nostalgia

- Przygody pana Michała 
09:20 Doradcy króla Hydropsa 

- fi lm animowany 
09:45 Informacje kulturalne 
10:05 Scena Klasyczna

- Rafał Kwiatkowski 
- wiolonczela - koncert 

10:50 Dokument tygodnia 
12:10 U Pana Boga 

za miedzą - komedia, 
prod. Polska, 2009, 
reż. Jacek Bromski

14:10 Eufonie 2019
- Francesco Tristano

15:15 Koło pióra - magazyn 
15:30 Retro kino - Dama z 

Szanghaju - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1948

17:10 Queen podbija świat 
18:20 Lekkość bytu

- talk-show 
18:45 Młoda Kultura 
20:00 Informacje kulturalne 

20:15 Bilet do kina
- Daleko od nieba 
- dramat, prod. USA, 
Francja, 2002, reż. Todd 
Haynes, wyk. Julianne 
Moore, Dennis Quaid, 
Dennis Haysbert, Patricia 
Clarkson 

22:05 Myśli na ten czas 
22:15 Portrety - Świat Paola 

Sorrentino - fi lm 
23:25 Seans kultowy - Sid i 

Nancy - dramat, prod. 
Wielka Brytania, 1986, 
reż. Alex Cox, wyk. Gary 
Oldman, Chloe Webb

01:25 Wieczór kinomana
- Zabicie świętego jelenia

03:35 Scena alternatywna 
04:05 Elvis i dziewczyna 

z Wiednia 
- fi lm dokumentalny

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

07:00 Taki jest świat
07:50 Bibliotekarze

Grupa bibliotekarzy 
poszukuje tajemniczych, 
starożytnych artefaktów, 
doświadczając nie-
zwykłych przygód.

08:40 Przygody Merlina
Młody czarodziej przyby-
wa do Camelotu i ukrywa 
swoje zdolności, gdyż 
bezwzględny król, Uther 
Pendragon, tępi wszelką 
magię.

09:35 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Karaiby

10:40 Lombard. Życie 
pod zastaw

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Infi ltrator

22:05 Odwet - fi lm akcji
Agent służb antynarko-
tykowych postanawia 
wymierzyć sprawiedliwość 
mordercom żony.

00:00 Nędzne psy
David Sumner prze-
prowadza się wraz z 
żoną do domku na wsi w 
poszukiwaniu spokoju. 
Sielankę przerywa grupka 
zwyrodnialców, którzy 
gwałcą jego partnerkę.

02:05 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Taki 
jest świat

02:50 Na jedwabnym
szlaku

03:15 Menu na miarę
04:35 Z archiwum 

policji
05:00 Dyżur

05:05 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:05 Mango - telezakupy
08:10 Ukryta prawda 
11:10 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:45 Mój przyjaciel delfi n 

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

15:10 Appaloosa - fi lm 
western, USA, 2008, reż. 
Ed Harris, wyk. Ed Harris, 
Viggo Mortensen, Renée 
Zellweger, Jeremy Irons

17:30 Kino 2020 - Pierwszy 
Festiwal Filmów w Czasie 
Kwarantanny - Pułapka 

17:50 Nigdy w życiu! - fi lm 
komedia, Polska, 2004, 
reż. Ryszard Zatorski, wyk. 
Danuta Stenka

20:00 Superman: Powrót 
- fi lm przygodowy,
USA, Australia, 2006, 
reż. Bryan Singer, wyk. 
Brandon Routh, Kate 
Bosworth, Kevin Spacey, 
James Marsden, Parker 
Posey, Frank Langella, 
Sam Huntington, Eva 
Marie Saint 

23:25 Sąsiedzi II 
- fi lm komedia, 
USA, Chiny, 2016, 
reż. Nicholas Stoller, 
wyk. Seth Rogen, Zac 
Efron, Rose Byrne

01:15 Miliony Escobara 
- serial dokumentalny, 
prod. USA 

02:15 Druga strona medalu 
- talk show 

02:45 Noc magii

07:05 101 dalmatyńczyków
08:55 Galileo
11:00 Policjantki i Policjanci
13:00 Inny czas
 Grupa studentów 

archeologii zapuszcza 
się w głębokie jaskinie 
w Teksasie śladem 
ulubionego profesora, 
który zaginął w dziwnych 
okolicznościach podczas 
wyprawy w poszukiwaniu 
Fontanny Młodości. Kiedy 
studenci mimowolnie 
dostają się w szczelinę 
czasoprzestrzeni okazuje 
się, że czas pod ziemią 
biegnie znacznie wolniej 
niż na powierzchni. Nie 
mając szans na ocalenie z 
zewnątrz, schodzą w głąb 
jaskini i odkrywają jedną z 
najbardziej intrygujących 
tajemnic przeszłości. 

14:50 STOP Drogówka
- magazyn

15:50 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

- Wydział Kryminalny
23:00 Bez litości
  Jennifer wynajmuje 

w lesie chatę, by pracować 
nad książką. Przyjezdna 
zwraca uwagę kilku 
niebezpiecznych typów 
z pobliskiego miasteczka, 
którzy włamują się pewnej 
nocy do jej domu. 

01:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

01:25 Interwencja
01:40 Najdziwniejsze zwier-

zęta świata: Farmy
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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

- magazyn 
09:05 Ziarno 
09:30 Las bliżej nas
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
12:15 Między ziemią

a niebem - magazyn 
12:50 Wadowickie spotkania 

ze Świętym Janem 
Pawłem II - Józef Skrzek 

13:20 BBC w Jedynce 
- Alpejskie opowieści 

14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem 

15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny 
prod. TVP 

16:05 Nie ma jak u mamy 
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

- Matylda - fi lm kostiu-
mowy, prod. Rosja

00:25 Tożsamość zdrajcy
02:15 Policja - dramat, 

prod. USA, Niemcy, 
Wielka Brytania, 2002

04:15 Z pamięci 
- felieton

04:20 Zakończenie dnia

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Szum, tłum i pokazywan-
ie języka 

05:25 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

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

08:00 Pytanie na śniadanie
11:50 Błękit szafi ru 

- fi lm fantasy,
prod. Niemcy, 2014 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. Opole 

2020 
- widowisko muzyczne 

17:25 Będzie dobrze, 
kochanie - serial 
komediowy 

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

- serial TVP 
19:30 Na sygnale - serial 

20:05 Ocalona 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2015, 
reż. James McTeigue

21:50 Kino bez granic 
- Elizabeth 
- dramat historyczny, 
prod. Wielka Brytania, 
1998, reż. Shekhar 
Kapur, wyk. Cate Blanchet

24:00 Zakochani 
w Rzymie
- komedia romantyczna, 
prod. USA, Włochy, 2012, 
reż. Woody Allen, 
wyk. Woody Allen 

02:00 Witamy na Hawajach
03:50 To je Borowicz.

Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny
prod. Polska 

04:35 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 Weekendowa 

metamorfoza 
12:30 Ameryka Express

- program rozrywkowy
14:05 Potop - fi lm przygodowy, 

ZSRR, Polska, 1974, 
reż. Jerzy Hoff man, 
wyk. Daniel Olbrychski, 
Małgorzata Braunek, Ta-
deusz Łomnicki, Kazimierz 
Wichniarz, Władysław 
Hańcza, Ryszard Filipski

17:00 Shrek II - fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Andrew 
Adamson, Kelly Asbury, 
Conrad Vernon

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

20:00 Wyzwanie 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2016, reż. Henry Joost, Ari-
el Schulman, wyk. Emma 
Roberts, Dave Franco, 
Emily Meade, Miles Heizer, 
Juliette Lewis 

22:05 Oszukać 
przeznaczenie V 
- fi lm horror, USA, Kanada, 
2011, reż. Steven Quale, 
wyk. Nicholas D’Agosto

00:00 Ścigana
- fi lm sensacyjny, USA, 
2012, reż. Steven Soder-
bergh, wyk. Gina Carano, 
Ewan McGregor, Channing 
Tatum, Antonio Banderas, 
Michael Douglas

01:55 Uwaga! 
- magazyn

02:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:30 Księżniczka i Żaba
 Bohaterowie to prag-

matyczna dziewczyna, 
której nie w głowie amory 
- Tiana oraz lekkoduch 
Naveen, wielbiciel jazzu, 
książę z dalekiej Maldonii. 
Tajemniczy doktor Facilier 
wciągnie tę dwójkę w 
szereg niezwykłych, 
magicznych wydarzeń... 

10:35 Dziennik cwaniaczka. 
Droga przez mękę

 Rodzinna wyprawa rodz-
iny Heffl  eyów, bohaterów 
przebojowej serii książek
i fi lmów, którzy wyruszają 
na 90. urodziny babci, 
zmienia się w szaloną 
i przezabawną jazdę, gdy 
Greg postanawia wyko-
rzystać okazję i zahaczyć 
po drodze o zlot fanów 
gier video. 

12:15 Dzieciak rządzi
- fi lm animowany

14:15 Jak rozpętałem 
II wojnę światową

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:40 Nasz Nowy Dom
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 XIII Płocka Noc 

Kabaretowa
22:55 Eagle Eye
 23-letni były student 

Stanford University, pracu-
je jako asystent w punkcie 
ksero. 

01:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledysk
07:30 Myśli na ten czas 
07:40 Liturgia św. Jana 

Chryzostoma 
z cerkwi św. Mikołaja 

09:00 Liturgia 
greckokatolicka 

10:00 Niezapomniany 
Leonard Bernstein
- Spotkania z muzyką 

11:05 Nie - Wielka Orkiestra. 
TV - Muzyczny świat 
baśni - koncert 

12:10 Informacje kulturalne 
12:25 Rzymskie wakacje 

- komedia romantyczna, 
prod. USA, 1953

14:30 Duo - Haydn 
i Mozart 

16:40 Zaginione Skarby
- fi lm animowany 

17:00 Niedziela dziecięcych 
gwiazd 

17:50 Niedziela dziecięcych 
gwiazd - Wojna 
domowa - serial 

18:30 Niedziela dziecięcych 
gwiazd - Złote koło 
- fi lm kryminalny, 
prod. Polska, 1971, 
reż. Stanisław Wohl

20:10 Informacje
kulturalne 

20:20 2020. Czas nieznany 
- cykl dokumentalny 

20:45 Dobry, zły i brzydki 
- fi lm fabularny, prod. 
Włochy, Hiszpania, 1966

23:50 Bilet do kina - Daleko 
od nieba - dramat

01:40 Teraz animacje! - Mój 
dziwny starszy brat - fi lm 

01:55 Teraz animacje! - Pies 
Schroedingera - fi lm 

02:05 2020. Czas nieznany 
02:30 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków - cykl 
dokumentalny

05:35 Tajemnice medyczne
07:20 Lombard. Życie 

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

09:20 Zwariowany weekend
11:15 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Trzy 
piórka

12:25 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: 
Królewna Śnieżka

13:35 Piękna i bestia
Bella gotowa jest zamiesz-
kać w zamku potwora, 
aby ratować ojca. Z czasem 
między dziewczyną 
a bestią zaczyna rodzić
się uczucie.

15:45 Powiedz tak
17:40 Piąty element
20:00 Niedziela 

z gwiazdami: Bruce 
Wszechmogący

21:55 Pan i Pani Kiler
23:45 Formuła
01:25 Na wariackich

papierach
02:15 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Dyżur

02:50 Dyżur
03:10 Taki jest świat

- program informacyjny

05:05 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:05 Mango
- telezakupy

08:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:15 Przyjaciele 
- serial komediowy, 
prod. USA 

12:50 Ślub od pierwszego 
wejrzenia  

15:00 Mój przyjaciel delfi n II: 
Ocalić Mandy 
- fi lm przygodowy, USA, 
2014, reż. Charles Martin 
Smith, wyk. Morgan 
Freeman, Ashley Judd, 
Harry Connick Jr., Juliana 
Harkavy, Kris Kristoff erson 

17:15 Pacifi c Rim 
- fi lm przygodowy, USA, 
2013, reż. Guillermo 
Del Toro, wyk. Charlie 
Hunnam, Idris Elba, Rinko 
Kikuchi, Charlie Day, Ron 
Perlman 

20:00 Ścigani 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2008,
reż. Timur Bekmambetow, 
wyk. James McAvoy, 
Angelina Jolie, Morgan 
Freeman, Terence Stamp, 
Thomas Kretschmann, 
Chris Pratt 

22:20 Pitch Perfect II 
- fi lm komedia, USA, 
2015, reż. Elizabeth Banks, 
wyk. Anna Kendrick, Rebel 
Wilson, Hailee Steinfeld, 
Brittany Snow, Skylar 
Astin 

00:40 Miliony Escobara 
- serial dokumentalny, 
prod. USA 

01:40 Druga strona medalu
- talk show 

02:40 Noc magii

07:05 101 dalmatyńczyków
08:00 Dzielna Mysz
08:10 Diabeł z trzema 

złotymi włosami
09:55 Galileo
11:55 Gwiazdy Kabaretu
13:50 Jaś Fasola
14:25 Kosmiczny mecz
 Po zdobyciu kolejnego 

mistrzostwa z Chicago 
Bulls odchodzący z ligi Mi-
chael Jordan postanawia 
wesprzeć drużynę Królika 
Bugsa i jego przyjaciół z 
popularnych kreskówek, 
którzy muszą zmierzyć się 
w nierównej rozgrywce ze 
złymi kosmitami. Stawką 
jest wolność ulubieńców 
publiczności - jeśli 
przegrają mecz, zostaną 
zabrani do kosmicznego 
lunarku na pewnej 
okropnej planecie. 

16:00 Rój
19:00 Galileo

20:00 Drzewo Jozuego
 Kiedy eskortowany jest 

do zakładu, gdzie ma 
odsiedzieć wyrok, Sev-
erance próbuje go zabić. 
Santee ucieka i kradnie 
przypadkowy samochód, 
biorąc za zakłądniczkę 
jego właścicielkę, Ritę 
Marrick nieświadomy, 
że piękna Rita jest 
policjantką. 

21:55 Król wikingów
00:00 Śmierć na 1000 

sposobów
00:25 Kobiety i mafi a
02:15 Zagadkowe zgony
02:35 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:30 TOP 10 Lista

Przebojów
05:30 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:40 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny 

05:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

07:40 Bergamo. Miasto 
śmierci - dokumentalny 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Bądźmy razem w domu
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 BBC w Jedynce - fi lm 

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

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

- magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji 

- Wykapany zięć
- spektakl teatralny 

22:45 Świat bez fi kcji
- Kataloński sen

23:50 To był rok! 
01:00 Matylda

- fi lm kostiumowy

05:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:35 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:30 Coś dla Ciebie 
- magazyn 

06:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

07:25 Familiada - teleturniej 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:00 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
12:35 Koło fortuny 
13:10 Moja klasa
13:40 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Coś dla Ciebie

- magazyn 
14:35 Operacja Zdrowie!

 - magazyn medyczny
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 Moja klasa
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy
20:40 Muzyka na dobry 

wieczór 
20:55 Zniewolona 

- serial kostiumowy
21:40 Zniewolona. Kulisy
21:55 Zniewolona - serial 
22:45 Zniewolona. Kulisy
23:05 McMafi a - serial
00:10 Niemiłość - dramat 
02:20 Warto kochać - serial 
03:15 Dotyk przeznaczenia

- dramat, prod. USA

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

- magazyn 
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
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:46 Raport alergiczny 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku  
20:20 Milionerzy 

21:00 Down the road. 
Zespół w trasie 
- serial, Polska 

22:00 Zawodowcy 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2008, reż. Jon Avnet, 
wyk. Robert De Niro, Al 
Pacino, 50 Cent, Carla 
Gugino, John Leguizamo, 
Donnie Wahlberg, Brian 
Dennehy 

00:10 Tłumaczka 
- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
Francja, 2005, reż. Sydney 
Pollack, wyk. Nicole 
Kidman, Sean Penn, 
Catherine Keener, Jesper 
Christensen, Yvan Attal, 
Michael Wright

02:55 Uwaga! - magazyn
03:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski
i Partnerzy

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

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

17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według 
Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska

20:05 MEGA HIT - Vaiana: 
Skarb oceanu

 Trzy tysiące lat temu 
najdzielniejsi żeglarze na 
świecie przemierzali wody 
południowego Pacyfi ku 
i odkrywali wyspy Oce-
anii. Jednak w pewnym 
momencie ich wyprawy 
ustały na całe tysiąc lat 
- i nikt nie wie dlaczego...  

22:20 Opancerzony
00:00 Cast Away - poza 

światem
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:25 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 

08:30 Co dalej? 
08:45 Informacje kulturalne 
09:00 U Pana Boga w ogródku 

- serial komediowy 
11:45 Lato leśnych ludzi 
13:00 Literatura na ekranie

- Mój przyjaciel orzeł
14:45 Szlakiem Kolberga 

Włodek Paprodziad 
Dembowski - reportaż 

15:10 Chuligan Literacki 
15:30 Szlakiem miejsc 

niezwykłych
15:40 Mały lalkarz - fi lm 
16:30 Lektura na ekranie 
17:20 Co Ty wiesz o nauce? 
17:45 Historia na ten czas 
18:00 Portrety 
18:45 Którędy po sztukę  
19:00 Prog. publicystyczny
19:25 Z przytupem 
19:45 Informacje kulturalne
20:00 Myśli na ten czas
20:05 2020. Czas nieznany

20:30 Panorama 
kina polskiego 
- Letnie przesilenie
- fi lm fabularny,
prod. Polska, Niemcy, 
2014, reż. Michał Rogalski, 
wyk. Filip Piotrowicz

22:15 Mały wielki 
człowiek

23:50 Myśli na ten czas
23:55 2020. Czas nieznany 
00:25 Żelazna klasyka

- Sportowe życie 
- dramat

02:35 Kino nocne - Dobry, zły 
i brzydki - fi lm fabularny, 
prod. Włochy, Hiszpania, 
1966, reż. Sergio Leone, 
wyk. Clint Eastwood, 
Chelo Alonso, Mario Brega

05:25 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

05:15 Rodzinny interes
06:00 Nash Bridges
07:40 Kobra - oddział

specjalny
08:40 Lombard. Życie 

pod zastaw
09:35 Rodzinny interes
10:30 Zaklinaczka duchów

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

12:20 Kobra - oddział 
specjalny

14:10 Lombard. 
Życie pod zastaw

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
20:00 Litewski przekręt

Po obrobieniu kasyna 
przyjaciele uciekają
z Londynu i przypadkowo 
trafi ają na Litwę. 

21:55 Pakt z mordercą
- thriller
Płatny morderca pomaga 
młodej kobiecie pomścić 
śmierć jej rodziny.

23:25 Vice: Korporacja 
zbrodni
Tytułowa organizacja 
traci kontrolę nad jednym 
ze swoich androidów. 
Rozpoczyna się pościg, 
w którym udział biorą 
przedstawiciele fi rmy oraz 
policja.

01:30 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Taki 
jest świat

02:10 Niesamowite!
03:25 Na jedwabnym 

szlaku
04:20 Z archiwum policji
04:45 Dyżur

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

- dokument 
08:45 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny - program 

sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy 

14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
20:00 Idealny facet dla mojej 

dziewczyny 
- fi lm komedia, Polska, 
2009, reż. Tomasz Konecki, 
wyk. Marcin Dorociński

22:35 Żona astronauty 
- fi lm S-F, USA, 1999, 
reż. Rand Ravich, wyk. 
Johnny Depp, Joe Morton, 
Clea DuVall, Donna 
Murphy, Nick Cassavetes, 
Samantha EggarCharlize 
Theron 
Zachowanie astronauty 
Spencera po powrocie z 
kosmosu budzi niepokój 
jego żony.

00:55 Uniwersalny 
żołnierz 
- fi lm S-F, USA, 1992, 
reż. Roland Emmerich, 
wyk. Jean-Claude Van 
Damme, Dolph Lundgren, 
Ally Walker, Ed O’Ross, 
Jerry Orbach 

03:10 Noc magii
- program ezoteryczny

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

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci

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

21:00 Sen
 Do kliniki gdzie pracuje 

Doktor Alice Andrews, za-
jmująca się terapią paral-
iżu sennego, zgłaszają się 
roztrzęsieni Morganowie. 
Odkąd ich najmłodsze 
dziecko umarło we śnie, 
ich córeczka, syn i oni sami 
mają straszne koszmary
i lunatykują we śnie, zach-
owując się coraz bardziej 
gwałtownie. 

22:45 Miasteczko, które
bało się zmierzchu 

00:30 Kobiety i mafi a
01:30 Galileo
02:30 Graffi  ti
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04:40 Jaka to melodia? 
05:20 Przysięga - serial 
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

07:40 Wokół mórz.
 Pola Flegrejskie 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Bądźmy razem w domu 
09:20 Ranczo - serial 
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce

- Dziki Istambuł - fi lm 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy,
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:05 Wypadek - serial
23:05 Ocaleni - reality show 
00:10 Bitwa u ujścia La Platy
02:15 Krew, pot i... kłamstwa 

- fi lm fabularny, prod. 
USA, 2018, reż. Lane 
Shefter Bishop

03:45 Morze Hallera 
- fi lm dokumentalny, 
reż. Piotr Kuciński 

04:30 Zakończenie dnia

05:35 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:30 Kobiety w Cerkwii 
06:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
07:25 Familiada - teleturniej 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny
13:05 Moja klasa 
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 Moja klasa 
19:00 Gotowi do gotowania

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:40 Muzyka na dobry 
wieczór

20:55 Zniewolona 
- serial kostiumowy,
prod. Ukraina, 2019 

21:40 Zniewolona. Kulisy
21:55 Zniewolona

- serial kostiumowy
22:45 Zniewolona. Kulisy
23:00 Fateicz i morze 

- fi lm dokumentalny
00:05 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
00:35 Defekt - serial 
01:45 Plan B - komedia roman-

tyczna, prod. USA, 2010
03:35 Walka z koronawi-

rusem  
04:20 Zakończenie

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

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

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku 

- Leczo z kurczakiem 
20:20 Milionerzy  

21:00 Tłumaczka
- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
Francja, 2005, reż. Sydney 
Pollack, wyk. Nicole 
Kidman, Sean Penn, 
Catherine Keener, Jesper 
Christensen

23:35 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:40 Człowiek 
na krawędzi 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2012, reż. Asger Leth, 
wyk. Sam Worthington, 
Elizabeth Banks, Jamie 
Bell, Anthony Mackie, 
Edward Burns, Kyra 
Sedgwick 

02:50 Uwaga!
- magazyn

03:10 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

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

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

20:05 Cast Away - poza 
światem
- fi lm przygodowy

 Noland jest menedżerem 
zatrudnionym w renom-
owanej amerykańskiej 
fi rmie kurierskiej 
Federal Express. Jego 
praca wymaga ciągłego 
przemieszczania się 
po całym świecie. Dziś 
Moskwa, jutro Japonia, 
a wieczorem Stany 
Zjednoczone. 

23:10 Wulkan
01:20 Łowcy zombie
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy 
TV Okazje

07:00 Studio Kultura - Roz-
mowy - Witold Zapała 

07:10 Historia na ten czas
- Piotr Ugniewski

07:20 Informacje kulturalne 
07:30 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy 
- serial TVP 

08:40 Co dalej? - Zerowy VAT 
na książki 

09:00 U Pana Boga w ogródku 
- serial komediowy 

11:45 Lato leśnych ludzi 
- serial TVP 

13:00 Literatura na ekranie 
- Katarynka

13:25 Literatura na ekranie 
- Antek - fi lm TVP

14:25 Szlakiem Kolberga
- Ania Rusowicz

14:50 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach 

15:15 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Kórnik

15:25 Aktorka - dokumentalny 

16:35 Lektura na ekranie 
- Niewiarygodne przygody 
Marka Piegusa - serial 

17:35 Co Ty wiesz o nauce?
17:45 Historia na ten czas
18:00 Portrety
18:50 Którędy po sztukę 
19:00 Klucz do Wojtyły 

według Łuczewskiego 
19:10 Prog. publicystyczny
19:55 Informacje kulturalne 
20:00 Myśli na ten czas 
20:05 Co dalej? 
20:20 Teatr Telewizji 

- Moralność pani 
Dulskiej 

22:00 Lekkie obyczaje - Mów 
mi Vincent - komedia

23:45 Myśli na ten czas 
23:50 Lekkość bytu 
00:05 Młoda Polska 
00:35 Nocny dokument

05:15 Rodzinny interes
06:00 Nash Bridges

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

07:40 Kobra - oddział 
specjalny

08:40 Lombard. Życie
pod zastaw

09:35 Rodzinny interes
10:30 Zaklinaczka duchów
12:20 Kobra - oddział 

specjalny
14:10 Lombard. Życie

pod zastaw
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw

20:00 Szanghajska
robota
Aby odbudować swoją 
reputację, agent bezpiec-
zeństwa, Danny Stratton, 
godzi się na misję wywiez-
ienia cennego artefaktu 
z Szanghaju. Podczas 
wykonywania zlecenia 
wpada w pułapkę.

21:50 Wilk wojny
23:30 Nocny łowca
01:25 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

02:10 Na jedwabnym 
szlaku

02:35 Z archiwum 
policji

03:00 Na jedwabnym 
szlaku

04:35 Z archiwum policji

05:05 Szkoła 
06:05 Mango 

telezakupy
07:40 Mała piękność 

- dokument 
08:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
20:00 Duma i uprzedzenie

- fi lm obyczajowy, Wielka 
Brytania, Francja, 2005, 
reż. Joe Wright

22:45 W samym sercu 
morza
- fi lm przygodowy, 
USA, Australia, Hiszpania, 
2015, reż. Ron Howard, 
wyk. Chris Hemsworth, 
Benjamin Walker, Cillian 
Murphy, Brendan Gleeson, 
Ben Whishaw, Michelle 
Fairley
Statek wielorybniczy 
zostaje zaatakowany przez 
kaszalota, co powoduje, 
że załoga pozostaje na 
morzu 90 dni, tysiące mil 
od domu.

01:10 Miliony Escobara 
- serial dokumentalny

02:15 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:45 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Policjantki 

i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 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.

17:00 Pamiętnikiz wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Maruderzy
 W Marauders Willis 

wciela się w rolę właścicie-
la banku, który stał 
się celem napadu. 
Z początku to na niego 
spadają wszystkie 
podejrzenia, ale szybko 
okazuje się, że intryga 
ta jest dużo bardziej 
skomplikowana,a winni 
są ci, których  nigdy by
o to nie podejrzewano... 

23:20 Porwanie
 Gretchen Blair, 

leci samolotem do 
Waszyngtonu, gdy 
mężczyzna siedzący 
obok składa jej niezwykłą 
ofertę. 

01:00 Śmierć na 1000 
sposobów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY KOMEDIA KOMEDIA FILM BIOGRAFICZNY KOMEDIA FILM SENSACYJNY

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

środa 3 czerwca

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

07:40 Wokół mórz. 
W pogoni za Yeti 

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

- program edukacyjny 
09:20 Ranczo - serial 
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

17:55 Włoska rodzina 
- serial obyczajowy

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm!

- magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielka Matura 

Polaków 
22:25 Historia bez tajemnic 

- Mała Zagłada - fi lm 
23:40 Krew, pot i... kłamstwa 

- fi lm fabularny,
 prod. USA, 2018

01:10 Wojsko - polskie.pl 
01:35 Wyspa nadziei - dramat, 

prod. Niemcy, 2013
03:15 Notacje - Marek 

Gaszyński. Być z muzyką

04:55 Koło fortuny 
05:30 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:25 Pożyteczni.pl 
06:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
07:25 Familiada - teleturniej 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:00 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny
13:05 Moja klasa 
13:30 Na sygnale - serial 
14:00 Czterdziestolatek

- serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Moja klasa 
19:00 Gotowi do gotowania

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:40 Muzyka na dobry 
wieczór

20:55 Zniewolona - serial 
21:55 Kino relaks - Plan B 

- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2010, reż. Alan 
Poul, wyk. Jennifer Lopez, 
Alex O’Loughlin, Melissa 
McCarthy, Michaela 
Watkins 

23:50 Zdarzenie
01:30 Christian Dior, 

projektant marzeń 
- fi lm dokumentalny

02:35 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem 

03:35 Ofi cerowie - serial 
kryminalny TVP 

04:25 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:25 Doradca smaku  
11:35 Afera fryzjera
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku 
20:20 Milionerzy 

21:00 Człowiek 
na krawędzi 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2012, reż. Asger 
Leth, wyk. Sam Worth-
ington, Elizabeth Banks, 
Jamie Bell, Anthony 
Mackie, Edward Burns, 
Kyra Sedgwick 

23:10 Złoto pustyni 
- fi lm wojenny, 
USA, 1999, reż. David 
O. Russell, wyk. George 
Clooney, Mark Wahlberg, 
Ice Cube, Spike Jonze, 
Cliff  Curtis, Nora Dunn 

01:30 Nie z tego świata
- serial, USA 

02:30 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:50 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

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

Kiepskich

20:05 Vabank 2, 
czyli Riposta
- komedia

 Odsiadujący wyrok za 
obrabowanie własnego 
banku Kramer ucieka z 
więzienia. Zanim zbiegnie 
do Szwajcarii, chce się 
zemścić na Kwincie, który 
odpoczywa na zasłużonej 
emeryturze i o wszystkim 
dowiaduje się z gazet. 

22:05 Boski żigolo
 - komedia 
23:55 Nasz Nowy Dom

- magazyn
prod. Polska

01:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Studio Kultura
07:15 Historia na ten czas
07:30 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy 
08:40 Co dalej?
09:00 U Pana Boga w ogródku 

- serial komediowy 
11:45 Lato leśnych ludzi
13:00 Literatura na ekranie

- Magiczne drzewo - fi lm 
14:30 Szlakiem Kolberga
15:00 Chuligan Literacki
15:25 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
15:30 Artyści antagoniści: 

Leonardo Da Vinci i 
Michał Anioł

16:25 Lektura na ekranie
17:20 Co Ty wiesz o nauce?
17:45 Historia na ten czas
18:00 Portrety 
19:00 2020. Czas nieznany 
19:35 Zaginione Skarby - fi lm 
19:45 Informacje kulturalne 
20:00 Myśli na ten czas 
20:05 Co dalej? 

20:20 Na wschód od Holly-
wood - Jak uratowałem 
Kanadę - komedia, 
prod. Kanada, 2015

22:10 Ziemia, planeta ludzi
- Inni są winni - fi lm 

23:10 Myśli na ten czas 
23:15 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
24:00 Międzynarodowy 

Jazzowy Konkurs 
Skrzypcowy
im. Zbigniewa Seiferta 
- Koncert Galowy

01:05 Co dalej? - program 
publicystyczny

01:20 Lekkie obyczaje 
- Mów mi Vincent 
- komedia 

03:00 Kino nocne - Pod 
elektrycznymi chmurami 
- fi lm fabularny

05:15 Rodzinny interes
06:00 Nash Bridges
07:40 Kobra - oddział 

specjalny
08:40 Lombard. Życie 

pod zastaw
09:35 Rodzinny interes
10:30 Zaklinaczka duchów
12:20 Kobra - oddział 

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

14:10 Lombard. Życie 
pod zastaw

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw

20:00 Kaznodzieja 
z karabinem
- fi lm biografi czny
Sam Childers stara 
się o utworzenie sierocińca 
w rozdartej wojną Afryce.

22:25 Niepokonany 3:
Odkupienie
Pomimo kontuzji
kolana Boyka decyduje 
się na udział w eliminac-
jach do mistrzostw świata, 
gdzie walczą najlepiej 
wytrenowani więźniowie.

00:20 Kto pierwszy, 
ten lepszy

02:15 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Niesamowite!

02:45 Niesamowite!
03:10 Taki jest świat

- program informacyjny

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

- dokument 
08:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Zodiak

- fi lm sensacyjny, USA, 
2007, reż. David Fincher, 
wyk. Jake Gyllenhaal, 
Mark Ruff alo 

23:25 Szkoła życia 
- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Jason Bateman, wyk. 
Jason Bateman, Kathryn 
Hahn, Rohan Chand, Philip 
Baker Hall, Allison Janney 
Czterdziestolatek bierze 
udział w krajowym turnie-
ju literowania dla dzieci. 
Powody dla których to robi 
nie są nikomu znane, a że 
z natury jest podły - daje 
wszystkim nieźle popalić

01:10 Kości 
- serial, USA 

02:10 Druga strona 
medalu 
- talk show 
prod. Polska

02:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

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

mandatów
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon

Serial opiera się na 
pełnych zwrotów 
akcji historiach, które 
poznajemy przez pryzmat 
prowadzonych przez de-
tektywów śledztw oraz na 
równolegle rozwijanych 
wątkach osobistych.

16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
Zespoły policyjne 
prowadzą różne sprawy 
kryminalne począwszy od 
zabójstw, poprzez nawet 
napady.

21:00 Bohater
- fi lm sensacyjny 
prod. 2019

 As rosyjskiego wywi-
adu, Rodin, stworzył 
program specjalny pod 
kryptonimem, do którego 
zwerbował zdolnych 
nastolatków z sierocińców 
oraz własnego syna, 
Andreia. 

23:35 Drzewo Jozuego
- fi lm sensacyjny

 Santee, były kierowca 
wyścigowy, zostaje 
wrobiony w morderstwo 
popełnione przez 
ofi cera policji, Franka 
Severance’a i skazany 
na 25 lat więzienia. 

01:40 Śmierć na 1000 
sposobów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY FILM OBYCZAJOWY DRAMAT FILM OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM PRZYGODOWY

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

czwartek 4 czerwca

05:15 Przysięga - serial 
06:05 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 Bądźmy razem w domu 
09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 

17:55 Włoska rodzina 
- serial obyczajowy

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz

- serial obyczajowy
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
00:50 Tanie Dranie
01:30 Grupa specjalna 

„Kryzys” - serial
02:30 Przystań - serial TVP
03:25 Sprawa dla reportera 
04:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
04:50 Zakończenie dnia

05:30 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:25 Operacja Zdrowie! 
- magazyn medyczny

06:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

07:25 Familiada - teleturniej 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Moja klasa 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Janosik - serial TVP, reż. 

Jerzy Passendorfer, wyk. 
Marek Perepeczko, Ewa 
Lemańska, Czesław Jaro-
szyński, Marian Kociniak, 
Mieczysław Czechowicz, 
Bogusz Bilewski, Witold 
Pyrkosz, Jerzy Cnota, 
Janusz Kłosiński

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 Moja klasa 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Filmowe czwartki 
20:45 Filmowe czwartki 

- Wszystkie pieniądze 
świata - dramat

23:10 Dotyk przeznaczenia
- dramat, prod. USA

01:10 Brannigan 
- fi lm sensacyjny

03:10 Świeża krew 
- serial kryminalny

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

Gyros z kurczaka z sosem 
czosnkowym  

11:35 Afera fryzjera 
- program rozrywkowy 

12:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:15 Szpital - program 
obyczajowy 

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

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy  

21:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:00 Moje córki krowy 
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 2015, 
reż. Kinga Dębska, 
wyk. Agata Kulesza, 
Gabriela Muskała, 
Marian Dziędziel, Marcin 
Dorociński, Małgorzata 
Niemirska, Łukasz Simlat 

23:50 Wyzwanie 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2016, reż. Henry Joost, Ari-
el Schulman, wyk. Emma 
Roberts, Dave Franco, 
Emily Meade, Miles Heizer, 
Juliette Lewis 

01:55 Kuba Wojewódzki
02:55 Uwaga! - magazyn
03:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Brzydka prawda
 Katherine i Gerard 

w pełnej uroku komedii 
romantycznej, która 
udowadnia, że miłość 
może mieć różne oblicza.

22:10 Bumerang
 Marcus Graham 

jest szefem agencji 
reklamowej. Ale jego 
głównym i ulubionym 
zajęciem jest uwodzeniem 
kobiet. Pochłania mu 
to jednak tyle czasu i 
energii, że zaniedbuje 
służbowe obowiązki. W 
konsekwencji jego fi rma 
zostaje wykupiona przez 
konkurencję. Wówczas na 
drodze Marcusa pojawia 
się atrakcyjna i niezależna 
Jacqueline.  

00:40 Chirurdzy
02:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Studio Kultura
07:15 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy 
09:00 U Pana Boga w ogródku 

- serial komediowy 
11:45 Lato leśnych ludzi 

- serial TVP 
13:00 Literatura na ekranie

- Latająca maszyna - fi lm
14:25 Szlakiem Kolberga 
14:50 Chuligan Literacki  
15:15 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
15:20 Granatowy Zeszyt 
16:35 Lektura na ekranie 
17:30 Co Ty wiesz o nauce?
17:50 Historia na ten czas 
18:00 Portrety 
19:00 Żywa Kolekcja 
19:25 Koło pióra 

- magazyn 
19:45 Informacje 

kulturalne 
20:00 Myśli na ten czas 
20:05 Co dalej? 
20:20 Wstęp do fi lmu

20:25 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Trzy kolory 
- Niebieski - dramat, 
prod. Szwajcaria, Polska, 
Francja, 1993

22:05 Myśli na ten czas 
22:20 Scena klasyczna 
23:05 Co dalej? - program 

publicystyczny 
23:25 Na wschód od Holly-

wood - Jak uratowałem 
Kanadę - komedia 

01:05 Kino nocne - Bezmiar 
sprawiedliwości
- dramat

03:05 Tylko Beatrycze 
- spektakl teatralny,
reż. Stefan Szlachtycz, 
wyk. Mirosław 
Gruszczyński

05:15 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

05:15 Rodzinny interes
06:00 Nash Bridges
07:40 Kobra - oddział 

specjalny
08:40 Lombard. Życie 

pod zastaw
09:35 Rodzinny interes
10:30 Zaklinaczka duchów
12:20 Kobra - oddział 

specjalny
14:10 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes

- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw
20:00 Pan i Pani Kiler

- fi lm akcji
Atrakcyjna Jen spotyka 
przystojnego Spencera, 
z którym wkrótce potem 
bierze ślub. Nie wie, że jej 
ukochany to były płatny 
zabójca i za niedługo 
będzie zmuszony rozliczyć 
się ze swojej przeszłości.

21:50 Obcy krewni
Jest to opowieść 
o mężczyźnie (Ron 
Livingston), który 
postanawia odnaleźć 
swoich biologicznych 
rodziców, Agnes  (Kathy 
Bates) i Franka (Danny 
DeVito). Poszukiwania te 
nie wychodzą mu jednak 
na dobre, bowiem okazuje 
się, że rodzice nijak nie 
pasują do jego stylu życia.

23:40 Wilk wojny
01:15 Zobacz to! Blok 

powtórkowy:
Tajemnice medyczne

02:10 Z archiwum
policji

02:35 Menu na miarę
03:30 Taki jest świat
04:10 Menu na miarę

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

- dokument 
08:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Ogłaszam 

was Chuckiem 
i Larrym - fi lm komedia, 
USA, 2007, reż. Dennis 
Dugan, wyk. Adam Sandler

22:35 Ścigani
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2008, reż. 
Timur Bekmambetow, 
wyk. James McAvoy, 
Angelina Jolie, Morgan 
Freeman, Terence Stamp, 
Thomas Kretschmann, 
Chris Pratt 
Sfrustrowany pracownik 
biura dostaje szansę na 
lepsze życie. Decyduje 
się dołączyć do bractwa 
elitarnych zabójców, 
którego członkiem był 
jego zaginiony ojciec.

00:50 Kości - serial, USA 
01:45 Druga strona 

medalu 
- talk show 

02:50 Noc magii
- program ezoteryczny

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

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Okręt
 Film opowiada o losach 

załogi jednego z niemieck-
ich U-Bootów operujących 
na Atlantyku w 1941 roku 
i atakujących alianckie 
konwoje. Monotonia pa-
troli, podwodna izolacja, 
atmosfera klaustrofobii 
i zagrożenie ze strony 
przeciwnika coraz bardziej 
dają się marynarzom 
we znaki, tymczasem 
najgorsze chwile i najtrud-
niejsze zmagania dopiero 
przed nimi...

01:25 STOP Drogówka
02:25 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:25 TOP 10 Lista 
Przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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KUPIĘ

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

SPRZEDAM

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

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

 u Zdjęcia,dokumenty,obligacje 
niemieckie sprzed 1940r., Kordzik 
1939r., Hajotka 1938r. Olimpia-
da Niemcy 1932 i 1936r., monety 
srebrne. tel. 668 921 509 Żary, Gór-
nośląska 1/4a

 u Znaczki w klaserach Deutsches 
Reich, Stara Gubernia, Stara Rosja, 
Stara Anglia, USA oraz US Postage, 
Polska 1917r. tel. 668 921 509 Żary, 
Górnośląska 1/4a

 u Pocztówki Postcard Niemcy, 
Francja, Belgia od 1850r. do 1920r. 
Zbiór 800 szt. każda inna. tel. 668 
921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Koperty polskie okolicznościowe 
od 1950r., zbiór 400 szt. każda in-
na, koperty okolicznościowe USA od 
1938r., zbiór 350 szt. każda inna. tel. 
668 921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Widokówki od 1950r. Niemcy 
oraz z całego świata, rower męski 
Diamant 1952r., wózek transpor-
towy duży na kołach od motoru, 
sprawny, tanio. tel. 668 921 509 
Żary, Górnośląska 1/4a

 u Duża ilość bilonu polskiego oraz 
z całego świata, banknoty niemiec-
kie i polskie sprzed 1940r. tel. 668 
921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Sprzedam pianino Legnica Boll-
hur, tel. 604 132 602

NIERUCHOMOŚCI

 u Mieszkanie w Żarach sprze-
dam - 1 piętro - 55 m, 3 pokoje, do 
remontu. tel. 572 277 251

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

 u Olbrachtów - działka na sprze-
daż 3005 m2 z rozpoczętą budową 
domu - podpiwniczenie i strop. 
Ogrodzenie i prąd. Cena 145.000 
zł. tel. 512 209 363

 u Żary – tanio sprzedam dom na 
wsi, Partner Nieruchomości, 501-
509-731

 u Żary – kupię tanie mieszka-
nie, Partner Nieruchomości nr tel.: 
501-509-731

 u Żary - sprzedam mieszkanie, 
parter 46 m2 + taras 24 m2. Nowy 
blok. Cena 230.000 zł. Bez pośred-
ników. tel. 504 788 186

 u Wynajmę kawalerkę w Żarach, 
po remoncie, umeblowaną. 900 zł 
+ opłaty. tel. 601 336 664

 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 okazyj-
nej cenie 65 tys. Partner Nierucho-
mości, 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 sprze-
daż, o pow. 32,80 m2, na parterze 
w cenie 120 tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

 u Żagań – kupię mieszkanie do 
remontu, Partner Nieruchomości 
nr tel.: 501-509-731

 u Olbrachtów - działki na sprze-
daż z warunkami zabudowy, media 
przy nieruchomości, Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

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

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

 u Żary – tanie pokoje do wy-
najęcia, Partner Nieruchomości, 
501-509-731

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
Ziemniaki gotowane  
w mleku
Składniki na ciasto:
• 5 – 6 szt. starych ziemniaków
• woda i mleko do gotowania
• sól do smaku
• 3 ząbki czosnku
• ½ cebuli
• koperek
Wykonanie
Stare ziemniaki obrać dość grubo i ugotować 
w osolonej wodzie z mlekiem (w proporcjach 
pół na pół). Do wody z mlekiem wrzucić też 
czosnek w łupinkach i cebulę. Podawać ude-
korowane posiekanym koperkiem.

Surówka z surowych 
buraków i jabłka
Składniki na ciasto:
• 4  buraki czerwone
• 2 kwaśne jabłka
• szczypior do dekoracji
SOS

• 3 - ząbki czosnku
• sól
• 1 łyżeczka  musztardy 
• szczypta cukru
• sok z cytryny
• oliwa
Wykonanie
Surowe buraki obrać i utrzeć na drobnej tar-
ce. Jabłka umyć i zetrzeć na tarce grubej. Wy-
mieszać. Przygotować sos. Czosnek rozgnieść 
i rozetrzeć z solą. Dodać musztardę, cukier  
i sok z 1/2 cytryny. Wymieszać. Dodać oliwę. 
Wymieszać. Dodać do surówki i odstawić, aby 
się przeszła smakami. Przed podaniem ude-
korować posiekanym szczypiorem.

Roladki  
z farszem 
warzywnym
Składniki na ciasto:
• 500 g - piersi z kurczaka
• 4 ząbki - czosnku
• sól
• pieprz
• 1 - por

• 1 - marchewka
• 1 - jajko
• mąka i bułka tarta do panierowania
• 1 łyżka - masła
• olej do smażenia

Wykonanie
Mięso umyć, osuszyć, pokroić w plastry  
o grubości około 1 cm. Rozbić z obu stron, na-
trzeć czosnkiem przeciśniętym przez prasę, 

posypać solą i pieprzem. Marchewkę umyć 
i obrać lub oczyścić, zetrzeć na tarce o gru-
bych oczkach. Por (tylko białą część) umyć  
i pokroić w półkrążki. Na patelni rozgrzać ma-
sło, wrzucić rozdrobnione warzywa i smażyć 
do miękkości. Przyprawić domową mieszanką 
przypraw, solą i pieprzem. Na każdy kawałek 
mięsa nałożyć farsz, zwinąć w roladki, obto-
czyć w roztrzepanym jajku, mące i bułce tartej. 
Usmażyć z dwóch stron na rozgrzanym oleju.

fot. ARMG



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

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

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

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

u Żary – kupię kawalerkę lub 
dwa pokoje za gotówkę, Partner 
Nieruchomości 533-308-999

u Żary – umeblowana kawaler-
ka do wynajmu, Partner Nierucho-
mości 501-509-731

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 Nieru-
chomości, 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 pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 115 tys.
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

u Bieniów, Żagań, Lubsko – oka-
zyjnie sprzedam mieszkania, Part-
ner Nieruchomości: 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 – mieszkanie na sprzedaż 
w kamienicy, II piętro, 2 pokoje, w 
cenie 205 tys, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

u Żary – atrakcyjny domy na 
sprzedaż w dobrej cenie, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

u Lubsko – pilnie kupię 2-3 po-
kojowe mieszkanie za gotówkę, 
Partner Nieruchomości: 501-509-
731

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

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

u Żary – umeblowane miesz-
kanie do wynajęcia, 2 pokoje, w 
kamienicy w cenie 1250 zł + opła-
ty, Partner Nieruchomości: 533-
308-999

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

u Sieniawa – działka na sprze-
daż przy drodze asfaltowej,1457 
m2 w cenie 60 tys. Partner Nieru-
chomości: 533-308-999

u Miłowice – działka na sprze-
daż o pow. 10 ar w cenie 35 tys., 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

u Żary - dom na sprzedaż w do-
brej lokalizacji, Partner Nierucho-
mości, nr tel:606 705 480

MOTORYZACJA

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

u Sprzedam Toyota Aygo rok 
2016, benzyna, zarejestrowany. tel. 
733 221 218

u Sprzedam opony z felgami 
145/70R12 szt. 5 oraz radio Panaso-
nic z instrukcją obsługi i montażu. 
tel. 691 778 421

u Sprzedam Skodę Fabię 2002 r. 
Cena 2700 zł. tel. 662 447 216

PRACA

u Emerytowany pracownik lotnic-
twa podejmie pracę w ochronie. 
Parking lub inne propozycje. Żary. 
tel. 794 351 941

u Kierowca do wynajęcia, kat. B, 
cała Polska. tel. 668 921 509 Żary, 
Górnośląska 1/4a

USŁUGI

u Posprzątam garaż, piwnicę, 
plac, wywiozę własnym transpor-
tem. Tanio, czysto, solidnie. tel. 783 
979 997

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

TOWARZYSKIE

u Wdowiec 170 cm wzrostu pozna 
Panią w wieku 60+. Może być z 
Ukrainy, Białorusi. SMS i MMS na 
tel. 692 928 383
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• Kasjer Stacja paliw Królów 4
• Wartownik Oddziału Wart Cywilnych 

Skład Potok 7
• Zastępca Komendanta Oddziału Wa rt 

Cywilnych Skład Potok 1
• Wartownik- przewodnik psa służbowego 

Oddziału Wart Cywilnych Skład Potok 2
• Policjant służby prewencji Teren Żar, 

Lubska, Łęknicy, Tuplic, Przewozu, 
Jasienia i Brody 10

• Pielęgniarka Lubsko 1
• Opiekunka Lubsko 1
• Pracownik socjalny Teren Gminy Żary 1
• Osoba sprzątająca Żary 2
• Psycholog Żary (1/4 etatu) 1
• Psycholog Żary 1
• Stolarz meblowy Żary 1
• Szwaczka maszynowa Lubsko 2
• Piekarz Lubsko 1
• Ekspedientka/ Sprzedawca Żary 1
• Pracownik działu ogrodnictwa Lubsko 1
• Tapicer Jasień 1

• Elektryk Woj. lubuskie 2
• Pomocnik dekarza Lubsko 1
• Murarz Lubsko 2
• Hydraulik Lubsko 1
• Spawacz Jasień 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony w dziale specjalistycz-
nych przewozów 1

• Kierowca samochodu ciężarowego 
powyżej 3,5 tony w dziale krajowych 
przewozów 2

Subsydiowane oferty pracy 
• Sprzedawca Lubsko 1
• Pracownik zaplecza sportowego Lub-

sko 1
• Referent Lubsko 1
• Opiekunka w domu pomocy społecznej 

Lubsko 1
• Fryzjer Jasień 1
• Florysta Lubsko 1
• Pracownik produkcji Lubsko 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

AUTOREKLAMA

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE
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#zabierz5zlasu
Lasy Państwowe oraz 
Ministerstwo Środowiska 
zachęcają do wzięcia 
udziału w akcji, dzięki 
której lasy będą bardziej 
czyste, piękne i zdrowe.
Pomysł polega na tym, aby zabrać ze sobą 
5 sztuk odpadów, na jakie natrafimy pod-
czas spaceru, jazdy rowerem, czy biega-
nia po lesie. Zabrać ze sobą i wyrzucić do 
pojemnika na odpady. 

Niestety, w wielu miejscach lasy 
przypominają dziki śmietnik. Może dzięki 

powszechności takiej akcji, w lasach bę-
dzie czyściej.

Leśnicy nie są w stanie sami rozwią-
zać problemu śmieci. Powierzchnia lasów 
jest ogromna, a śmieciarze nie próżnują.

Oczywiście, karygodnym jest, aby 
zostawiać śmieci w lesie. Jeśli da się za-
brać do lasu pełną butelkę napoju, to tym 
bardziej można zabrać ze sobą pustą.  Ale 
niektórzy pewnie myślą, że lasy są sprzą-
tane przez wiewiórki i inne zwierzaczki.  
A tak naprawdę, w ogóle nie myślą.

Najpierw sami naśmiecą, a potem 
wrócą i będą narzekać na syf. ATB

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY 
ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od in-
nych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, cho-
dzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz 
odpowiedni dystans społeczny.
Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystan-
su od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta 
i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni 
są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie miesz-
kające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.
Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!
Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to: autobusy  
i tramwaje, sklepy, kina i teatry, salony masażu i tatuażu, kościoły, urzędy (jeśli idziesz 
załatwić jakąś sprawę do urzędu).
Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny In-
spektorat Sanitarny.
Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?
W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami  
i spełni wymogi sanitarne.
W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, 
W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, re-
stauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypa-
dać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obo-
wiązywać.
Obecnie trwają również rozmowy ze związkami sportowymi na temat limitu osób na 
stadionach.
Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odle-
głość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone ma-
seczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja 
rąk i stolików.
Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek za-
słaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rę-
kawiczek.
Uroczystości religijne i pogrzeby
Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu re-
ligijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podob-
nie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 
50 osób.
Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB
Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe do 150 osób (od 30 maja)
Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgroma-
dzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczest-
nicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.
Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epi-
demiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Osta-
teczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)
Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze 
udział do 150 osób.
Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI
Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki 
gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, 
kluby fitness.
Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6.06)
Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:
kina, teatry, opery, balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki roz-
rywki.
Ważne! Już od 30 maja będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, pla-
ców zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.
sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.
Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

 źródło: gov.pl

Rząd luzuje
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Urszuli, Marii, Magdaleny
Dzień Działacza Kultury

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994
Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 3772222; 
Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 3672929; 
Lubsko - 68 3720390

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

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

Dzień Bez Stanika
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Kamili, Petroneli, Anieli
Dzień Pracownika Przemysłu 
Spożywczego, Zielone Świątki

Jakuba, Pameli, Konrada
Dzień Dziecka

Eugeniusza, Marianny, Marzanny
Dzień Bez Krawata

Kewina, Leszka
Światowy Dzień Roweru
Dzień Savoir-Vivre

Karola, Franciszka
Dzień Drukarza, Dzień Demokracji

Każda nowa książka 
to dla mnie przygoda, która 
sprawia, że chce się sięgać po 
kolejną i następną i jeszcze 
jedną. Mam koleżanki, które 
czytają kilka książek na raz. 
W zależności od nastroju. Ja 
tak nie umiem. Nie lubię na-
wet. Choć rozumiem tych, któ-
rzy książkę dobierają do na-
stroju, albo nastrój do książki.

Nie jest żadną tajemni-
cą, że najchętniej sięgam po 
kryminały. Odkąd odkryłam 
ten gatunek literacki, niechęt-
nie biorę z bibliotecznego re-
gału coś innego.

Na ostatni weekend 
maja zaproponuję Wam po-
wieść kryminalną autorstwa 
Wojciecha Chmielarza „Rana”. 
Akcja rozgrywa się w prestiżo-
wej, warszawskiej szkole gim-
nazjalnej. Dzieją się tam różne 
dziwne rzeczy. Najpierw pod 
kołami pociągu ginie jedna 
z uczennic - Marysia. Nie ma 
pewności czy to samobójstwo, 
morderstwo, a może przypa-
dek. �Zagadka zostanie rozwią-
zana i z pewnością zaskoczy 
czytelnika. To nie jedyny trup 
w tej książce, co sprawia, że 
jest ciekawiej.

Nietuzinkową postacią 
jest jedna z nauczycielek, któ-
ra właśnie zostaje zatrudniona 
w szkole. To ona podejmuje 
się próby rozwikłania zagadki 
śmierci nastolatki i kolejnej ofia-
ry. Czy jej się to uda? Czy może 
sama będzie w niebezpieczeń-
stwie.� Niewątpliwie duchy prze-
szłości dają o sobie znać.

Twórczość Chmielarza 
obfituje w wulgaryzmy. W „Ra-

nie” też jest ich trochę. Więc 
jeśli ktoś jest na tym punkcie 
wrażliwy, to ta lektura nie jest 
dla niego.

Nie można o tej książce 
powiedzieć, że są tylko ofiary i 
jest wydział kryminalny, który 
rozwiązuje zagadki. Obok roz-
grywa się dramat kilku osób. 
Między innymi młodych ludzi, 
którzy zamiast cieszyć się ży-
ciem, wplątani są w sprawy 
dorosłych. Autor dotyka spraw 
trudnych i bolesnych. Bo nie 
zawsze to, co z zewnątrz jest 
piękne i wytworne, takie wła-
śnie jest w rzeczywistości.

Jeśli zdecydujecie się na 
„Ranę”, to z pewnością nie tak 
szybko odpuścicie Wojciecho-
wi Chmielarzowi.

Jestem pewna, że się-
gniecie po jego kolejne krymi-
nały. A ma ich na swoim kon-
cie kilka.

Czyta się go wspaniale. 
Jednym tchem. I najważniej-
sze - finał zaskakuje.

Polecam.  M.
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