
str. 13

N
r 

19
 (3

08
) |

 R
ok

 V
II 

| 5
 c

ze
rw

ca
 2

02
0 

r. 
| I

SS
N

 2
45

1-
08

74
 | 

In
de

ks
 4

00
89

0

Jest taka akcja
Wspierajmy

naszych
korzystaj z lokalnych 

sklepów i usług

ZastrzykZastrzyk
dla szpitaladla szpitala

str. 4

Świetlice wiejskie
w każdej miejscowości

str. 5
REKLAMA

Już możnaJuż można
do parkudo parku

str. 6

PowolnePowolne
dobijaniedobijanie

kulturykultury

REKLAMA

Wodnik
po trzech

miesiącach
str. 6



5 czerwca 2020       Moja Gazeta2

19 19° 20° 20° 20° 21° 23°

PIĄTEK                         SO ND PN WT ŚR CZ

Jolanta Dankiewicz
prezes Szpitala na Wyspie

AKTUALNOŚCI

Dotychczasowe wsparcie 
związane z nowym 

sprzętem, jakie otrzymaliśmy 
w ostatnich miesiącach, to 
około 3 miliony złotych.
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Zupa zawsze za słona
Zniknęły na dobre ogrodzenia 
wokół nowej części parku. No 
to cóż, najwyższy czas rozsiąść 
się wygodnie w fotelu z wiadrem 
prażonej kukurydzy i poczytać 
w internecie, jak to wszystko jest 
zrobione... źle!!!

Internet to miejsce, gdzie 
często zbierają się fachowcy od 
wszystkiego. Tacy, którzy wiedzą 
wszystko najlepiej na świecie. 
Tacy, których życiową misją jest 
kręcenie nosem, marudzenie 
oraz wygłaszanie swych bły-
skotliwych teorii na dowolny 
temat.  Parkowi oberwało się 
już wcześniej. Przeczytałem już 
swego czasu, że robienie stawu 
w miejscu, gdzie kiedyś istniał, 
jest zupełnie bez sensu. W ja-
kimkolwiek miejscu. Dlaczego? 
Bo w stawie będą pływać śmie-
ci. Wydawało mi się, że łódki, ale 
internet wie lepiej. Nawet ktoś 
już jakieś śmieci tam widział. 
No cóż, pomyślałem sobie, spo-
ro osób śmieci w lasach, to i do 
stawu ktoś wrzuci butelkę. To 
jednak nie tak. Jedna z błysko-
tliwszych teorii, na jakie trafi-
łem, głosi że staw jest bez sensu 

bo zawsze będzie zaśmiecony 
- to zachodni wiatr będzie cały 
czas nawiewał śmieci spod po-
bliskiego Aldika. Zaniemówiłem 
z wrażenia. Przyznam, że mój 
umysł tego nie ogarnął. Do dziś 
zresztą nie doszedłem do sie-
bie. Staw będzie pełen śmieci... 
ze sklepu. To może zasypmy ten 
staw, aby w ten sposób pozbyć 
się problemu śmieci w parku. 
A może jeszcze inaczej - zlikwi-
dujmy sklep przy rondzie, będzie 
za to czysta woda...

O matulu - słychać interne-
towe biadolenie - tyle pieniędzy 
na park wydali, a można było 
na coś innego. Otóż nie można 
było. Wielomilionowe dofinan-
sowanie można było pozyskać 
na park. I wydać tylko na park. 
To się niektórym w głowie nie 
mieści. 

Trzeba zdać sobie sprawę, 
że bez dofinansowania mia-
sto nie zrobiłoby tej inwestycji 
z własnych środków. 

Wróćmy do narzekania. 
Ścieżki nie takie, schody nie 
takie, trawa za mało zielona. 
Gdyby przeczytać wszystkie te 

negatywy, możnaby odnieść 
wrażenie, że to straszne, przy-
gnębiające miejsce. Budzące 
wręcz odrazę, swoisty pomnik 
urzędniczej, projektanckiej i wy-
konawczej nieudolności. 

Postanowiłem zobaczyć 
park z bliska, na własne oczy. 
Poszukać ludzi rozglądających 
się wokół z obrzydzeniem, plu-
jących na ścieżki z niesmakiem. 
Teraz to już sam nie wiem, czy 
w dobre miejsce trafiłem. Jakieś 

biegające roześmiane dziecia-
ki, seniorzy odpoczywający na 
ławeczkach, pary spacerują-
ce alejkami, pani z pieskiem, 
dwóch chłopców na rowerach. 
Gdzie ta internetowa trage-
dia? Nawet nie przydał mi się 
parasol. Nie mam wprawdzie 
w zwyczaju osłaniać się nim 
przed słońcem na bezchmur-
nym niebie. Obawiałem się ra-
czej śmieci nadlatujących od 
strony sklepu. Nie wiem, może 
tego dnia wiatr był za słaby, bo 
w wodzie też nic nie pływało. 
A przecież w internecie co inne-
go pisali...

Mam wrażenie, że dla nie-
których ludzi zupa zawsze bę-
dzie za słona. Bo tak już mają. 
Jakiś zwykły, ludzki odruch ra-
dości to już ponad ich siły. Ale 
żeby sprawa była jasna - szanuję 
opinię każdego. Wystarczy, że 
ma coś do powiedzenia.

A ja nadal z zadowoleniem 
pokazuję swojej córce moje mia-
sto, gdy przyjeżdża raz na ruski 
rok. I wiecie co? Podoba jej się 
to co widzi, choć na co dzień 
mieszka w pięknym Wrocławiu.

W żarskim przedszkolu 
otwarto nowy plac zabaw sfi-
nansowany z budżetu obywatel-
skiego. I... znów źle. Po pierw-
sze, z budżetu obywatelskiego, 
a po drugie - dlaczego w tym, 
a nie w innym przedszkolu. No 
bo w tym właśnie przedszkolu 
rodzice zaangażowali się w gło-
sowanie nad swoim pomysłem. 
Zmobilizowali się, by ich dzieci 
miały jak najlepsze warunki do 
zabawy. Bo zasłużyli na nagrodę 
za aktywność obywatelską. Inni 
z kolei dupy nie ruszą, ale do na-
rzekania pierwsi.

Mimo wszystko to dobrze, 
bo świat jest różnorodny. Poza 
tym robi się coraz  cieplej, ptasz-
ki coraz głośniej ćwierkają.

Tymczasem w Lubsku co-
raz głośniej ćwierkają o refe-
rendum w sprawie odwołania 
burmistrza. Słychać też coś 
o betonowym kole ratunkowym. 
O tym też, że z kulturą ktoś ma 
ciągle problemy...

A na płocie jednej z firm 
przy obwodnicy Jasienia ciągle 
wisi wielki napis „Karma wraca”. 
Jakże to zawsze aktualne.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

2 AKTUALNOŚCI

Dotychczasowe wsparcie 
związane z nowym 

sprzętem, jakie otrzymaliśmy 
w ostatnich miesiącach, to 
około 3 miliony złotych.

Sportowy Dzień 
Dziecka na boisku

Jeżeli brałeś udział w stłuczce i w jej wyniku masz uszkodzony pojazd al-
bo obrażenia ciała to pamiętaj, że należy Ci się odszkodowanie od spraw-
cy wypadku. Możesz ubiegać się o zadośćuczynienie, zwrot kosztów le-
czenia, o koszty naprawy pojazdu, zwrot utraconych dochodów. Pomo-
żemy Ci uzyskać wszystkie te świadczenia bez żadnych opłat wstępnych, 
na prostych i uczciwych zasadach wynagrodzenia. Nasi pracownicy po-
siadają wieloletnie doświadczenie, które gwarantuje że uzyskamy dla 
Ciebie maksymalną kwotę odszkodowania. 

Pamiętaj! O odszkodowanie możesz starać się nawet 3 lata wstecz! Bra-
łeś w tym czasie udział w kolizji, znasz kogoś kto ucierpiał w wypadku? 
Przekaż do nas sprawę. Weryfikacja jest bezpłatna – od razu udzielimy 
Ci informacji jaką kwotę możemy dla Ciebie uzyskać. 

Kontakt tel. 606 805 778

Chcesz dostać odszkodowanie za kolizję drogową? 
Zgłoś się do nas!

REKLAMA

GMINA ŻARY 1czerwca młodzi piłkarze Sparty Grabik obchodzili swoje święto - Dzień Dziecka. 
Z tej okazji rodzice zorganizowali słodki poczęstunek. Podziękowania należą się prezesowi  klu-
bu Tomaszowi Fladze za fi nansowe wsparcie. Na zdjęciu drużyny Orlików i Żaków fot. nadesłane
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Już niebawem 
zacznie pracować 
trzecia sala 
operacyjna 
w Szpitalu na 
Wyspie. To tylko 
jedna z nowości 
związana ze stałym 
unowocześnianiem 
tej placówki 

- Praktycznie już komplekso-
wo udało nam się wyposażyć tę 
salę, a środki na to pozyskaliśmy 
dzięki przychylności żarskiego 
urzędu miasta i częściowo z lu-
buskiego urzędu marszałkow-
skiego - mówi prezes Szpitala 
na Wyspie Jolanta Dankiewicz.- 
Sprzęt, który zakupiliśmy i zaku-
pimy z tych pieniędzy, pozwoli 
nam na uruchomienie tej trzeciej 
sali operacyjnej może już w dru-
giej połowie czerwca, lub na po-
czątku lipca.

Ta trzecia sala z założenia 
dedykowana jest dla pacjentów  
z podejrzeniem zakażenia korona-
wirusem - pacjentów chirurgicz-
nych i pacjentek ginekologicz-
no-położniczych. Jej atutem jest 
osobne wejście, co ma ogromne 
znaczenie w takich sytuacjach. 
Oczywiście, będzie też wyko-
rzystywana na potrzeby leczenia 
wszystkich pacjentów.

W tej chwili Szpital na Wy-
spie pod względem chirurgicz-
nym, czy ginekologicznym, ob-
sługuje praktycznie dwa powiaty.

- Obszar leczniczy zwiększy 
nam się o kilkadziesiąt tysięcy ze 
względu na wyłączenie szpitala  
w Żaganiu, który został dedykowa-
ny tylko pacjentom z COVID-19  
- mówi Jolanta Dankiewicz. 

Szpitalowi brakowało cza-
sem dodatkowej sali operacyjnej, 
ale brakowało też środków na jej 
ostateczne wyposażenie. 

Niektóre operacje gineko-
logiczne trwają bardzo długo,  
a wtedy oczywiście z sali nie 
skorzysta inny pacjent. Może 
być nawet tak, że jeden taki za-
bieg planowy zajmie salę na cały 
dzień. Tymczasem potrzeby były 
większe. Dodatkowa sala przy-
spieszy również czas oczekiwa-
nia na zabiegi w szpitalu. 

- Będziemy mieć takie 
możliwości, aby równocześnie 

w dwóch salach przeprowadza-
ne były zabiegi, a właściwie to 
już mamy, jeśli chodzi o leka-
rzy anestezjologów - mówi pre-
zes szpitala. - Jesteśmy teraz na 
etapie składania trzeciego ze-
społu zabiegowego, jeśli chodzi  
o pielęgniarki instrumentariuszki  
i anestezjologiczne.

Prawdopodobnie niewiele 
osób orientuje się, ile kosztuje 
sala operacyjna gotowa do za-
biegów. Ta najnowsza w żarskim 
szpitalu będzie mogła funkcjono-
wać dzięki środkom w wysokości 
około 1,8 miliona złotych. Wy-
sokiej klasy, nowoczesny sprzęt 
medyczny kosztuje sporo. Nie 
wystarczy tu zwykły stół i mocna 
żarówka do oświetlenia pacjenta. 
Nawet klimatyzacja nie jest zwy-
czajna. Dziś też jest coraz wię-
cej elektronicznych systemów 
wspomagających pracę lekarzy. 
Podwyższają się standardy, ale  
i koszty z tym związane.

Sala znajduje się w nowym 
skrzydle szpitala i wstępnie zo-
stała już wcześniej wyposażona  
w podstawowy sprzęt dzięki środ-
kom przekazanym przez żarskie 
starostwo. To było jednak ciągle 
za mało. Same różnego rodza-
ju taborety, szafki, półki, stoliki  
i regały kosztowały przeszło  
70 tysięcy złotych.

Nie tylko operacje
Dzięki dodatkowym środkom 
pojawiła się możliwość dopo-
sażenia szpitala w sporą ilość 
sprzętu. To między innymi nowe 
łóżko porodowe. W ten sposób 
w szpitalu mogą funkcjonować 
już cztery sale porodowe. Ta naj-
nowsza posiada również osobne 
wejście, dzięki czemu można 
wprowadzić tam „covidową” 
pacjentkę bez tak zwanej kolizji 
epidemiologicznej. 

- Z części środków otrzy-
manych o wojewody lubuskiego 
dokupiliśmy sprzęt na potrzeby 
oddziału ginekologiczno-położ- 
niczego, na przykład kolpo-
skop do diagnozowania poten-
cjalnie onkologicznych zmian 
w szyjce macicy - mówi prezes 
Dankiewicz. - Mamy też nowe 
kardiomonitory, dzięki którym 
powstała też następna sala po-
operacyjna, na którą trafiają 
pacjenci po zabiegach operacyj-

nych oraz pacjentki po cięciach 
cesarskich. 

Zakupiono nowe pompy 
infuzyjne, respirator pediatrycz-
ny, urządzenia do monitorowa-
nia tętna płodu i matki. Następne 
rzeczy  to ramię do laparoskopu, 
które pozwala ograniczyć ilość 
osób uczestniczącym przy takim 
zabiegu; zamgławiacze służące 
do dezynfekcji pomieszczeń, 
urządzenie wraz z oprogramo-
waniem do rejestracji pracy serca 
zarówno u dzieci, jak i dorosłych; 
stół zabiegowy do izby przyjęć; 
histeroskop do zabiegów gineko-
logicznych; wideolaryngoskop 
pozwalający na wręcz perfekcyj-
ne zaintubowanie pacjenta dzięki 
wbudowanej kamerze; nóż har-
moniczny dzięki któremu można 
zamykać naczynia krwionośne  
i skrócić czas operacji; sztuczna 
nerka do dializ na oddział inten-
sywnej terapii; respirator trans-
portowy; nowoczesny aparat 
USG dla oddziału ginekologicz-
no-położniczego; dodatkowy 
aparat do znieczuleń; urządzenia 
do sterylizatorni.

Można tak jeszcze dłu-
go wymieniać. Część nowego 
sprzętu już pracuje w szpitalu. 
Część jest w drodze.

Szpital na Wyspie otrzymał 
sporo środków ze względu na 
pandemię, chociaż placówka ta 
nie była dedykowana do przyj-
mowania pacjentów zakażonych. 
Jednak ze względu na reorgani-
zację sieci szpitalnej w regionie, 
do Żar przypisano pacjentów ze 
szpitali przekształconych w za-
kaźne.

- Dotychczasowe wsparcie 
związane z nowym sprzętem, 
jakie otrzymaliśmy w ostatnich 
miesiącach, to około 3 miliony 
złotych - wylicza Jolanta Dan-
kiewicz - Szpitala nie byłoby 
stać na takie zakupy z własnych 
środków.

Można więc nieco prze-
wrotnie stwierdzić, że Szpital 
na Wyspie skorzystał na wiru-
sie. Niewątpliwie, nawet gdyby 
nowy wirus zniknął zupełnie  
z powierzchni ziemi, to nowy 
sprzęt w szpitalu jeszcze długo  
i dobrze służyć będzie wszyst-
kim pacjentom. 

Andrzej Buczyński

Szpital dostał bardzo 
mocny zastrzyk

ŻARY Nowoczesny sprzęt w Szpitalu na Wyspie

fot. Szpital na Wyspie

fot. Szpital na Wyspie

fot. Szpital na Wyspie
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Inwestycje dla kultury
GMINA ŻARY To służy wszystkim mieszkańcom

Już prawie wszystkie 
miejscowości  
w gminie posiadają 
własne świetlice 
wiejskie. Obecnie 
trwają prace przy 
dwóch z nich.
- Świetlica w Olbrachtowie wła-
śnie się rozbudowuje, a w Lu-
bomyślu budowana jest od pod-
staw i będzie to obiekt naprawdę  
z prawdziwego zdarzenia, chy-
ba najładniejszy w całej gminie 
- mówi wójt gminy Żary Leszek 
Mrożek. - Widzę, że nawet koro-
nawirus nie zakłócił nam realiza-
cji tej inwestycji.

Budowa w Lubomyślu roz-
poczęła się jeszcze w tamtym 
roku, a koniec prac zaplanowano 
na sierpień. Całkowity koszt, to 
prawie 3 miliony złotych.

- Pod koniec wakacji na-
stąpią odbiory, będzie jeszcze 
miesiąc na ewentualne poprawki, 
gdyby takie należało wykonać  
i przekażemy ją ludziom do użyt-
kowania - mówi wójt. - Zaplano-
waliśmy nową świetlicę w Lubo-
myślu dlatego, że mieszkańcy tej 
miejscowości do tej pory świe-
tlicy nie mieli wcale. Było coś 
podobnego do pokoju, w którym 
siedząc jeden przy drugim, mogło 
się zmieścić co najwyżej 25-30 
osób, a wieś zamieszkiwana jest 
przez ponad pół tysiąca miesz-
kańców - dodaje.

W takich warunkach trudno 
było mówić o organizacji imprez 
ze śpiewami i tańcami, czy na-
wet zebraniach mieszkańców, nie 
wspominając już o toalecie gdzieś 
na zewnątrz.

Inwestycja w Olbrachtowie 

to zupełnie inna historia. Tam 
mieszkańcy korzystają z niej od 
wielu lat. Teraz powierzchnia do 
wykorzystania nieco się powięk-
szy, ale nie przez dobudowanie 
kolejnych pomieszczeń. Do świe-
tlicy przylegał dom, będący w rę-
kach prywatnych. Jakiś czas temu 
został wystawiony na sprzedaż, 
jednak klientów na dom przy-
legający do świetlicy wiejskiej 
nie było. I tu właśnie pojawił się 
pomysł, aby gmina kupiła nieru-
chomość z przeznaczeniem dla 
wszystkich mieszkańców. Jak 
zapewnia wójt, udało się wyne-
gocjować dobrą cenę. Jest wielce 
prawdopodobnym, że obiekt bez 
właściciela z czasem popadłby  
w ruinę.

- Po remoncie obiekt prze-
znaczam na cele społeczne - 
mówi Leszek Mrożek. - Będzie 
tam dodatkowa sala do wynaję-

cia  na 20-30 osób, jeśli akurat 
ktoś nie będzie potrzebował tej 
większej, będą pomieszczenia dla 
sołtysa, dla zespołu śpiewaczego, 
dla Koła Gospodyń Wiejskich,  
a także dla wszystkich, którzy 
będą chcieli się tylko spotkać  
i porozmawiać.

Wcześniej do takich potrzeb 
służyła również sala gimnastycz-
na w pobliskiej szkole podsta-
wowej. Teraz do tego wystarczy 
rozbudowana powierzchnia świe-
tlicy, a właściwie powiększony 
obiekt gminny, bo właściwie sama 
dotychczasowa sala świetlicy nie 
zostanie powiększona. Będzie to 
raczej wielofunkcyjny kompleks 
do różnych zastosowań.

- Gdybyśmy się na to nie 
zdecydowali, prawdopodobnie za 
jakiś czas mielibyśmy tylko kło-
poty z tym budynkiem sąsiednim 
- mówi wójt Mrożek. - Pewnie za-

raz pojawiłyby się głosy, że szpe-
ci otoczenie świetlicy wiejskiej, 
ale też mamy złe doświadczenie   
z przylegającymi budynkami, gdy 
o jeden się dba, a o drugi nie - 
ostatnio w Drożkowie.

Jak podkreśla wójt, z po-
mieszczeń w Olbrachtowie będą 
mogli korzystać nie tylko miesz-
kańcy tej jednej wsi, ale też całej 
gminy.

Ostatnią już miejscowością 
gminy Żary, która nie posiada 
jeszcze świetlicy wiejskiej, jest 
Grabik. 

- Myślę, że do końca roku 
uda mi się przejąć budynek na-
leżący do Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, czyli dawnej 
Agencji Nieruchomości Rolnych, 
na cele społeczne, kulturalne, 
oświatowe - mówi Leszek Mro-
żek. - Tam jest już sala w budyn-
ku, który obecnie dzierżawimy,  

a po przejęciu zaprojektujemy  
i dołożymy tam dobudówkę.

Jest wprawdzie jeszcze Su-
rowa, ale gmina nie ma tam wła-
snego terenu, aby rozbudować ist-
niejącą niewielką salę. Być może 
uda się odkupić kawałek ziemi od 
prywatnego właściciela.

Życie kulturalne wsi skupia 
się wokół świetlic wiejskich. Epi-
demia to wszystko na jakiś czas 
zastopowała, ale dziś już panie  
z zespołów śpiewaczych zaczyna-
ją się znów spotykać na próbach.

- Widzimy, jak duża jest 
potrzeba takich społecznych kon-
taktów i spotkań - zaznacza wójt 
Mrożek. ATB

Widzimy, 
jak duża jest 

potrzeba takich 
społecznych kon-
taktów i spotkań 
- zaznacza wójt 
Mrożek.

fot. Andrzej Buczyński

Trwają prace w Olbrachtowie fot. Andrzej Buczyński
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Park już bez ogrodzenia

Wodnik po trzech miesiącach
ŻARY Od soboty  
6 czerwca po prawie 
trzymiesięcznej 
przerwie Pływalnia 
Wodnik znów będzie 
otwarta.
Pływalnia czynna będzie w dni 
robocze i soboty od 6.30 do 22.00. 
W niedziele i święta od 7.30 do 
22.00. Z siłowni można korzystać  
w dni robocze od 6.30 do 21.30, 
w soboty od 9.30 do 21.30, zaś  
w niedziele i święta będzie ona 
nieczynna. Niedostępne będą 
łaźnia parowa i solarium. Sauna 
sucha czynna od 10.00 do 22.00, 
natomiast sauna parowa od 15.00 
do 22.00. Przerwa techniczna na 
dezynfekcje zaplanowana jest od 
13.30 do 14.30. W tym czasie 
obiekt będzie zamknięty.

Mniej więcej o połowę 
zredukowano ilość osób, któ-
ra jednocześnie może korzystać 
z atrakcji Wodnika. W siłow-
ni może ćwiczyć maksymalnie  
12 osób. Na jednym torze basenu 
sportowego pływać mogą jedno-
cześnie 4 osoby. W części rekre-
acyjnej z brodzikiem i zjeżdżal-
nią nie powinno być więcej niż  
18 osób na raz. 5 osób może wejść 
do groty solnej. W saunach oraz 
jacuzzi - po 2 osoby. To ostatnie 
ograniczenie nie dotyczy osób 
mieszkających wspólnie.

- Z automatu przedłuża-
my ważność karnetów o okres,  
w jakim pływalnia była zamknię-
ta, czyli o prawie trzy miesiące - 
informuje Andrzej Markulak, dy-
rektor MOSRiW. - Nie trzeba się 
o to martwić. ATB fot. Andrzej Buczyński

ŻARY W środę 
rozebrano ostatnie 
ogrodzenia wokół 
parku miejskiego 
przy Al. Jana 
Pawła II. Przez 
ten teren można 
już przechodzić 
swobodnie.

Kolejny teren rekreacyjny udo-
stępniony dla mieszkańców. Te-
raz już w zasadzie cały park przy-
pałacowy jest porządnie zrobiony, 
a jedna jego część nie odstaje od 
drugiej.

W ramach ostatniej parko-
wej inwestycji, dofinansowanej 
ze środków zewnętrznych w kwo-
cie ok. 6,5 miliona złotych wyko-

nano kilka rzeczy zasługujących 
na uwagę. Oprócz oczywistych  
w tym wypadku ławek i parko-
wych alejek, odbudowany został 
domek na Wzgórzu Winnym. 
Przed remontem wyglądał już jak 
atrakcja turystyczna z Trzęsacza. 
Wyremontowana została brama 
błękitna, z której już coś mogło 
spaść na głowę. Przywrócono do 
życia popadające w ruinę zabudo-
wania pofolwarczne sąsiadujące  
z placem zabaw na skraju parku. No  
i wreszcie powrócił staw, po 
którym będzie można popływać 
łodziami. Tak, jak to było przed 
laty. Nie tyle ciekawostką, co rze-
czą dość przydatną w pewnych 
sytuacjach, jest automatyczna 
toaleta. Jest czynna w dzień, za 
darmo. ATB

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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I znów narkotyki
za kierownicą
ŻARY Kierowca nie 
reagował na sygnały 
świetlne i dźwiękowe, 
uciekając doprowadził 
do kolizji z radiowozem. 
Jak się okazało był pod 
wpływem narkotyków. 
Został zatrzymany 
przez policjantów. Trafił 
do policyjnego aresztu, 
gdzie czeka na dalsze 
czynności.
Każdy kierujący musi zdawać sobie 
sprawę z tego, że jego obowiązkiem 
jest zatrzymanie pojazdu, kiedy osoba 
uprawniona do kontroli ruchu drogo-
wego,  przy użyciu sygnałów dźwię-
kowych i świetlnych wydaje polecenie 
zatrzymania pojazdu. Zignorowanie 
ich i kontynuowanie dalszej jazdy 
wiąże się z odpowiedzialnością karną 
za przestępstwo. Grozi za to kara do  
5 lat pozbawienia wolności.

Do sytuacji opisanej wyżej 
doszło w poniedziałek, 1 czerwca. 
Policjanci żarskiej drogówki prze-
mieszczając się drogą K-27 w kie-
runku Olbrachtowa, wytypowali do 
kontroli drogowej samochód marki 
Mitsubishi. Włączyli sygnały świetl-
ne i dźwiękowe w celu zatrzymania 
kierującego. On jednak nie reagował, 
przyspieszył rozpoczynając ucieczkę. 
W ślad za nim w pościg ruszyli funk-
cjonariusze. Kierujący przemieszcza-
jąc się stwarzał zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu drogowego. 

W pewnej chwili wjechał w ogro-
dzenie jednej z posesji. Mężczyzna, 
który znajdował się po drugiej stro-
nie podwórka musiał odskoczyć, żeby 
kierujący mitsubishi go nie potrącił. 

Uciekający kontynuował niebezpieczną 
jazdę, skręcił w ul. Zgorzelecką i da-
lej jechał w sposób uniemożliwiający 
wyprzedzenie go oraz zatrzymanie. W 
momencie, kiedy ulica była pusta, funk-
cjonariusze wykorzystali broń służbo-
wą oddając strzał w kierunku opony 
pojazdu. Mężczyzna jednak nie zatrzy-
mał się, uciekał, aż do momentu, kiedy 
zajechał policjantom drogę i doprowa-
dził do kolizji z radiowozem. Uderzył  
w ogrodzenie oraz zaparkowany tam 
samochód. Funkcjonariusze natych-
miast wybiegli z radiowozu i błyska-
wicznie zatrzymali kierowcę oraz pa-
sażera. Mężczyzna podczas czynności 
był bardzo pobudzony, co wskazywało, 
że może znajdować się pod wpływem 
narkotyków. Przeprowadzony test nar-
kotykowy dał wynik pozytywny, wska-

zał metamfetaminę i amfetaminę. Do 
dalszych badań laboratoryjnych po-
brana została krew. Mężczyzna trafił 
do policyjnego aresztu, gdzie czeka 
na dalsze czynności. Podczas zatrzy-
mania tłumaczył, że nie zatrzymał 
się ponieważ nie posiadał uprawnień.  
Z mieszkańcem Żar podróżował jesz-
cze pasażer, który po czynnościach 
tego samego dnia został zwolniony. Za 
swoje postępowanie 32-latek odpowie 
teraz przed Sądem.

To kolejny przykład szybkiego 
i zdecydowanego  działanie żarskich 
funkcjonariuszy. W ostatnim czasie 
policjanci przeprowadzili skuteczne 
pościgi, za kierowcami, którzy nie za-
trzymali się do kontroli drogowej. 

 
kom. Aneta Berestecka

fot. Lubuska Policja

fot. Lubuska Policja

GUS podał nowe dane  
o przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniu. Jest ono 
wyższe niż ostatnio, co 
oznacza, że od 1 czerwca 
renciści i emeryci, którzy nie 
osiągnęli powszechnego wieku 
emerytalnego, będą mogli więcej 
dorobić do swoich świadczeń.

Od tego momentu świadczeniobiorcy, którzy po-
bierają wcześniejsze emerytury oraz renciści, bę-
dą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji do 
3732,10 zł. Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc. 
ale będzie mniejszy niż 130 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie zo-
stanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie 
więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniej-
szenia, która obecnie wynosi 620,37 zł dla emery-
tur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pra-
cy; 465,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdol-
ności do pracy i 527,35 zł - dla rent rodzinnych, do 
których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli do-
datkowe dochody przekroczą 6931,00 zł to świad-
czenie zostanie zawieszone. 

Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy ren-
tach socjalnych. Tu już przekroczenie przychodu  
o 3732,10 zł spowoduje zawieszenie świadczenia.

Kwoty te będą obowiązywać do 31 sierpnia 
2020 r. 

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek 
emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury 
bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozlicze-
nia z ZUS. Ograniczenia nie dotyczą również nie-
których rencistów. Chodzi o osoby, które pobiera-
ją renty dla inwalidów wojennych, inwalidów woj-
skowych, których niezdolność do pracy związana 
jest  ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przy-
sługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Wyjątek od tej zasady stanowią ci emery-
ci, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty 
świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł. Wów-
czas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy 
wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura bę-
dzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez do-
płaty. źródło: ZUS

Mogą 
więcej 
dorobić

fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMA

Muzeum nie tylko na żywo
ŻARY Miejskie 
Muzeum Pogranicza 
Śląsko-Łużyckiego 
po pandemicznej 
przerwie otwarte  
jest ponownie od  
8 maja. Nadal jednak 
obowiązują pewne 
ograniczenia.

Kiedy można zajrzeć do muzeum 
mieszczącego się przy Pl. Kardy-
nała Wyszyńskiego? Jeśli chodzi 
o weekendy, placówka otwarta 
jest dla wszystkich w soboty od 
godz. 12.00 do 16.00, natomiast 
w niedziele od 14.00 do 18.00.

W dni powszednie, od wtor-
ku do piątku, czas pomiędzy godz. 
10.00 a 12.00 zarezerwowany jest 
dla seniorów. Natomiast już bez 
ograniczeń wiekowych placówka 
zaprasza od 12.00 do 13.00 oraz 
od 14.00 do 16.00.

Obowiązują ograniczenia co 
do ilości zwiedzających. Jedno-
cześnie może być nie więcej, niż 
pięć osób. A co za tym idzie, mu-
zeum do odwołania nie przyjmuje 
grup zorganizowanych.

Podobnie, jak to ma miejsce 

jeszcze w wielu innych instytucjach, 
czy choćby w sklepach, również  
w budynku muzeum podczas zwie-
dzania obowiązuje nakaz zakrywa-
nia ust i nosa. Przy wejściu należy 
zdezynfekować ręce, chyba że ktoś 
ma ze sobą jednorazowe rękawiczki.

Jeśli chodzi o nowe ekspo-

zycje, kilka dni temu pojawiła się 
wystawa czasowa „Współczesne 
odbicie dawnych Żar”. To blisko 
siedemdziesiąt reprodukcji daw-
nych pocztówek, którym towa-
rzyszą zdjęcia wykonane w maju 
tego roku. Pary zdjęć przedsta-
wiają te same, wybrane  miejsca 

w różnych częściach miasta.
Co ciekawe, całą wystawę 

można obejrzeć również w interne-
cie. Wszyscy, którzy zainteresowa-
ni są tym, jak zmieniało się miasto 
na przestrzeni lat, mogą zajrzeć  
na stronę www.facebook.com/
MuzeumZary.

- Zachęcam do odwiedzania 
i polubienia naszej facebookowej 
strony, gdzie na bieżąco pojawiać 
się będą różne informacje na te-
mat działalności muzeum - mówi 
dyrektor Małgorzata Cegielska.  
- Ale przede wszystkim zachęcam, 
aby odwiedzać nas osobiście. ATB

fot. Andrzej Buczyński
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 26)
POWIAT ŻARSKI 
Zdecydowanie 
najciekawszym 
elementem infrastruktury 
transportowej dawnego 
tartaku była kolejka leśna 
zespolona oczywiście  
z siecią wąskotorową 
na terenie zakładu. 

Cała sieć przed wojną rozpościerała na dłu-
gości przekraczającej nawet 60 km. W czę-

ści zachodniej jedna z nitek wąskotorówki 
dochodziła do prawobrzeżnej części For-
stu, druga osiągała odległe tereny położone 
w pobliżu jeziora Suchodolskiego, przeci-
nając pomiędzy Zasiekami a Marianką szo-
sę z Brodów do Forstu. W części południo-
wej kolejka w sklepionym wiadukcie prze-
chodziła pod linią kolejową nr 14 (odcinek 
Tuplice-Zasieki). Choć nie jest to potwier-
dzone dokumentacją kartograficzną, wąsko-
torówka drzewna była najprawdopodobniej 
pośrednio włączona w potężny militarno-
-przemysłowy kompleks (nazywany współ-

cześnie Rokita) rozłożony na południe od 
wspomnianej linii kolejowej, chociażby  
w celu dowozu drewnianych surowców bu-
dowlanych. W części wschodniej, odnogi 
wąskotorówki dwukrotnie przecinały szo-
sę z Tuplic do Brodów. Jedna kończyła się  
w lesie na północ od Proszowa, druga docie-
rała w pobliże jeziora Głębokiego. 

Po wojnie eksploatowano około 40 km 
torów, których właścicielem stał się Ośrodek 
Transportu Leśnego w Świebodzinie. Na sta-
nie kolejka posiadała dwa parowozy wąsko-
torowe oraz 18 dwuosiowych platform ze-

stawionych w parach, na które po zespoleniu 
wchodziło 24 mb drewna o objętości 45 m3. 
Zazwyczaj dwa na dobę kursujące pociągi  
z dłużycą lub pociętymi merami składały się 
z 5 zestawów, a przy pracach transportowo-
-ładunkowych pracowało łącznie około 40 
osób. W 1962 r. podjęto decyzję o zaprzesta-
niu funkcjonowania kolejki leśnej (nadal eks-
ploatowano jedynie część torowisk na terenie 
samego tartaku), co skutkowało etapową fi-
zyczną likwidacją torowisk. (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Historyczny przebieg leśnej kolejki wąskotorowej tartaku w Lesowie

oprac. Grzegorz Dawczyk
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Zaczęło się od pasji...
czyli o teatrze Drewniana Kurtyna (cz. 3)
Przyszedł czas, że 
reżyser i aktorzy 
żarskiego teatru 
sięgnęli do klasyków. 
Powstały wtedy 
dwa widowiska 
oparte między 
innymi, na poezji 
wielkich polskich 
romantyków.

Adam Mickiewicz, Miron 
Białoszewski, Zbigniew 
Herbert - Nic o jajku
Premiera odbyła się w maju 1984 
roku. Była to kreacja zespołowa 
zrealizowana pod kierunkiem Ro-
mana Krzywotulskiego. 

- Na spektakl składały się 
teksty przyniesione przez człon-
ków zespołu - fragmenty dzieł 
Adama Mickiewicza, Mirona Bia-
łoszewskiego oraz Zbigniewa Her-
berta. Była to historia o poszuki-
waniu bohatera - typowa „hanusz-
kiewiczowska drabina - wspomina 
Roman Krzywotulski.

Adama Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki, Cyprian Kamil 
Norwid, Stefan Garczyński -
Bajka
Premiera odbyła się w październi-
ku 1984 roku. Przedstawienie by-
ło oparte na romantycznych tek-
stach różnych pisarzy, między in-
nymi Adama Mickiewicza, Juliu-
sza Słowackiego, Cypriana Ka-
mila Norwida oraz Stefana Gar-
czyńskiego.

- Zdobyliśmy wtedy główną 
nagrodę na XIII Turnieju Recyta-
torskim Literatury  Romantycznej 
imienia Cypriana Kamila Norwi-
da w Zakopanem - informuje Ro-
man Krzywotulski.

„Jest to spektakl poetycki 
oparty na tekstach autorów pol-
skiego romantyzmu i stanowi 

próbę refleksji nad współczesno-
ścią. Dramatyzm tych przemyśleń 
podkreślają szczególnie sceny - 
obrany inspirowane grafikami Ar-
tura Grottgera i malarstwem Jac-
ka Malczewskiego” - pisał Wal-
demar Dybalski w Słowie Żar-
skim.

Miron Białoszewski - 
Autoportret odczuwany
Premiera odbyła się w marcu 
1986 roku. Na spektakl składały 
się fragmenty prozy i poezji Mi-
rona Białoszewskiego, a sam ty-
tuł to tytuł jego wiersza. 

- Twórczość Mirona Bia-
łoszewskiego nie była jednorod-
na, styl jego wierszy zmieniał 
się w miarę upływu czasu. Jego 
eksperymenty z łamaniem zasad 
obowiązujących w języku trwa-

ły przez całe jego życie, dlatego 
zainteresowaliśmy się jego twór-
czością. Stąd tez pomysł na spek-
takl - twierdzi reżyser.

Potem przyszedł czas na 
wyjście do ludzi. Drewniana Kur-
tyna zaczęła realizować spektakle 
na ulicy, bo teatr uliczny, plenero-
wy to  forma teatru wkraczająca 
w powszednie życie miasta, wy-
korzystująca skwery, parki, ulice 
i place. Widowiska obliczone na 
zwrócenie uwagi przechodniów, 
odwołują się do najprostszych 
środków. Była to forma szczegól-
nie popularna w latach sześćdzie-
siątych XX wieku i stosowana 
głównie przez teatry alternatyw-
ne i amatorskie w celu dotarcia do 
szerokiej publiczności.

Pierwszym widowiskiem był 
Pejzaż Polski.

Pejzaż Polski
Premiera spektaklu odbyła się  
w kwietniu 1991 roku.

- Happening rozpoczął się 
wniesieniem przez czterech akto-
rów wielkiej planszy o wymiarach 
3 na 2 metry  na żarski deptak, na 
której było napisane: Pejzaż Pol-
ski. Reszta aktorów była ubrana 
w stroje zarówno codzienne jak  
i symboliczne. Aktorzy byli prze-
brani za żołnierzy, dziewczynkę w 
komunijnej szacie, jej babcię, nie-
widomego, księdza. Zachęcali oni 
przechodniów do malowania na 
planszy różnych obrazków w za-
mian dając im różnokolorowe kar-
teczki. Przy Salonie Wystaw Ar-
tystycznych położyli planszę na 
ziemi. Z Salonu wyszło dwóch 
przebranych za chuliganów akto-
rów, którzy podpalili planszę. Nikt  

z widzów na tą prowokację nie za-
reagował oprócz dwóch „miejsco-
wych” pijaczków, którzy chcieli 
pobić aktorów. Musiała interwe-
niować Straż Miejska - opowiada 
Roman Krzywotulski.

Wielkie pranie
Premiera spektaklu odbyła się  
w lipcu 1998 roku.

- Na żarskim deptaku zebra-
li się aktorzy poprzebierani za po-
dróżnych z wielkimi walizami. 
Następnie do nich dołączyli ak-
torzy z pralką „Franią”. Podróżni 
zaczęli wyciągać ubrania z wali-
zek i prać je w pralce. Rozciągnę-
li sznury pomiędzy kamieniczka-
mi i zaczęli to mokre pranie wie-
szać. Wtedy pojawiło się pięć ak-
torek przebranych za malarki  
i zaczęły malować na rozwieszo-
nym praniu dziecięce obrazki. Na 
to nadeszli dwaj panowie ubra-
ni w garnitury z teczkami, ponie-
waż nie mogli przejść wyciągnęli 
z aktówek nożyczki i poprzecina-
li sznury - mówi reżyser.

Koncert
Kolejnym happeningiem teatru 
był „Koncert”. Premiera spektaklu 
odbyła się  w sierpniu 2002 roku.

- Spektakl był inspiracją 
po uczestnictwie w warsztatach 
Gdańskiej Sceny Jassowej. Był 
pracą zespołową, całość nadzoro-
wał Miłosz Krzywotulski. „Kon-
cert” odbył się na żarskim dep-
taku. Uczestnicy, czyli Orkie-
stra, byli ubrani jak do koncer-
tu w filharmonii, a grali na dziw-
nych instrumentach, na przykład 
beczkach, kawałkach blachy, pi-
łach, kawałkach żelaza wygry-
wając na nich specyficzne melo-
die - wspomina Roman Krzywo-
tulski. (cdn.)

Krzysztof Piontek

„Wielkie pranie” fot. arch.

„Nic o jajku” fot. arch. Miłosz Krzywotulski jako dyrygent fot. arch. „Bajka” fot. arch.
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Taniec i fotografia
ŻARY Żarski Dom 
Kultury wraz z 
Klubem Tańca 
Sportowego „Piruet” 
zorganizował 
konkurs 
fotograficzny 
zatytułowany 
„Taneczne Foto”. 
Impreza miała 
na celu pobudzić 
aktywność sportową 
podczas pandemii.

Każdy z uczestników wykonał 
fotografię aktywności tanecznej  
i przesłał ją do ŻDK. Jurorzy: Pa-
weł Janczaruk, Kamila Olczyk  
i Roman Krzywotulski po obej-
rzeniu 179 fotografii 60. auto-
rów przyznali tytuły laureata  
i wyróżnienia.
Kategoria do 8 lat
Wyróżnienie: Nadia Kupis „bez 
tytułu”.
Kategoria 9-11 lat
Tytuł laureata: Lena Banach –
„autoportret”.

Wyróżnienie: Alicja Hołodiuk  
„W harmonii z naturą”.
Kategoria 12-14 lat
Tytuł laureata: Julia Butycz „au-
toportret”, Anna Szakiel „auto-
portret”.
Wyróżnienia: Kacper Wierzbic-
ki „Korytarzowe pląsy”, Izabela 
Hołodiuk „bez tytułu”, Julita Li-
siecka „Droga do zdrowia”.
Kategorii 15-18 lat
Tytuł laureata: Aleksandra 
Grzeszczyk „Odwrócona per-
spektywa marzeń”, Katarzyna 
Kempa „bez tytułu”, Nikola Kra-
sowska za 2 zdjęcia: „bez tytułu” 
oraz „autoportret”.
Kategoria dorośli
Tytuł laureata: Wiesława Frąt-
czak za zestaw 3 zdjęć: „Marta 
Frątczak skorpion”, „Marta Frąt-
czak stanie na rękach przy ścia-
nie”, „Marta Frątczak waga bo-
kiem”; Katarzyna Jagiełło „1”; 
Małgorzata Gruszczyńska „Otyl-
ka”.
Wyróżnienia: Dorota Jasińska „bez 
tytułu”, Roksana Ważna „bez tytu-
łu”, Jowita Krzyżańska „bez tytu-
łu”. źródło: ŻDKAnna Szakiel - „Autoportret”

Lena Banach - „autoportret”Katarzyna Jagiełło - „1”
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Dyrektor LDK Maria 
Łaskarzewska złożyła 
rezygnację, pomimo 
uznania mieszkańców 
dla jej działań na rzecz 
otwarcia domu kultury dla 
wszystkich. O powodach tej 
decyzji i rzucaniu kłód pod 
nogi przez władze miasta 
opowiada w rozmowie  
z Andrzejem Buczyńskim.

Jeszcze w ubiegłym roku mówiła 
pani głośno i wyraźnie, że okrojenie 
budżetu domu kultury na ten rok, 
zaproponowane przez burmistrza 
Janusza Dudojcia, nie pozwoli 
placówce normalnie funkcjonować. 
Czy ostatecznie radni miejscy 
uwzględnili pani uwagi?
- Wszystko pozostało bez zmian. Już ubie-
głoroczna dotacja w wysokości 1 miliona 
była niewystarczająca, a na ten rok prze-
znaczono zaledwie 850 tysięcy. Wspól-
nie z księgową zwracałyśmy się do pa-
na burmistrza o zwiększenie dotacji, już  
w tym roku, choćby na dodatkowe, narzu-
cone nam zadania związane z utrzyma-
niem terenów zielonych. Dwukrotnie pro-
siłam o dotację celową na zakup sprzętu, 
żebyśmy mogli samodzielnie wykonywać 
te prace. Dwukrotnie ta prośba spotka-
ła się z odmową. Gmina w jednym piśmie 
zapewniała, że poczyni starania, aby  
w inny sposób wspomóc naszą jednostkę, 
ale do tej pory tej pomocy nie ma.

Może chodziło o wsparcie dobrym 
słowem?
- Otrzymaliśmy tylko pismo, że jest to 
nasz obowiązek, że jest to obowiązek dy-
rektora, aby dbać o tereny zielone, place 
zabaw, siłownię i fontannę. 

Jednak wcześniej zajmowała się 
tym spółka miejska, a nie dom 
kultury.
- Tak. Przy utrzymaniu terenów zielonych 
pracowały przynajmniej cztery osoby.  
W Lubskim Domu Kultury na dzień dzi-
siejszy pracuje jedenaście osób. Wycho-
dzi na to, że musimy wyjść z biura i za-
cząć pielęgnować zieleń.

Dodatkowe zadania, bez 
zapewnienia środków oraz ludzi 
do ich wykonania wygląda na 
ewidentne pani „robienie pod 
górkę”. Co jeszcze było pod górkę?
- Wszystko. Za każdym razem, gdy zwra-

caliśmy się o jakąkolwiek pomoc, były 
odmowy. Radni zarzucali, że nie pozysku-
jemy środków zewnętrznych. Cały czas 
też tłumaczyłam, że przy takim budże-
cie będzie trudno wygospodarować środ-
ki choćby na wkład własny. Pomimo te-
go, złożyliśmy wniosek do Narodowego 
Centrum Kultury i udało się uzyskać do-
finansowanie w wysokości 31 tysięcy zło-
tych na organizację Lubskiego Festiwa-
lu Ludowego. Miał być on poprzedzony  
w okresie wakacyjnym warsztatami z kra-
wiectwa, ceramiki i rękodzieła dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. Zwróciłam się 
do burmistrza z prośbą o zabezpieczenie 
tych środków w budżecie gminy. Wiado-
mo, że działa to na zasadzie refundacji  
i te środki wróciłyby do budżetu. Tu rów-
nież otrzymałam odpowiedź negatywną. 
Jak mamy więc realizować takie projekty? 
Otrzymałam informację, że możemy ubie-
gać się o kredyt! Albo zmienić plan finan-
sowy placówki, który nie wystarcza nawet 
na utrzymanie i wynagrodzenia. To chyba 
pierwsza taka sytuacja w historii Lubska, 
bo z tego co się orientuję, wszystkie in-

stytucje kultury mają wsparcie ze strony 
władz samorządowych.

Rzeczywiście, brzmi to dziwnie. 
Kredyt na imprezę kulturalną dla 
mieszkańców.
- Przede wszystkim, jaki bank dałby insty-
tucji kultury kredyt na zero procent? Ale 
zwróciłyśmy się razem z księgową do na-
szych banków lokalnych. W dobie pande-
mii i tak nie byłoby szans na jakiekolwiek 
wsparcie ze strony banków.

Czyż nie było takich tekstów, że 
inne jednostki w Lubsku jakoś sobie 
radzą, więc i LDK powinien?
- Ale inne jednostki mają zupełnie in-
ną formę prawną i są w stu procentach 
finansowane z budżetu gminy. Nawet  
w 2015 roku dotacja dla domu kultu-
ry była wyższa, niż w 2020. Wiadomo, że 
koszty utrzymania przez pięć lat wzro-
sły, choćby samego obiektu. Płaca mi-
nimalna do góry. Redukcja zatrudnienia  
i tak nastąpiła. Wcześniej pracowało wię-
cej osób. Zostało jedenaście i uważam, że 

jest to taki minimum, żeby móc cokolwiek 
realizować. A gdzie realizacja celów sta-
tutowych? Dom kultury ma się skupić na 
koszeniu trawników? Zajął się tym nasz 
pracownik gospodarczy, tak naprawdę 
tylko dzięki wsparciu ze strony sołectw 
i osób prywatnych, które użyczyły nam 
sprzęt. Pracownik gospodarczy, stażysta 
i pani od prac społecznie użytecznych... 
Do ogarnięcia praktycznie 15 tysięcy me-
trów kwadratowych. Mówiłam o terenach 
zielonych, ale do tego dojdzie utrzyma-
nie zimowe. Około trzydziestu koszy na 
śmieci, które teraz musimy opróżniać. 
Nie wiem, czy LDK jest nadal instytucją 
kultury, czy już tylko spółką porządkują-
cą tereny miejskie? To nie są cele statuto-
we domu kultury.

Jak się chce komuś „popsuć życie”, 
to nasyła się rozmaite kontrole. 
Mieliście takie w domu kultury?
- Mieliśmy ich sporo. Właśnie przed chwi-
lą otrzymałam pismo z urzędu, że bę-
dzie kolejna, z sanepidu. Tym razem kon-
trola placu zabaw. Pewnie z donosu. To 

Powolne dobijanie 
domu kultury

LUBSKO Lubski Dom Kultury bez dyrektora

fot. Andrzej Buczyński
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by był nie pierwszy taki przypadek. Była 
też między innymi kontrola komisji rewi-
zyjnej rady miasta. Była Państwowa In-
spekcja Pracy. A ostatnio, w dobie koro-
nawirusa, mieliśmy zlecony audyt w na-
szej jednostce. Pracownicy mieli zleconą 
pracę zdalną, ale musiałam ich ściągać 
na potrzeby audytu ponieważ pan bur-
mistrz nie wyraził zgody na odroczenie 
terminu, chociaż prosiłam o to mając na 
uwadze bezpieczeństwo swoje i pracow-
ników. Audyt trwał trzy tygodnie.

Coś z niego wynikło?
- Same nieprawidłowości. Złożyłam za-
strzeżenia do audytu na 30 stron. Oczy-
wiście w konsultacji z prawnikiem. Jed-
nakże, wszystkie zostały odrzucone. Opi-
nia prawna również została podważona  
i zakwestionowana. Audytor wskazuje na 
przykład, że przy organizacji koncertów 
w domu kultury powinnam wynajmować 
zespołom lokal, zawrzeć umowę najmu  
i jeszcze dodatkowo umowę użyczenia. To 
są zupełnie absurdalne zalecenia. 

Rozumiem, że audyt związany 
jest z koncertem zespołu „Łydka 
grubasa”, późniejszą skargą z tym 
związaną i uznaniem tej skargi 
przez większość radnych?
- Oczywiście. Zawsze jest tak, że dom kul-
tury organizuje koncerty, sprzedaje bi-
lety, jako druki ścisłego zarachowania,  
a tymczasem w audycie jest zalecenie, 
że powinniśmy wynajmować dom kultury 
zespołom... Po tym koncercie zarzuca mi 
się, że promuję chamstwo, treści wulgar-
ne, agresywne i rasistowskie. Powinnam 
zamiast tego realizować imprezy na wy-
sokim poziomie intelektualnym.

Naprawdę? Zespół, który 
koncertuje w całej Polsce, legalnie 
wydaje płyty, propaguje treści 
rasistowskie?
- W uchwale rady, która uznaje skargę na 
ten koncert, takie „treści rasistowskie” na-
wet były wskazane, ale potem ten zapis 
usunięto. W audycie jednak to zostało. Nie 
wiem, w jaki sposób audytor ocenił, że ze-
spół „Łydka grubasa” takie treści promuje. 
Nie przytacza w audycie żadnego tekstu 
piosenki. Poza tym audytor zarzuci mi nie-
gospodarność, a przy wszystkich koncer-
tach które badał, była nadwyżka przycho-
dów nad kosztami. Biorąc pod uwagę cały 

rok, LDK wykazał stratę, ale sygnalizowa-
łam to już wcześniej, że strata będzie przy 
zaniżonym poziomie dotacji. Jeden rok by-
wa lepszy, inny gorszy. Dom kultury to nie 
fabryka. A teraz przez wirusa nie mogli-
śmy osiągać żadnych dodatkowych przy-
chodów. O tym wszystkim wielokrotnie in-
formowaliśmy ratusz.

Wynajmowanie pomieszczeń dla 
zespołów. Taki pomysł. A jak są 
koncerty w plenerze?
- Mamy też imprezy niebiletowane, na 
przykład w okresie wakacyjnym. Nie mo-
żemy przecie za wszystko pobierać pie-
niędzy.

Jak wygląda kwestia prowadzenia 
zajęć w domu kultury?
- Opłaty za sekcje musieliśmy podnieść  
o sto procent. Z 30 złotych na 60. Nakaza-
no nam, aby wszystkie sekcje się bilanso-
wały. Wcześniej były nieodpłatne, czy też 
za symboliczne 10 zł. Rodzice pisali na-
wet coś w rodzaju petycji do burmistrza  
w tej sprawie, żeby coś zmienił. Dla nie-
których rodzin jest to duży wydatek. 60 zł 
za jedną sekcję, a mamy osoby, które ko-
rzystają nawet z pięciu sekcji. A jak jest 
kilkoro dzieci w rodzinie, to wszystko au-
tomatycznie wzrasta. Są takie przypadki.

Wróćmy jeszcze do afery z „Łydką 
grubasa”. Zrobiło się o tym głośno, 
nie tylko w Lubsku. Doszło do tego, 
że mieszkańcy Lubska, rodzice, 
wyszli na ulicę, aby zaprotestować. 
Akcentowali, że to oni, a nie radni, 
będą decydować, na jakie koncerty 
zabierać swoje dzieci.
- To rodzice decydują, jak kształtować 
muzycznie swoje dzieci. W Lubsku chcia-
no jak gdyby tę możliwość rodzicom ode-
brać. Niestety. Koncerty „Łydki grubasa” 
w całej Polsce organizowane są bez ogra-
niczeń wiekowych. Koledzy, z którymi się 
kontaktowałam, zgodnie stwierdzili, że ja 
mam tu w Lubsku jakąś makabryczną sy-
tuację. Wychodzi na to, że tu działa cen-
zura. A gdzie jest jakaś wolność twór-
cza, artystyczna? Nie wiem, jak mam ro-
zumieć zalecaną przez audytora kultu-
rę na wysokim poziomie intelektualnym. 
Może chodzi o to, aby w Lubsku organizo-
wać tylko koncerty kameralne, może or-
ganowe? Celem statutowym LDK jest za-
spokajanie potrzeb kulturalnych wszyst-

kich mieszkańców. Wspomniany koncert 
był o stosownej godzinie, nie było na nim 
alkoholu.

Koncert bez alkoholu. Ale przecież 
w kawiarence można było zamówić 
sobie piwo.
- Burmistrz od jakiegoś czasu nie wyraża 
nam już zgody na sprzedaż alkoholu, na-
wet jednorazową. Wcześniej można by-
ło, a teraz już nie. A stanowiło to przecież 
dodatkowe źródło przychodu naszej pla-
cówki. 

Kawiarenka Mocca w LDK 
przyciągała mieszkańców, od 
momentu, gdy pani ją uruchomiła.
- Oprócz koncertów robiliśmy tam róż-
ne wernisaże, wystawy. Można było też 
przyjść, zamówić sobie kawę, czy piwo 
i spędzić czas w ogródku, który również 
stworzyliśmy. Dom kultury - tak jak mó-
wiliśmy - to nie fabryka, ani forma pry-
watna. Musi oferować mieszkańcom róż-
norodną formę rozrywki, dostosowaną do 
realiów naszego miasta. 

Słyszałem i czytałem wiele opinii, 
że pod pani kierownictwem ta 
placówka odżyła, że dużo zaczęło 
się tu dziać. Rzeczy, których 
wcześniej nie było.
- Tym bardziej właśnie decyzja, którą 
podjęłam, była dla mnie trudna. Miesz-
kańcy bardzo chętnie i aktywnie włącza-
li się we wszelkie działania, które podej-
mowaliśmy. I tak naprawdę, w 2019 roku 
z dotacji podmiotowej nie wydaliśmy ani 
złotówki na organizację imprez. Odbywa-
ły się one albo z naszych przychodów, al-
bo dzięki współpracy z różnymi środowi-
skami, organizacjami, sołectwami oraz 
osobami prywatnymi, które wspierały nas  
po prostu, bezinteresownie. Instruktorzy 
bardzo często pracowali bez wynagrodze-
nia, po to tylko, żeby wspomóc i aby co-
kolwiek dla mieszkańców w tym Lubsku 
się działo.

To o co właściwie chodzi? Było za 
dobrze?
- Jak widać, wszystkie działania burmi-
strza zmierzały do tego, żeby ograniczyć 
naszą działalność. 

Lubsko ma problemy finansowe. 
Czy nie jest to wygodny argument za 

obcinaniem kasy na kulturę?
- Cały czas słyszymy odwołania do pro-
gramu naprawczego, ale jeśli chodzi  
o wysokość ściętej dotacji, my chyba zo-
staliśmy potraktowani najbardziej ra-
dykalnie ze wszystkich jednostek. Wy-
tłumaczenie słyszymy takie, że może-
my osiągać przychody. Ale żeby osią-
gać przychody, trzeba też ponosić pew-
ne koszty. W tym momencie dotacja nie 
wystarcza nam na bieżące utrzymanie. 
Jakie kroki powinnam w tym momen-
cie podjąć? Ograniczyliśmy korzystanie 
z energii. Wyłączamy oświetlenie wokół 
domu kultury dosyć szybko. Przez koro-
nawirusa, gdy byliśmy zamknięci, kosz-
ty mediów były mniejsze. Mimo wszyst-
ko, po wyliczeniach - pieniędzy nie wy-
starczy. Powinnam zwolnić pracowników, 
bo koszty wynagrodzenia pochłaniają 
znaczną część dotacji podmiotowej? Tyl-
ko czy to jest rozwiązanie? Czy mają na 
tym ucierpieć pracownicy - ludzie, któ-
rzy bardzo dobrze wykonują swoje obo-
wiązki. Może najlepiej zwolnić wszyst-
kich i całkiem zamknąć Lubski Dom Kul-
tury. Będą oszczędności. Jak można orga-
nizować imprezy dla ludzi, gdy nie będzie 
oświetleniowca, akustyka, gdy nie będzie 
nawet komu posprzątać po imprezie. 

Dlaczego podjęła pani decyzję o 
rezygnacji właśnie teraz? 
- Dlatego, że przeanalizowałam jeszcze 
raz sytuację. Zbliżamy się do półrocza. 
Wspólnie z księgową przyjrzałyśmy się 
budżetowi dogłębnie. Ścięłyśmy wydatki 
na wszystkim, co było możliwe. Uwzględ-
niłyśmy również przychody, gdybyśmy  
w pełni uruchamiali nasze sekcje od 
września. Okazało się niestety, że po-
mimo tych prób, nasz budżet tego nie 
udźwignie. Uznałam więc, że jedynym 
wyjściem z tej sytuacji, aby nie poświę-
cać pracujących tu osób i nie redukować 
etatów, będzie moje odejście.

Placówka powinna mieć dyrektora.
- Mam nadzieję, że jeśli ja odejdę i poja-
wi się nowy dyrektor, to może burmistrz 
dołoży środków na kulturę i Dom Kultury  
w Lubsku przetrwa.

Jeśli wraz z inną osobą pojawią 
się dodatkowe pieniądze, będzie 
to oznaczało, że jednak można i że 
dotychczasowe cięcia były raczej 
złośliwością. Bo niby skąd nagle?
- No tak, złośliwością w kierunku mojej 
osoby.

Nie tylko pani postanowiła odejść  
z domu kultury.
- Wraz ze mną, idąc jakby za moją decy-
zją, cztery osoby zrezygnowały z prowa-
dzenia sekcji - to Mini Disco, Teatr Fanta-
zja oraz sekcja krawiecka.

Z tego wynika, że władze Lubska 
będą musiały znaleźć nie 
tylko dyrektora, ale i osoby do 
prowadzenia zajęć. Takim trzeba 
będzie też z czegoś zapłacić.
- To jest przykre, bo wszystko odbywa 
się tak naprawdę kosztem mieszkańców, 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych uczest-
niczących w życiu kulturalnym naszego 
miasta.

Przeczytałem w internecie 

fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMA - WSPIERAJMY NASZYCH

dziesiątki komentarzy, które 
pojawiły się po tym, jak oznajmiła 
pani, że odchodzi ze stanowiska. 
Same pozytywne, doceniające 
pani pracę, a jeśli już negatywne, to 
raczej skierowane w stronę władz 
miasta.
- Nie spodziewałam się, że będzie tego aż 
tyle. Jest to tym bardziej dla mnie budu-
jące, że ta moja praca nie poszła na mar-
ne. Ludzie tak naprawdę dostrzegli to, że 
w Lubskim Domu Kultury zaszły pewne 
zmiany, że kultura odżyła. Tak to odbie-
ram i do tego zmierzałam, aby LDK otwo-
rzył się na wszystkie grupy społeczne. Te 
głosy są dla mnie bardzo miłe, ale jedno-
cześnie jest mi przykro, bo decyzja którą 
podjęłam, była dla mnie bardzo trudna. 
Długo się zastanawiałam, ale doszłam do 
wniosku, że jest to jedyne racjonalne wyj-
ście z tej sytuacji. 

To była droga donikąd? Co by było 
za sześć miesięcy?
- Za pół roku mogłoby się okazać, że zo-
stałabym oskarżona za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych, ponieważ 
nie zapewnię pracownikom wynagrodze-
nia. Do tego mogłoby dojść. Bo przecież 
znałam wysokość dotacji na początku ro-
ku i powinnam podjąć stosowne kroki, 
aby pieniędzy wystarczyło. Tylko, że jeśli 
dotacja jest niższa o 150 tysięcy, to trud-
no w naszej gminie zwiększyć przychody 
o taką kwotę. 

Pracownicy LDK z pewnością nie są 
dziś w komfortowej sytuacji, gdy nie 

znają przyszłości, nawet tej niezbyt 
odległej.
- Zbudowaliśmy tu naprawdę fajny ze-
spół ludzi. Pracowało nam się naprawdę 
cudownie i mogliśmy wręcz wspólnie gó-
ry przenosić. Nie było czegoś takiego, że 
komuś nie chce się pracować. Pracowni-
cy często przychodzili społecznie i nie żą-
dali za to dodatkowych pieniędzy. Praco-
waliśmy przecież i w soboty, i w niedzie-
le. Bez dnia wolnego. Nawet przy tych je-
denastu osobach i tak musieliśmy się do-
datkowo wspierać ludźmi, którzy nam po-
magali. Pracujemy w zasadzie w systemie 
dwuzmianowym i naprawdę nie jest ła-
two jakoś to obsadzić. Do czego to zmie-
rza? W jakim kierunku? Ta sytuacja zupeł-
nie mija się z jakimikolwiek założeniami 
działania samorządowej instytucji kultu-
ry. Nie godzę się z tym, aby polityka mia-
ła wpływ na kulturę. To nie władza powin-
na nakazywać dyrektorowi domu kultury, 
co ma oferować mieszkańcom. To miesz-
kańcy powinni decydować o tym, czego 
oczekują w ofercie kulturalnej. Ja szłam 
za głosem mieszkańców. Myślę, że żadna 
z osób, które zwróciły się do nas, nie zo-
stała odesłana z kwitkiem. Razem starali-
śmy się wypracować jakieś wyjście z sytu-
acji, nawet gdy wiele rzeczy było dla nas 
niemożliwych.

Nie zawsze da się zrobić coś z 
niczego.
- Ferie dla dzieci w tym roku zorganizo-
waliśmy właściwie własnym sumptem. 
Przynosiliśmy z domów swoje prywat-
ne rzeczy, swoje gry, konsole do gier, aby 

stworzyć fajną ofertę. Na całe dwutygo-
dniowe ferie wydaliśmy tylko 500 złotych. 
To chyba nie jest dużo? A mieliśmy przy 
tym zdrowe śniadanka i różne akcje, któ-
re organizowaliśmy dzieciom. 

Tylko, że nie tak to powinno 
wyglądać.
- Poświęcam część swojej diety radnej 
powiatowej i przeznaczam na działalność 
Lubskiego Domu Kultury.

Ciekawe, co będzie w stanie 
poświęcić pani następca?
- Nie ukrywam, że wiele rzeczy organizo-
wałam nawet kosztem życia prywatnego. 
Kulturę trzeba czuć. Dyrektor domu kul-
tury musi być dostępny tak naprawdę non 
stop, jeśli oczywiście chce się zaangażo-
wać w tego typu działalność. Absolutnie 
nie jest to praca między siódmą a piętna-
stą ze wszystkimi wolnymi weekendami. 

Gdyby znienacka zadzwonił telefon 
i głos w słuchawce poinformowałby, 
że dom kultury dostał - dajmy na to 
- dodatkowe 300 tysięcy. Zostałaby 
pani?
- Wtedy bym to przemyślała. Gdyby środki 
finansowe zostały zabezpieczone i gdy-
bym miała gwarancję, że to nie jest tylko 
na chwilę - że dzisiaj jest, a jutro ktoś mi 
znów zabierze, poważnie bym się zasta-
nowiła nad pozostaniem na stanowisku. 

Ale dziś patrzy pani raczej  
w kierunku nowej pracy?
- Patrzę, bo muszę. Życie jest jakie jest. 

Przede wszystkim zwracam też uwagę na 
swój rozwój zawodowy. Myślę, że nowa 
praca będzie nowym wyzwaniem. Ale też 
trochę starym. Wracam do urzędu. Tym 
razem do Jasienia. Będę pracowała, ja-
ko kierownik referatu zamówień publicz-
nych, ochrony środowiska i promocji.

Trochę inny profil działalności.
- Do kultury na pewno jeszcze wrócę, 
mam przynajmniej taką nadzieję. Nie bę-
dę na siłę tam, gdzie mnie nie chcą. Idę 
tam, gdzie - mam nadzieję - wykorzystam 
swoją wiedzę i doświadczenie. Skorzy-
sta na tym gmina sąsiednia, skoro nasza 
nie docenia tego, co ma. I tego, co mogło-
by się jeszcze wydarzyć, bo pomysłów na 
funkcjonowanie domu kultury mam jesz-
cze spokojnie na kilka, a nawet kilkana-
ście lat. Być może wykorzystam je w in-
nym miejscu.

Czego będzie brakowało pani 
najbardziej?
- Dosłownie wszystkiego. Ludzi i tej at-
mosfery, tych naszych spontanicznych 
działań organizowanych dla naszych 
mieszkańców... A mieszkańcy może 
przejrzą na oczy, zobaczą co tu się dzie-
je. Część już przejrzała. Dyrektorem, czy 
kimś innym na stanowisku, tylko się by-
wa. A człowiekiem pozostaje się przez ca-
łe życie. Tego zawsze się trzymałam. Ni-
gdy nie powinno palić się za sobą mo-
stów. Z ludźmi należy współpracować, 
czasem pójść na kompromis. Porozumie-
nie jest najważniejsze, zarówno w pracy, 
jak i w życiu osobistym.



5 czerwca 2020       Moja Gazeta16 PROGRAM TV

5 - 11 czerwca 2020

środa
9:00TV 4

Policjantki 

Tom Selznick (Elijah Wood) jest zaliczany do 
grona najwybitniejszych pianistów świata. 
Musiał jednak zrezygnować z publicznych 
występów z powodu paraliżującej tremy. 
Po kilku latach przerwy niespodziewanie 
decyduje się powrócić do grania. Przed 
koncertem w Chicago znajduje w zeszycie 
z nutami tajemniczą wiadomość, która 
sprawia, ze spojrzenie publiczności w oczy 
będzie trudniejsze, niż przypuszczał. Tom musi 
odkryć, kto i dlaczego wysłał mu list.

TVP1 thriller, USA, Hiszpania, 2013 

Wirtuoz22:15

Piątek

TVN

20:00

Sobota

13-letnia Waris Dirie (Soraya Omar-Scego) 
pochodzi z rodziny somalijskich pasterzy-no-
madów. Zgodnie z wolą bliskich dziewczynka 
ma zostać czwartą żoną znacznie od siebie 
starszego mężczyzny. Nie mogąc sprzeciwić się 
ojcu, Waris decyduje się na ucieczkę. Samotnie, 
bez jedzenia, pokonuje kamienistą pustynię 
i dociera do Mogadiszu, gdzie mieszka rodzina 
jej matki. Krewni wysyłają ją do Londynu. 
Tu dziewczyna przez kilka lat pracuje jako 
pokojówka w somalijskiej ambasadzie. 

Harry Sanborn jest właścicielem wytwórni pły-
towej. Nie narzeka na brak pieniędzy i powodzenia 
u kobiet. Interesują go wyłącznie te co najmniej 
o połowę młodsze od niego. Jedna z jego kolejnych 
kochanek, Marin, proponuje mu romantyczny 
weekend w letnim domu swojej matki, autorki 
sztuk teatralnych Eriki. Miłe chwile nieoczekiwanie 
przerywa parze powrót właścicielki posiadłości. 
Erica chciałaby jak najszybciej pozbyć się uwodzicie-
la ze swojej przystani, którą urządziła sobie, 
by oddawać się twórczości. 

TVP1 dramat biografi czny, Niemcy, Wielka Brytania, 2009komedia, USA, 2003

Kwiat pustyniLepiej późno niż później 22:30

Niedziela

Léa (Chloé Jouannet) i Adrien (Hugo Dessioux) 
mieszkają z rodzicami w Paryżu. To typowe 
nastolatki - nieco zagubione, trochę zbun-
towane, nie rozstają się ze swoimi tabletami 
i telefonami. Kiedy okazuje się, że małżeństwo 
ich rodziców może się rozpaść, zostają wysłani 
wraz z młodszym bratem na południe Francji. 
Odtąd będą mieszkać u dziadka, Paula (Jean 
Reno), nieco ekscentrycznego staruszka, które-
go nie widzieli od wielu lat. Mężczyzna funduje 
wnukom z miasta twardą lekcję życia. 

TVP2 dramat obyczajowy, Francja, 2014 

Lato w Prowansji20:10

Poniedziałek

Studentka psychologii Majka Linde (Katarzyna 
Maciąg) wciąż bardzo przeżywa rozstanie 
z żonatym biznesmenem Cezarym (Bogusław 
Linda), który porzucił ją dla innej kobiety. 
Przyjaciółki dziewczyny, Jola (Joanna Jakubas), 
Stasia (Dominika Kluźniak) i Anna (Karolina 
Nowakowska), robią wszystko, aby zapomniała 
wreszcie o burzliwym romansie ze starszym od 
siebie mężczyzną. Z okazji urodzin zgłaszają 
koleżankę do telewizyjnego programu „Randka 
w ciemno”. 

TVP2 komedia romantyczna, Polska, 2009 

Randka w ciemno20:10

Wtorek

40-letnia Susan Cooper pracuje w CIA jako ana-
lityk. Nigdy nie bierze udziału w misjach w te-
renie, lecz mimo to ma na swoim koncie liczne 
zasługi. Obdarzona superpamięcią kobieta jest 
bowiem partnerką, uszami i oczami agenta 
Bradleya Fine’a, który otrzymuje konkretne 
zadania do wykonania. Ich współpraca przeb-
iega bez zarzutu do dnia, w którym mężczyzna 
popełnia poważny błąd i ginie z ręki Rayny, 
córki handlarza bronią, a Cooper nie może temu 
zapobiec. Agencję dotyka też kolejna strata.

POLSAT komedia, USA, 2015

Agentka20:05

Środa

Romantyczna z natury Jane (Katherine 
Heigl) uwielbia śluby. W swojej szafi e ma 27 
fantazyjnych kreacji, które wykorzystywała jako 
druhna podczas wesel przyjaciół. Jednocześnie 
nic nie wskazuje na to, by ona sama miała wyjść 
za mąż. Niezrażona tym dziewczyna zawsze 
chętnie angażuje się w organizację idealnych 
przyjęć. Gust i skuteczność Jane są bardzo 
cenione przez jej znajomych, którzy wprost 
walczą, by to ona zajęła się przygotowaniem ich 
uroczystości. 

TVP2 komedia romantyczna, USA, 2008

27 sukienek20:10

Czwartek
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05:20 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

07:40 Wokół mórz. Vancouver 
- dokumentalny

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

Gargas - magazyn 
09:40 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 
12:55 Natura w Jedynce 

- Pustułka 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Włoska rodzina
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Zimne światło dnia 

- thriller, prod. USA, 2012
22:15 Wirtuoz - thriller
23:55 American Crime Story 
01:00 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial
01:50 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
02:40 Ocaleni 

- reality show 
03:45 Królowie śródmieścia

- serial obyczajowy

05:35 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:25 Anna Dymna 
- spotkajmy się 

06:55 Na sygnale - serial 
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 
14:15 Janosik - 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. 

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy
prod. TVP 

20:45 Życie to są chwile 
22:20 Dzień z życia

blondynki
- komedia, prod. USA

00:05 Goście, goście 3: 
Rewolucja - komedia, 
prod. Francja, 2016,
reż. Jean - Marie Poire

02:05 Wszystkie pieniądze 
świata - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2017, reż. Ridley 
Scott, wyk. Michelle 
Williams, Christopher 
Plummer, Mark Wahlberg 

04:15 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny 

05:00 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

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus  
19:46 Raport alergiczny 
19:55 Uwaga! - magazyn

20:05 Warcraft: Początek
- fi lm przygodowy, Chiny, 
Kanada, Japonia, USA, 
2016, reż. Duncan Jones, 
wyk. Travis Fimmel, Paula 
Patton, Ben Foster, Dom-
inic Cooper, Toby Kebbell, 
Daniel Wu

22:45 Ocean’s Thirteen 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Steven 
Soderbergh, wyk. George 
Clooney, Brad Pitt, Matt 
Damon, Andy Garcia, Al 
PacinoElliott Gould, Don 
Cheadle, Casey Affl  eck, 
Scott Caan, Bernie Mac, 
Carl Reiner

01:15 Niewierni - serial, USA 
02:15 Down the road. Zespół 

w trasie - serial, Polska 
03:15 Uwaga! - magazyn

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, Pogoda
19:30 Świat według

Kiepskich
20:05 Jak rozpętałem

II wojnę światową 
cz. 3 - Wśród swoich

 Komedia o niesamowitych 
przygodach szeregowca 
Franka Dolasa. 

21:35 Ghost Rider
 Dawno temu, gwiazda 

kaskaderki motocyklowej, 
Johnny Blaze, zawarł 
pakt z diabłem, aby 
chronić najbliższe mu 
osoby: ojca i ukochaną 
z dzieciństwa, Roxanne 
. Teraz diabeł upomniał 
się o swoją własność. Za 
dnia Johnny jest kierowcą 
motocyklowym, a w nocy, 
w obecności szatana, staje 
się Ghost Riderem, piekiel-
nym łowcą zbuntowanych 
demonów. 

23:50 Paranormal Activity: 
Inny wymiar 

01:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Studio Kultura
07:10 Historia na ten czas
07:25 Zielone kasztany
09:00 Ranczo Wilkowyje 
10:40 Wahadełko - fi lm TVP
11:45 Lato leśnych ludzi 

- serial TVP 
13:00 Literatura na ekranie 
14:50 Szlakiem Kolberga 
15:15 Lekcje z literatury
15:40 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
15:50 Sztuka Stanów

Zjednoczonych - fi lm 
16:40 Lektura na ekranie 
17:05 Co Ty wiesz o nauce? 
18:00 Kultura duchowa 

narodu 
18:50 Recital Marka Brachy

i Aleksandra Dębicza 
19:30 Recital Piotra 

Orzechowskiego - fi lm 
19:45 Informacje kulturalne 
20:00 Myśli na ten czas
20:05 Co dalej? 
20:20 Wieczór kinomana  

20:25 Wieczór kinomana
- Maudie - fi lm 
prod. Kanada, 2016

22:25 Sami Yaff a na tropie 
dźwięków 

23:20 Myśli na ten czas 
- prof. Robert Piłat. 
Rozważania z Bachem

23:25 Teraz animacje! 
- Just a Few Words - fi lm 

23:35 Teraz animacje! 
- Tango tęsknot - fi lm 

23:40 Teraz animacje! 
- Debiut - fi lm animowany, 
reż. Katarzyna Kijek 

23:55 Prince: Sign o’ the 
times - koncert

01:15 Co dalej? 
01:35 Kino nocne

- Trzy kolory 
- Niebieski
- dramat

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges

- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
09:20 Rodzinny interes
10:10 Zaklinaczka 

duchów
12:05 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny
Serial opowiada 
o przygodach policjantów 
patrolujących autostradę, 
którzy często uczestniczą 
w ciężkich sprawach 
kryminalnych i szalonych 
pościgach. Nasycony jest 
efektami specjalnymi 
i szybką akcją.

14:05 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

 pod zastaw - serial

20:00 Ostatnie zlecenie
- fi lm sensacyjny
Joe ma cztery zasady: nie 
zadaje pytań, nie uznaje 
dobra ani zła, nie spotyka 
się z ludźmi spoza interesu 
i zawsze wie, kiedy 
się wycofać. “Ostatnie 
zlecenie” to thriller  o 
bezwzględnym płatnym 
mordercy (Nicolas Cage), 
który, wykonując zlecenie 
w Bangkoku, napotyka 
niespodziewane przesz-
kody i po raz pierwszy 
odstępuje od swoich 
żelaznych reguł.

22:00 Infi ltrator
00:10 Ostatni rycerze
02:30 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Dyżur 
03:00 Niesamowite!

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 Wiza na miłość
18:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
20:00 Uniwersalny 

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

22:20 Appaloosa 
- fi lm western, 
USA, 2008, reż. Ed 
Harris, wyk. Ed Harris, 
Viggo Mortensen, Renée 
Zellweger
Dwaj rewolwerowcy 
przybywają do miasteczka 
terroryzowanego przez 
bandę bogatego ranczera. 

00:45 Kości - serial, USA
Dr Brennan używa 
swoich zdolności do 
odczytywania wskazówek 
pozostawionych na koś-
ciach, by wraz z zespołem 
rozwiązywać zagadki 
kryminalne. 

01:45 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:50 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck 
Norris) walczy ze wszystki-
mi formami przestępczości 
w stanie Teksas. Pomagają 
mu w tym inni agenci na 
czele z Jimmym Trivettem 
(Clarence Gilyard Jr.) oraz 
pani prokurator Alex Cahill 
Walker (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
- serial obyczajowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
23:00 Miasteczko, które

bało się zmierzchu
 W małym teksańskim 

miasteczku Jamie 
i jej chłopak Corey 
wybierają się wieczorem 
do plenerowego kina na 
pokaz fi lmu opartego na 
prawdziwych wydarze-
niach z lat 40. kiedy w 
tej okolicy doszło do serii 
niewyjaśnionych zbrodni. 

00:55 STOP Drogówka
01:55 Zagadkowe zgony
02:25 Disco Polo Life
03:25 TOP 10 Lista 

Przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:30 Sprawa dla reportera 
06:20 Rok w ogrodzie 
06:45 Rok w ogrodzie Extra
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach 

07:40 Wokół mórz. Ewolucja 
rekinów 

08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 
10:15 Porwana przez 

Komanczów - western, 
prod. USA, 1960, reż. Budd 
Boetticher, wyk. Randolph 
Scott, Nancy Gates, Claude 
Akins, Skip Homeier, 
Richard Rust 

11:35 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Prawdziwy Bohater 
13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Z pamięci - felieton
14:10 Jak to działa - magazyn 

14:45 Stulecie Winnych
- serial TVP 

15:45 To był rok!
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:25 Postaw na milion 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Komisarz Alex - serial 
21:30 Hit na sobotę

- Złodziejski 
kodeks - fi lm

23:25 Testament Nobla 
- thriller

01:05 Zimne światło dnia 
- thriller

02:50 Jaka to melodia? 
03:45 Wirtuoz

- thriller
05:15 Z pamięci - felieton
05:20 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny 
06:00 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
07:05 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 To je Borowicz. Podróże 

ze smakiem 
12:15 Młodzi rajdowcy - fi lm 

obyczajowy, prod. USA, 
2003, reż. Stuart Gillard, 
wyk. Randy Quaid

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

2020 
- widowisko 

17:15 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
19:35 Lajk! 
20:00 Ameryka da się lubić

21:20 Zagubione serca 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1999, 
reż. Sydney Pollack, 
wyk. Harrison Ford, Kristin 
Scott Thomas 

23:45 Dzień z życia
blondynki 
- komedia, prod. USA

01:25 Ślepy traf
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2013, reż. 
Brad Furman, wyk. Justin 
Timberlake, Ben Affl  eck, 
Gemma Arterton 

03:10 Dotyk przeznaczenia 
- dramat, prod. USA, 2000, 
reż. Sam Raimi, wyk. Cate 
Blanchett, Hilary Swank, 
Giovanni Ribisi, Keanu 
Reeves 

05:00 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:30 Babe: Świnka z 

klasą - fi lm rodzinny, 
Australia, USA, 1995, 
reż. Chris Noonan, wyk. 
James Cromwell, Magda 
Szubanski, Zoe Burton, 
Wade Hayward, Christine 
Cavanaugh, Miriam 
Margolyes, Danny Mann

13:30 Ameryka Express
15:00 Ukryta prawda
16:00 Kuchenne rewolucje 
17:00 Dorota inspiruje 
18:00 Weekendowa

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

20:00 Lepiej późno
niż później 
- fi lm komedia, 
USA, 2003, reż. Nancy 
Meyers, wyk. Jack Ni-
cholson, Diane Keaton, 
Keanu Reeves, Frances 
McDormand, Amanda 
Peet, Jon Favreau, Rachel 
Ticotin 

22:45 Naciągacze - fi lm 
komedia, USA, 2003, reż. 
Ridley Scott, wyk. Nicolas 
Cage, Sam Rockwell

01:10 Jako w piekle, tak i 
na Ziemi - fi lm horror, 
USA, 2014, reż. John Erick 
Dowdle, wyk. Perdita 
Weeks, Ben Feldman, Ed-
win Hodge, François Civil, 
Marion Lambert 

03:05 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Scooby Doo i Król 
Goblinów

10:00 Ewa gotuje
10:30 Disco Polo - 25 lat 

później
11:30 Vaiana: Skarb oceanu
 Trzy tysiące lat temu 

najdzielniejsi żeglarze 
na świecie przemierzali 
wody południowego 
Pacyfi ku i odkrywali 
wyspy Oceanii. Jednak w 
pewnym momencie ich 
wyprawy ustały na całe 
tysiąc lat – i nikt nie wie 
dlaczego...  to animowana 
opowieść o przygodach 
nastolatki, która wyrusza 
w niebezpieczną misję. 

13:40 Ghost Rider
15:50 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

19:30 Świat według 
Kiepskich
- serial komediowy

20:05 Księga dżungli
 Film oparty na motywach 

ponadczasowych opowi-
adań Rudyarda Kiplinga. 
Powstał w wyniku inspir-
acji klasyczną animacją 
Disneya o tym samym 
tytule. Mowgli, chłopiec 
wychowany w dżungli 
przez watahę wilków, 
musi opuścić jedyny znany 
mu dom.  

22:15 Poszukiwacze 
zaginionej arki

00:50 Patriota
 - fi lm prod. USA, Niemcy, 

2000
04:15 „Kabaretowa

Ekstraklasa”

07:00 The Best of Maanam. 
Koncert live 

07:50 Co dalej? 
08:15 Serialowa nostalgia 
08:45 Przygody pana Michała 

- serial historyczny
09:20 Jonasz i morze - fi lm 
09:30 Kapitan - animowany
09:35 Caracas - animowany
09:45 Słoń - dokumentalny
10:00 Informacje kulturalne 
10:10 Scena klasyczna
11:05 Dokument tygodnia 
11:55 Kurara - dramat
13:20 BBC Proms: WEDO 

and Daniel Barenboim 
- koncert

15:20 Koło pióra - magazyn
15:40 Retro kino - Kto zabił? 

- dramat, prod. Francja
17:30 Cecilia Bartoli i przyja-

ciele - dokumentalny
18:30 Lekkość bytu
18:55 Justyna Steczkowska 
20:00 Informacje kulturalne 
20:05 Co dalej? 

20:30 Bilet do kina 
- Przed wschodem 
słońca
- fi lm prod. Austria, 
Szwajcaria, USA, 1995,
reż. Richard Linklater

22:10 Myśli na ten czas
22:25 Portrety

- Callas, Kennedy, 
Onassis - dwie królowe 
dla jednego króla 
- reportaż

00:05 Seans kultowy
- Głęboka czerwień
- fi lm kryminalny

02:10 Wieczór kinomana 
- Maudie

04:00 Scena alternatywna 
04:25 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków 
05:15 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Na wariackich
papierach

07:00 Taki jest świat
- program informacyjny

07:50 Małolaty u taty
09:45 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Karaiby
10:35 Lombard. Życie

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

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Cena powrotu

21:55 16 przecznic
23:55 Szanghajska robota
01:45 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

02:30 Na jedwabnym 
szlaku

03:00 Biesiada 
na cztery pory roku

03:25 Menu na miarę
03:45 Z archiwum

policji 
- serial dokumentalny

04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum

policji
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:15 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:20 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 

14:40 Gremliny rozrabiają - 
fi lm S-F, USA, 1984, reż. 
Joe Dante, wyk. Zach 
Galligan, Phoebe Cates, 
Hoyt Axton, Polly Holliday, 
Keye Luke, Scott Brady, 
Edward Andrews 

16:50 Superman: Powrót 
- fi lm przygodowy, 
USA, Australia, 2006, 
reż. Bryan Singer

20:00 Miss agent
- fi lm komedia, 
USA, 2000, reż. Donald 
Petrie, wyk. Sandra 
Bullock, Michael Caine, 
Benjamin Bratt, Candice 
Bergen, Ernie Hudson, 
William Shatner 

22:20 Diukowie 
Hazzardu
- fi lm komedia, USA, 
Australia, 2005, reż. Jay 
Chandrasekhar, wyk. 
Johnny Knoxville, Seann 
William Scott, Jessica 
Simpson, Willie Nelson, 
Burt Reynolds, M.C. 
Gainey, Surround

00:40 Ostatnia rola 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2013, reż. Richard Glatzer 

02:35 Noc magii

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 101 dalmatyńczyków
08:55 Dzielna Mysz
09:05 Galileo
11:05 Policjantki i Policjanci
13:05 Ekstremalny 

surfi ng w Rosji
 Film o surfi ngu ukazujący 

ludzi, dla których ten sport 
jest treścią życia. Opow-
ieść o pasji i szczęściu, 
jakie daje poczucie 
wolności wśród fal. 

14:55 STOP Drogówka
15:55 Policjantki i Policjanci
18:50 Domowe rozgrywki
19:00 Galileo
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

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

23:00 Duma i uprzedzenie
i zombie

 Miłosna historia - znana 
z bestsellerowej powieści 
Jane Austen i popularnych 
ekranizacji - w zupełnie 
nowej konwencji. XIX 
wieczna Anglia staje 
się areną walki z coraz 
liczniejszymi zastępami 
żywych trupów, przez co 
siostry Bennett zamiast 
zajmować się jedynie swo-
imi sprawami sercowymi 
i planami zamążpójścia, 
muszą zmagać się z 
atakami zombie.  

01:25 Najdziwniejsze
zwierzęta świata

02:25 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY WESTERN FILM OBYCZAJOWY MELODRAMAT FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY FILM OBYCZAJOWY

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

niedziela 7 czerwca

06:05 Słownik polsko@polski 
- talk - show 

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Ziarno
09:50 Noce i dnie - serial TVP 
10:55 Transmisja Mszy 

Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
12:50 Wadowickie spotkania 

ze Świętym Janem 
Pawłem II 

13:20 Lubię patrzeć jak 
wschodzi słońce - fi lm 

14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Cały Twój #Lednicaw-

domu 
15:05 Komisarz Alex - serial 

16:05 Postaw na milion 
- teleturniej 

17:00 Teleexpress 
17:30 Blondynka 

- serial TVP 
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości 
20:15 Anna Karenina

- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2017, 
reż. Karen Szachnazarow, 
wyk. Elizawieta Bojarska

22:05 Zakochana Jedynka
- Kwiat pustyni 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
Niemcy, Austria, 2009

00:20 Złodziejski kodeks 
- fi lm fabularny

02:10 Jaka to melodia? 
02:55 Testament Nobla 

- thriller, prod. Szwecja

05:15 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 
- Plecy Pana Boga 

05:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

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

08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:55 Zieleń szmaragdu 

- fi lm fantasy, 
prod. Niemcy, 2016, reż. 
Felix Fuchssteiner, wyk. 
Maria Ehrich, Laura Berlin, 
Jannis Niewöhner, Josefi ne 
Preu 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. 

Opole - widowisko 
16:20 Będzie dobrze, koch-

anie - serial komediowy 
16:55 Zmiennicy - serial TVP 
18:00 Panorama 

18:30 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

19:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

20:00 Ślepy traf
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 2013 

21:40 Kino bez granic 
- Elizabeth - dramat 
historyczny, prod. 
Wielka Brytania, 1998, reż. 
Shekhar Kapur, wyk. Cate 
Blanchet, Geoff rey Rush, 
Joseph Fiennes, Richard 
Attenborough 

23:50 Ucieczka do zwycięstwa 
- dramat

01:55 Zagubione serca - fi lm 
fabularny, prod. USA

04:10 To je Borowicz. Podróże 
ze smakiem 

04:30 Zegar TVP 2

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 Co za tydzień - magazyn 
12:50 Japonia na talerzu 
13:50 Hugo i jego 

wynalazek 
- fi lm rodzinny, USA, 2011, 
reż. Martin Scorsese, 
wyk. Ben Kingsley, Asa 
Butterfi eld, Sacha Baron 
Cohen

16:30 Warcraft: Początek 
- fi lm przygodowy, Chiny, 
Kanada, Japonia, USA, 
2016, reż. Duncan Jones, 
wyk. Travis Fimmel

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

20:00 Kowboje i obcy 
- fi lm western, 
USA, 2011, reż. Jon 
Favreau, wyk. Daniel 
Craig, Harrison Ford, 
Olivia Wilde, Sam 
Rockwell, Paul Dano, 
Clancy Brown 

22:25 Klucz do koszmaru 
- fi lm horror, USA, 2005, 
reż. Iain Softley, wyk. Kate 
Hudson, Gena Rowlands, 
John Hurt, Peter Sars-
gaard, Joy Bryant 

00:40 Kuchenne 
rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:40 Ameryka Express 
- program rozrywkowy
prod. Polska 

03:10 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 Brzdąc w opałach
 Trzej kidnaperzy 

postanawiają porwać 
dziecko zamożnego prze-
mysłowca. Pod pretekstem 
sfotografowania chłopca 
pojawiają się w domu jego 
rodziców. Akcja kończy 
się powodzeniem, jednak 
sprytny brzdąc korzystając 
z pierwszej nadarzającej 
się okazji wymyka się 
porywaczom i odkrywa 
niedostępne dla niego do 
tej pory tajemnice i pokusy 
wielkiego miasta... 

09:40 Potwory kontra Obcy
 Murphy to dziewczyna 

z Kalifornii, która podczas 
wymarzonego ślubu 
zostaje uderzona przez... 
meteor, co powoduje że 
rośnie do niewiarygod-
nych rozmiarów 49 stóp.  

11:35 Księga dżungli
 Mowgli, chłopiec 

wychowany w dżungli 
przez watahę wilków, 
musi opuścić jedyny znany 
mu dom. 

13:45 Poszukiwacze 
zaginionej arki

16:05 Jak rozpętałem
II wojnę światową

17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaretowa Noc 

Pod Gwiazdami. 
Lidzbark Warmiński 
2019

22:35 Gliniarz z Beverly Hills
00:50 Venom
03:10 Tajemnice losu 
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:15 Gwiazdy śpiewają

dla Jana Pawła II
07:30 Myśli na ten czas
07:40 Liturgia Prawosławna 

cerkiew Zmartwychw-
stania 

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

10:00 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein

11:05 Trio z Belleville 
- fi lm animowany

12:25 Informacje kulturalne 
12:40 Skrzydła - fi lm TVP
13:30 Skarby króla 

Salomona 
15:15 Chopin i jego Europa 

2017 - recital 
16:45 Zaginione Skarby - fi lm 
17:00 Niedziela z... 

twórczością Anny 
Jantar 

20:00 Informacje kulturalne 
20:05 2020. Czas nieznany

20:35 Love Story 
- melodramat prod. USA, 
1970, reż. Arthur Hiller

22:25 Dwoje biednych 
Rumunów mówiących 
po polsku - spektakl

23:50 Myśli na ten czas 
24:00 Bilet do kina - Przed 

wschodem słońca
01:35 Teraz animacje! 

- Just a Few Words - fi lm 
animowany, prod. Węgry, 
2017, reż. Laszlo Csaki 

01:45 Teraz animacje! 
- Tango tęsknot 
- fi lm animowany,
reż. Marta Szymańska 

01:50 Teraz animacje!
- Debiut - fi lm animowany, 
reż. Katarzyna Kijek 

01:55 2020. Czas nieznany 
02:20 Justyna Steczkowska

06:00 Tajemnice medyczne
07:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

08:55 Mania wielkości
11:00 Najpiękniejsze

baśnie braci Grimm: 
Wieloskórka

12:25 Najpiękniejsze 
baśnie: Piękna 
i Książę

13:35 Garbi: Super
bryka
Nastolatka Maggie dostaje 
od ojca sportowe auto. Po 
pewnym czasie okazuje 
się, że samochód ma nie-
zwykłe właściwości.

15:40 Instrukcji 
nie załączono

18:00 Bruce Wszechmogący
Reporter, który narzekał 
nadmiernie na Boga, 
otrzymuje jego moc i 
przekona się, że nie łatwo 
jest rządzić światem.

20:00 Niedziela
z gwiazdami: 
Polowanie na 
czarownice
Dwóch krzyżowców, 
rozczarowanych 
postępowaniem 
dostojników kościelnych, 
podejmuje się zadania 
przetransportowania 
dziewczyny podejrzanej 
o czary do odległego 
opactwa.

21:55 Ostatni rycerze
00:15 Ostatnie zlecenie
02:10 Na wariackich 

papierach
03:00 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Dyżur 
03:30 Taki jest świat
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:00 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
14:00 Interkosmos 

- fi lm komedia, USA, 
1987, reż. Joe Dante, wyk. 
Dennis Quaid, Martin 
Short, Meg Ryan, Kevin 
McCarthy, Fiona Lewis 

16:35 Dziewczyny
z drużyny II - fi lm kome-
dia, USA, 2004, reż. Damon 
Santostefano, wyk. Kevin 
Cooney 

18:25 Kochany urwis - fi lm 
komedia, USA, 1990, 
reż. Dennis Dugan, wyk. 
John Ritter, Jack Warden, 
Michael Oliver, Gilbert 
Gottfried, Amy Yasbeck

20:00 Niesamowity Hulk
- fi lm przygodowy
prod. USA, 2008, 
reż. Louis Leterrier, 
wyk. Edward Norton, 
Liv Tyler, Tim Roth
Od czasu napromienio-
wania Bruce szuka 
antidotum, które pozwoli 
mu zachować ludzkie 
ciało. Na jego drodze staje 
amerykański generał i 
brytyjski superżołnierz.

22:25 Człowiek o żelaznych 
pięściach 
- fi lm przygodowy, 
USA, Hong Kong, 
2012, wyk. Rick Yune,
Russell Crowe, Lucy Liu, 
Dave Bautista, Jamie 
Chung 

00:30 Duchy Alaski

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 101 dalmatyńczyków
08:55 Dzielna Mysz
09:20 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. 

11:00 Galileo
13:00 Gwiazdy Kabaretu
15:00 Ścigany
 Światowej sławy

skrzypek, Harrison, 
zakochuje się w pięknej 
kobiecie, która zamor-
dowała swojego męża. 
Mężczyzna zostaje uznany 
za sprawcę tego czynu
i skazany na śmierć.

16:50 Pokojówka 
na Manhattanie

 Zmagająca się z codzien-
nymi trudnościami Marisa 
Ventura pracuje jako 
pokojówka w luksusowym 
hotelu na Manhattanie 
- Beresford Hotel. 

19:00 Galileo
20:00 Kariera Nikosia Dyzmy

- komedia
22:10 Łzy słońca
00:55 Kobiety i mafi a
01:55 Zagadkowe

zgony
02:25 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:25 TOP 10 Lista 
Przebojów
- program rozrywkowy

05:30 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:45 Jaka to melodia?
05:15 Przysięga - serial obycza-

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

07:40 Wokół mórz. Skarb 
myszołowa
- cykl dokumentalny

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce

- Leming - mały 
olbrzym północy

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 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony
22:40 Świat bez fi kcji

- Skrzywdzeni. 
O Polakach i Żydach 

23:45 Kiedy Harry poznał 
Sally - komedia

01:30 Kwiat pustyni 
- fi lm obyczajowy

05:05 Cafe piosenka
- talk-show 

05:35 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:25 Coś dla Ciebie 
- magazyn 

06:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

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

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 

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

fabularyzowany TVP 
14:05 Coś dla Ciebie 

- magazyn 
14:30 Operacja Zdrowie!
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy

18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Va Banque 

- teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:10 Lato w Prowansji

 - komediodramat, 
prod. Francja, 2014

22:05 McMafi a - serial
23:15 Chce się żyć 

- fi lm obyczajowy 
01:15 Warto kochać - serial 
02:10 Męskie sprawy

- dramat, prod. Polska
04:00 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
04:45 Zakończenie

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus  
19:46 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 Nieuchwytny cel 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1993, reż. John Woo, 
wyk. Jean-Claude Van 
Damme, Lance Henriksen, 
Arnold Vosloo, Yancy 
Butler, Kasi Lemmons, 
Wilford Brimley 

00:05 Klucz do koszmaru 
- fi lm horror, USA, 2005, 
reż. Iain Softley, wyk. Kate 
Hudson, Gena Rowlands, 
John Hurt, Peter Sars-
gaard, Joy Bryant 

02:15 Co za tydzień
- magazyn 

02:40 Uwaga! 
- magazyn

03:00 Noc magii

06:00 Nowy dzień 
z Polsat News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

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

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

20:05 MEGA HIT 
- Venom

 - fi lm prod. Chiny, USA, 
2018, reż. Fleischer Ruben, 
wyk. Ahmed Riz, Hardy 
Tom, Harrelson Woody, 
Haze Scott

22:35 Rekrut
  - thriller, USA, 2003, 

reż. Donaldson Roger, 
wyk. Al Pacino, Farrell 
Colin, Moynahan Bridget, 
Macht Gabriel, Mitchell 
Kenneth  

00:55 Kapitan Phillips
 Opowieść o porwaniu 

amerykańskiego statku 
handlowego przez
somalijskich piratów 
w 2009 roku. 

03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1978, 
reż. Peter Grimwade, wyk. 
Judy Wilson

08:30 Blok publicystyczny
09:10 Zakochany anioł 

- komedia romantyczna 
11:00 Komediantka - serial 

TVP, prod. Polska, 1987, 
reż. Jerzy Sztwiertnia, 
wyk. Małgorzata Piec-
zyńska, Elżbieta Kępińska, 
Piotr Dejmek, Beata 
Tyszkiewicz, Marzena 
Trybała, Bronisław Pawlik, 
Krzysztof Gosztyła, 
Krzysztof Kowalewski

13:00 Pola 
13:30 Mój ojciec Staś 

- fi lm dokumentalny 
14:40 Kontrakt - fi lm 

obyczajowy 
16:40 Męskie sprawy - dramat, 

prod. Polska, 1988 
18:30 Informacje kulturalne 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Szaleństwa Panny 
Ewy - serial TVP, 
prod. Polska, 1983

19:50 Program
publicystyczny

20:00 2020. Czas nieznany
20:35 Barwy dzieciństwa

- Szkoła podstawowa 
- fi lm obyczajowy

22:15 Powidoki
22:35 Mały wielki człowiek 

- To ja, Malala - fi lm 
dokumentalny

00:05 Kino nocne 
- Najważniejsze 
to kochać
- dramat obyczajowy

01:55 Informacje kulturalne 
02:10 Bez litości

- fi lm sensacyjny 
04:05 Fale - fi lm obyczajowy

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges

- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie 

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

09:20 Rodzinny interes
10:10 Zaklinaczka duchów
12:05 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

14:05 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 16 przecznic
- fi lm obyczajowy

21:55 Purpurowe rzeki
00:00 Kaznodzieja

z karabinem
02:30 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

03:10 Niesamowite!
03:55 Biesiada na cztery 

pory roku
04:35 Z archiwum

policji - serial 
dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

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 Jak się pozbyć 

cellulitu - fi lm komedia, 
Polska, 2011, reż. Andrzej 
Saramonowicz, wyk. 
Magdalena Boczarska

22:20 Przerażacze 
- fi lm horror, USA,
prod. 1996, reż. Peter 
Jackson, wyk. Michael 
J. Fox, Trini Alvarado, 
Peter Dobson, John 
Astin, Jeff rey Combs
Parapsycholog Frank 
Bannister usiłuje rozwikłać 
zagadkę tajemniczych 
zgonów mieszkańców 
Fairwater.

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

02:50 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck 
Norris) walczy ze wszystki-
mi formami przestępczości 
w stanie Teksas. Pomagają 
mu w tym inni agenci na 
czele z Jimmym Trivettem 
(Clarence Gilyard Jr.) oraz 
pani prokurator Alex Cahill 
Walker (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

21:00 Depresja gangstera
 Paul Vitti jest członkiem 

potężnej rodzinnej mafi i. 
Gdy nałożone na niego 
obowiązki zaczynają go 
przerastać, wpada 
w depresję. 

23:05 Narzędzie zagłady
 Podczas akcji w San 

Fransisco dwaj agenci 
FBI stają naprzeciw 
grupki przestępców 
dowodzonych przez 
tajemniczą kobietę. 

01:00 Zagadkowe zgony
01:30 Galileo
02:35 Interwencja

- magazyn
02:50 SuperLudzie
03:50 Trans World Sport

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

07:40 Aliya Daha! czyli słoniu 
idź! - reportaż 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial oby-

czajowy, prod. Portugalia, 
2015 

09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP 

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP 

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:45 Natura w Jedynce

- Dzika Norwegia 

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

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

- magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony
22:40 Ocaleni - reality show 
23:45 Manchester 

by the Sea - dramat
02:10 Mickey Niebieskie Oko

- komedia

05:05 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:35 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:30 Pieśni morowe
06:55 Na sygnale - serial 

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

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia- serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:15 Janosik - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP 

20:10 Randka w ciemno 
- komedia, prod. 
Polska, 2009, reż. Wojciech 
Wójcik, wyk. Katarzyna 
Maciąg, Borys Szyc

21:55 Siostry - fi lm obyczajowy, 
prod. Włochy, 2016, reż. 
Cinzia Torrini, wyk. Anna 
Valle, Giorgio Marchesi, 
Loretta Goggi

23:00 Kaiser - piłkarski oszust 
wszech czasów - fi lm 
dokumentalny

23:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

00:30 Defekt - serial 
01:35 Speed Racer - fi lm akcji
03:55 Znikająca wyspa

- fi lm dokumentalny

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

21:00 Człowiek na krawędzi 
- thriller, USA, 2012 , 
reż. Asger Leth, 
wyk. Sam Worthington, 
Elizabeth Banks, Jamie 
Bell, Ed Harris

23:10 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:15 Kowboje i obcy
- fi lm western, 
prod. USA, 2011, 
reż. Jon Favreau,
wyk. Daniel Craig, 
Harrison Ford, Olivia 
Wilde, Sam Rockwell, 
Paul Dano, Clancy 
Brown 

02:40 Uwaga! 
- magazyn reporterów
prod. Polska

03:00 Noc magii - program 
rozrywkowy

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

- magazyn
prod. Polska

13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

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

Kiepskich
- serial komediowy

20:05 Kapitan Phillips
 Oparty na prawdziwych 

wydarzeniach fi lm Paula 
Greengrassa to opowieść
o porwaniu amerykańsk-
iego statku handlowego 
przez somalijskich piratów 
w 2009 roku. Maersk Ala-
bama, amerykański statek 
handlowy dowodzony 
przez kapitana Richarda 
Phillipsa, został w 2009 
roku porwany przez 
somalijskich piratów. 

22:55 Stan oblężenia
01:15 Postrach nocy
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy 
TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:30 Blok publicystyczny
09:05 Męskie sprawy

- dramat, prod. Polska, 
1988, reż. Jan Kidawa 
Błoński

11:00 Komediantka - serial 
13:05 Niestety - animowany 
13:30 2020. Czas nieznany

- cykl dokumentalny
13:55 Doświadczanie 

siebie - o aktorstwie Jana 
Świderskiego - fi lm 

15:15 Baczyński - dokument 
fabularyzowany 

16:30 Liga dżentelmenów
- dramat

18:30 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego 

18:45 Serialowa nostalgia
- Szaleństwa Panny Ewy 

20:00 Stulecie Winnych
- serial TVP

20:50 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego 

21:05 Lekkie obyczaje 
- Śmietanka
towarzyska - komedia,
prod. USA, 2016

22:50 Portrety
- Tati ekspres
- fi lm prod. Francja, 
2015, reż. Emmanuel 
Leconte, Simon Wallon 

23:50 Alcesta - opera, 
prod. Niemcy, Hiszpania, 
2014, reż. Krzysztof 
Warlikowski 

02:20 Kino nocne
- Persona 
- dramat, 
prod. Szwecja, 1966 

03:40 Miasto prywatne 
- fi lm sensacyjny 

04:55 Teledysk
- program rozrywkowy

05:50 Zakończenie dnia

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges 

- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:20 Rodzinny interes
10:10 Zaklinaczka

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

12:05 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

14:05 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 John Stratton

21:55 Brygada ponad 
prawem
Elitarna jednostka
francuskiej policji 
otrzymuje zadanie 
powstrzymania grupy 
niebezpiecznych 
gangsterów.

23:35 Purpurowe rzeki
01:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku
- program rozrywkowy
prod. Polska

04:35 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny
prod. Polska

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

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 List w butelce - fi lm oby-

czajowy, USA, 1999, reż. 
Luis Mandoki, wyk. Kevin 
Costner, Robin Wright 
Penn, Paul Newman

22:45 Niesamowity Hulk
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Louis 
Leterrier, wyk. Edward 
Norton, Liv Tyler, Tim 
Roth, William Hurt, Tim 
Blake Nelson, Ty Burrell 
Od czasu napromienio-
wania Bruce szuka 
antidotum, które pozwoli 
mu zachować ludzkie 
ciało. Na jego drodze staje 
amerykański generał i 
brytyjski superżołnier

01:05 Kości
- serial, USA 

02:00 Druga strona
medalu
- talk show 

02:35 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

Fabularnie serial opiera 
się na pełnych zwrotów 
akcji historiach, które 
poznajemy przez pryzmat 
prowadzonych przez de-
tektywów śledztw oraz na 
równolegle rozwijanych 
wątkach osobistych z życia 
głównych bohaterów.

16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Siła i honor
 - dramat, USA, 2000, 

reż. Tillman Jr. George
 Historia Carla Brasheara, 

który jako pierwszy 
Afromaerykanin został 
przyjęty do elitarnego 
oddziału nurków 
amerykańskiej marynarki 
wojennej. Breashear, 
pochodzący z biednej 
rodziny z Kentucky, marzy, 
by wyrwać się z prowincji i 
wstąpić do szkoły nurków. 

23:45 Silent Hill
01:40 Galileo

- popularno-naukowy
prod. Polska

02:40 Graffi  ti
02:50 Trans World 

Sport 2020
03:55 Magazyn Atleci

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

06:05 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 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial oby-

czajowy, prod. Portugalia, 
2015 

09:15 Ranczo - serial 
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Rok w ogrodzie Extra 
12:50 Natura w Jedynce

- Niewidzialna rzeka 

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

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.

Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
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 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Wielki Test 

Ósmoklasisty 
23:05 Historia bez tajemnic 
00:55 Niefortunna

transakcja - thriller
02:30 Determinator - serial

05:05 Cafe piosenka
- talk-show 

05:30 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:25 Pożyteczni.pl 
- magazyn 

06:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

07:25 Familiada - teleturniej 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:15 Janosik - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:10 Kino relaks - Moje 
wielkie greckie wesele 
- komedia, prod. USA

21:55 Modliszka - thriller, 
prod. Francja, 2017,
reż. Alexandre Laurent

23:50 Randka w ciemno 
- komedia 

01:30 Indyjska Akademia 
Marynarki Wojennej 
- fi lm dokumentalny

02:20 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem  - fi lm prod. 
Wielka Brytania, 2013 

03:15 Ofi cerowie - serial 
kryminalny TVP 

04:05 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem  

04:25 Zakończenie

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 - Kotlety 

jagnięce w baharat 
11:35 Afera fryzjera

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

21:00 Fokus
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2015, reż. Glenn 
Ficarra, John Requa, 
wyk. Will Smith, Margot 
Robbie, Adrian Martinez, 
Gerald McRaney, Rodrigo 
Santoro 

23:10 Sędzia 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2014, 
reż. David Dobkin, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Robert Duvall, Vera Far-
miga, Billy Bob Thornton, 
Vincent D’Onofrio, Jeremy 
Strong 

02:05 Nie z tego świata
- serial, USA 

03:00 Uwaga!
- magazyn

03:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy
 Serial kryminalny, 

w którym opowiadane 
historie inspirowane 
są autentycznymi 
wydarzeniami. Tam, gdzie 
policja jest bezradna, do 
akcji wkraczają detektywi 
najbardziej znanego biura 
detektywistycznego z 
Bronisławem Ma-
lanowskim na czele.

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
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia

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

20:05 Agentka
 Susan Cooper pracuje 

jako analityk w CIA. 
Choć nie bierze udziału 
w misjach w terenie, jest 
cichą bohaterką biura. 
Obdarzona superpamięcią, 
jest partnerką, uszami 
i oczami agenta terenowe-
go, Bradleya Fine’a.  

22:45 Boski żigolo 
w Europie

00:25 Nasz Nowy Dom
02:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:30 Blok publicystyczny
09:00 Liga dżentelmenów 

- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1960, reż. Basil 
Dearden, wyk. Jack 
Hawkins, Nigel Patrick, 
Roger Livesey, Richard 
Attenborough, Bryan 
Forbes, Kieron Moore 

11:00 Komediantka - serial 
13:05 Gdzie jest dziadek? 

- fi lm krótkometrażowy 
13:30 Artyści antagoniści: 

Vincent Van Gogh i Paul 
Gauguin

14:30 Wałkonie - obyczajowy
16:25 Mała Moskwa

- dramat, prod. Polska, 
2008

18:30 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Szaleństwa Panny Ewy

19:45 Pasmo publicystyczna

20:00 W trzy miesiące 
dookoła świata 
- Lato 1993
- fi lm fabularny, 
prod. Hiszpania, 2017, 
reż. Carla Simón

21:45 Bolszoj - fi lm fabularny, 
prod. Rosja, 2016

22:45 Dokument w podróży
- Indie: ostatnie obja-
zdowe kina - fi lm 

23:40 Powidoki - program 
publicystyczny

23:55 Lekkie obyczaje 
- Śmietanka 
towarzyska - komedia

01:25 Scena klasyczna
- Justyna Rekść 

02:05 Informacje kulturalne 
02:20 Kino nocne - Plac 

Zbawiciela - dramat 
04:05 Spokój - fi lm TVP

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges 

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

08:25 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:20 Rodzinny interes
10:10 Zaklinaczka 

duchów
12:05 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

14:05 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 Wodny świat
- fi lm przygodowy

22:50 Polowanie 
na czarownice

00:45 Obcy krewni
02:25 Zobacz to! Blok

 powtórkowy: 
Niesamowite!

02:45 Niesamowite!
03:15 Przypadki Cezarego P.
03:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:20 Z archiwum
policji - serial 
dokumentalny

04:45 Dyżur 
- serial dokumentalny

05:05 Szkoła
- program obyczajowy 
prod. Polska

06:05 Mango 
telezakupy

07:40 Mała piękność 
- dokument 

08:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy 
prod. Polska

11:45 Szpital - program 
obyczajowy 

12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy 

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 
prod. Polska

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

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 Wysłannik 
przyszłości 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Kevin Costner, 
wyk. Kevin Costner, Will 
Patton, Larenz Tate, Olivia 
Williams, James Russo, 
Tom Petty 

23:45 Ogłaszam 
was Chuckiem i Larrym
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2007, 
reż. Dennis Dugan, 
wyk. Adam Sandler, Kevin 
James, Jessica Biel, Dan 
Aykroyd, Ving Rhames, 
Steve Buscemi, Richard 
Chamberlain 

02:10 Kości
- serial, USA 

03:05 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 
- prywatnie 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
- serial kryminalny
prod. Polska

21:00 Złe psy
 Podczas akcji kontrolowa-

nego zakupu narkotyków 
dochodzi do strzelaniny, 
w której detektyw Danny 
Gallagher zostaje ranny, 
a jego policyjny partner, 
Charlie - zabity. 

23:00 Hooligans 3
 Danny, przywódca grupy 

kibiców West Ham United 
ze wschodniego Londynu, 
mając dość chuligańskich 
wybryków, postanowił 
wyjechać, by zacząć nowe 
życie.

01:00 Zagadkowe zgony
01:25 STOP Drogówka
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04:45 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

05:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Msza Święta
07:40 Tam, gdzie mieszka 

Bóg - fi lm fabularny, prod. 
Watykan, Argentyna, 2017, 
reż. Graciela Rodriguez 
Gilio

09:15 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP 

10:15 Komisarz Alex
 - serial kryminalny TVP 

11:00 Msza Święta
12:35 Natura w Jedynce

- Wokół mórz. 
Kraina syren 

13:15 Agent Cody Banks
- fi lm fabularny

15:05 Był sobie pies 
- fi lm obyczajowy

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 

17:55 Włoska rodzina 
- serial obyczajowy

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny 
prod. TVP 

21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Sekundy, które

zmieniły życie 
22:45 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
23:25 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
00:15 Grupa specjalna 

„Kryzys” - serial
01:10 Przystań - serial TVP 
02:05 Sprawa dla reportera 
03:00 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

05:30 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008 

06:20 Przepis na kataklizm - 
komedia, prod. USA, 2003, 
reż. Harvey Frost 

08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Gwiazdy w południe 

- Zachodni szlak
- western, prod. USA, 1967, 
reż. Andrew McLaggen, 
wyk. Kirk Douglas, Robert 
Mitchum, Sally Field, Lola 
Albright, Richard Widmark 

13:25 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada

- teleturniej 
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. 

Opole - widowisko 
16:20 Moje wielkie greckie 

wesele - komedia, 
prod. USA, 2002 

18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 

18:30 Ride. Smak życia
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2015, reż. Helen 
Hunt, wyk. Helen Hunt, 
Brenton Thwaites, Julie 
Dretzin, Luke Wilson 

20:10 27 sukienek 
- komedia, prod. USA, 
2008, reż. Anne Fletcher, 
wyk. Katherine Heigl, 
Judy Greer

22:10 Głowa rodziny 
- dramat, prod. Kanada, 
USA, 2016, reż. Mark 
Williams

00:10 Jeden dzień - fi lm 
obyczajowy, prod. USA

02:05 Kontrola
absolutna - thriller

03:45 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 

04:05 Zakończenie

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 
11:40 Greystoke: Legenda 

Tarzana władcy małp 
- fi lm przygodowy, Wielka 
Brytania, USA, 1984, 
reż. Hugh Hudson, wyk. 
Christopher Lambert

14:30 Piotruś: Wyprawa
do Nibylandii 
- fi lm przygodowy, 
Australia, USA, Wielka 
Brytania, 2015

16:45 Zaczarowana
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Kevin Lima

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

20:05 Bogowie 
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2014, reż. Łukasz 
Palkowski, wyk. Tomasz 
Kot, Piotr Głowacki, 
Szymon Piotr Warszawski, 
Magdalena Czerwińska

22:30 Wizyta - fi lm horror, 
prod. USA, 2015, 
reż. M. Night Shyamalan, 
wyk. Olivia DeJonge, 
Ed Oxenbould, Deanna 
Dunagan, Peter McRobbie, 
Kathryn Hahn 

00:40 Był sobie łajdak 
- fi lm western, USA, 
1970, reż. Joseph L. Mank-
iewicz, wyk. Kirk Douglas, 
Henry Fonda, Hume 
Cronyn, Warren Oates

03:10 Uwaga! - magazyn
03:25 Noc magii

07:00 Muppety
09:05 Rio
11:05 Rio 2
 Kontynuacja przygód 

papug Blu i Jewel. Tym 
razem bohaterowie 
wyruszają do amazońskiej 
dżungli, by poznać innych 
przedstawicieli swojego 
gatunku i ratować las 
przed zniszczeniem z rąk 
człowieka. 

13:15 Transformers:
Zemsta upadłych

 Minęły dwa lata od czasu 
kiedy młody Sam Wit-
wicky dokonał ocalenia 
Ziemi przed decydującym 
starciem pomiędzy 
dwoma wojującymi ze 
sobą grupami robotów. 

16:30 Zmartwychwstały
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy 

20:05 Forrest Gump
  - komediodramat
 Forrest Gump urodził 

się w małym miasteczku 
w Alabamie. Od początku 
swojego życia uznawany 
był za głupka. 

23:20 W rytmie hip-hopu 2
 Jedną z najlepszych 

uczennic prestiżowej 
akademii tańca 
Julliard jest Sara Johnson, 
dziewczyna z przedmieść 
Chicago, marząca o 
zostaniu profesjonalną 
baletnicą. 

01:05 Chirurdzy
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1978 

08:30 Blok publicystyczny
08:55 Mała Moskwa 

- dramat, prod. Polska, 
2008, reż. Waldemar 
Krzystek, wyk. Lesław 
Żurek, Svetlana Khodchen-
kova, Dimitrij Uljanov, 
Elena Leszczyńska, 
Andrzej Grabowski, Artem 
Tkachenko

11:00 Komediantka 
- serial TVP 

13:05 Film fabularny
13:30 Lekkość bytu 

- talk-show
13:45 Za młodzi na śmierć 

- Kurt Cobain 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Niemcy, 2012, 
reż. Niels Negendank 

14:55 Persona non grata 
- dramat, prod. Polska

16:55 Sprawa się rypła
- komedia, prod. Polska, 
1985, reż. Janusz Kidawa, 
wyk. Franciszek Pieczka, 
Anna Miesiączek, Roch 
Sygitowicz, Wawrzyn 
Pytlarz, Justyna Pilarz 

18:30 Teatr na ten czas
18:45 Serialowa nostalgia

- Janka - serial
20:00 Cudowny chłopak 

- fi lm obyczajowy 
21:55 Kino Mistrzów 

- Trzy kolory - Biały 
- dramat

23:30 Ella Fitzgerald - koncert
00:50 Nocny dokument

 - Strajk artystów 
02:35 Teatr na ten czas
02:40 Lato 1993 - fabularny
04:15 Kino nocne 

- Siekierezada - dramat

05:50 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

06:45 Nash Bridges
- serial sensacyjny

07:45 Instrukcji 
nie załączono

10:05 Góra Czarownic
12:05 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Królewska zagadka

13:15 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Biały wąż

15:25 Wodny świat
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina i 
przyjaciele. 

20:00 Złe mamuśki
Trzy przepracowane
i niedoceniane matki 
porzucają swoje obow-
iązki, by doświadczyć 
od dawna upragnionej 
wolności.

22:00 Kelnerzy
23:55 Legenda pijanego 

mistrza
01:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy:
Tajemnice medyczne

02:45 Menu na miarę
03:05 Z archiwum 

policji 
- serial dokumentalny

03:55 Taki jest świat
- program informacyjny

04:30 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:15 Dyżur - dokumentalny

05:00 Szkoła
06:00 Mango telezakupy
07:35 Mała piękność 

- dokument 
08:40 Ralph Demolka 

- fi lm komedia, USA, 2012, 
reż. Rich Moore, wyk. John 
C. Reilly, Sarah Silverman, 
Jack McBrayer, Jane Lynch 

10:45 Interkosmos - fi lm 
komedia, USA, 1987, reż. 
Joe Dante, wyk. Dennis 
Quaid, Martin Short, Meg 
Ryan, Kevin McCarthy, 
Fiona Lewis 

13:15 Gremliny rozrabiają - 
fi lm S-F, USA, 1984, reż. 
Joe Dante, wyk. Zach 
Galligan, Phoebe Cates, 
Hoyt Axton, Polly Holliday, 
Keye Luke, Scott Brady, 
Edward Andrews 

15:25 Gremliny II - fi lm S-F, 
USA, 1990, reż. Joe Dante, 
wyk. Zach Galligan, 
Phoebe Cates, John Glover

17:40 Niesamowity Hulk 
- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Louis Leterrier, 
wyk. Edward Norton, Liv 
Tyler, Tim Roth

20:00 Od wesela do wesela 
- fi lm komedia,
prod. USA, 1998, 
reż. Frank Coraci, 
wyk. Adam Sandler,
Drew Barrymore, 
Christine Taylor, Allen 
Covert

22:05 Miss agent 
- fi lm komedia, USA, 2000, 
reż. Donald Petrie, wyk. 
Sandra Bullock, Michael 
Caine, Benjamin Bratt, 
Candice Bergen

00:30 Ronaldo - dokument
02:15 Kości - serial, USA 
03:15 Noc magii

07:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

07:35 Przygody Maksa
Powersa

 Najlepszy budowniczy 
i odkrywca w całym 
wszechświecie LEGO, 
rozpoczyna najniebez-
pieczniejszą ze wszystkich 
swoich misji. 

09:05 Dinozaur
10:50 Program ochrony 
 Życie księżniczki całkow-

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

12:40 Ści gany
14:30 Siła i honor
17:00 Służba nie drużba
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Pokojówka 
na Manhattanie

 - komedia romantyczna
 Zmagająca się z codzien-

nymi trudnościami Marisa 
Ventura pracuje jako 
pokojówka w luksusowym 
hotelu na Manhattanie
 - Beresford Hotel. 

23:20 American Hustle
 Film opowiada historię 

błyskotliwego oszusta 
Irvinga Rosenfelda, 
który wraz z partnerką i 
kochanką, Brytyjką Sydney 
Prosser zostaje zmuszony 
do pracy dla niezrówn-
oważonego agenta FBI 
Richiego DiMaso.  

02:05 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

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, 
Górnośląska 1/4a

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

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

 u Koperty polskie okolicznościo-
we od 1950r., zbiór 400 szt. każda 
inna, koperty okolicznościowe USA 
od 1938r., zbiór 350 szt. każda in-
na. tel. 668 921 509 Żary, Górno-

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

 u Filmy fabularne i sensacyjne 
oraz bajki na kasetach szpulowych 
i płytach DVD, duża ilość, 2 zł za 
szt. tel. 668 921 509 Żary, Górno-
śląska 1/4a

 u Torba - transporter dla psa. Sza-
fa regał biurko w idealnym stanie. 
tel. 530 521 033

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

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale 
1500 zł. Radioodtwarzacz samo-
chodowy. tel. 530 521 033

 u Regał. Szafka biała. Lustro w 
drewnianej złotej ramie. Beczka 60 
litrów do kiszenia. tel. 530 521 033

 u Nawilżacz powietrza. Stół drew-
niany ogrodowy. Skrzynki balkono-
we rattan nowe. Koszyk rowerowy 
nowy i używany. tel. 530 521 033

REKLAMA

Przepisy kulinarne
Tiramisu 
truskawkowe
Składniki na ciasto:
• 25 dag serka mascarpone
• 1 żółtko (można pominąć)
• 15 dag śmietany kremówki 30%
• 5 łyżek cukru pudru
• 1 mała filiżanka mocnej kawy espresso 

(może być również rozpuszczalna)
• 1 kieliszek likieru amaretto 50 ml
• 15 podłużnych biszkoptów
• 3 łyżki kakao do posypania
• 22 średnie truskawki (8 truskawek do 

środka, pozostałe do dekoracji)
Wykonanie
Przygotować podłużną formę o wymiarach 
12x30 cm, wyłożyć papierem do pieczenia 
(może być również szklane naczynie o podob-
nej wielkości). 
Serek mascarpone wymieszać, dodać żołtko 
i zmiksować mikserem na małych obrotach 
(tylko do połączenia się składników). Śmie-
tanę kremówkę ubić, dodać cukier puder i 
jeszcze przez chwilę ubijać. Dodać do serka 
mascarpone i wymieszać.
W małej filiżance zaparzyć mocną kawę 
espresso (np. z 2 łyżeczek kawy), dodać likier 
amaretto i wymieszać. 
Połowę biszkoptów nasączyć kawą i poukła-
dać na dnie formy. Na biszkopty wyłożyć 1/4 
część masy mascarpone i ułożyć pokrojone 
truskawki (każda z ośmiu truskawek przekro-
jona na 3 części). Na owoce wyłożyć ponownie 
1/4 część masy. Następnie ułożyć pozostałe 
biszkopty nasączone w kawie z likierem, a na 
biszkopty wyłożyć resztę masy mascarpone. 
Na wierzch posypać przez siteczko kakao. 
Tiramisu schłodzić w lodówce przez kilka go-

dzin, a najlepiej na całą noc. Przed podaniem 
wierzch udekorować pozostałymi truskawka-
mi (można je posypać cukrem pudrem), deser 
pokroić na prostokąty i podawać.

Sernik na 
czekoladowym 
spodzie  
z truskawkami
Składniki na ciasto:
SPÓD CZEKOLADOWY
• 10 dag gorzkiej czekolady
• 10 dag miękkiego masła
• 8 dag cukru
• 2 jajka
• 8 dag mąki pszennej
• Szczypta soli
MASA SEROWA
• 50 dag twarogu półtłustego
• 25 dag serka mascarpone
• 1/2 szklanki cukru
• 1 budyń śmietankowy bez cukru (40 g)
• 1 jajko
• 2 - 3 krople aromatu waniliowego
 TRUSKAWKI
• 30 dag truskawek
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• 5 dag płatków migdałowych
Wykonanie
Wszystkie składniki na sernik wyjąć wcześniej 
z lodówki, aby się ociepliły. Twaróg półtłusty 
zmielić trzykrotnie w maszynce do mielenia. 
Prostokątną foremkę 21x25 cm wyłożyć pa-
pierem do pieczenia.
Czekoladę połamać na kawałki i roztopić (na 
małym ogniu), lekko ostudzić. Miękkie ma-
sło utrzeć z cukrem na puszysty krem, dodać 

do czekolady i wymieszać. Następnie dodać 
mąkę, szczyptę soli i ponownie wymieszać. 
Jajko ubić mikserem i dodać do masy czekola-
dowej, całość delikatnie wymieszać. 
Masę przełożyć do przygotowanej foremki, 
wyrównać powierzchnię i wstawić do nagrza-
nego piekarnika do 160 stopni C, piec przez 
20 minut, wyjąć z piekarnika (nie wyłączając 
go), od razu przelać masę serową.
Zmielony twaróg, serek mascarpone, cukier, 
proszek budyniowy zmiksować mikserem 
na małych obrotach tylko do połączenia się 
składników. Dodać jajko i znów zmiksować. 
Na koniec dodać aromat waniliowy i wymie-
szać.

10 dag truskawek zmiksować blenderem na 
sos (będzie potrzebny na wierzch sernika). 
Resztę truskawek pokroić na połówki i wy-
mieszać z mąką ziemniaczaną.
Masę serową wylać na podpieczony (gorący) 
czekoladowy spód, wyrównać powierzchnię, 
przełożyć łyżką sos truskawkowy i delikatnie 
przemieszać widelcem. Na wierzch poukła-
dać połówki truskawek, skórką do sera, posy-
pać płatkami migdałowymi. 
Sernik wstawić do nagrzanego piekarnika do 
160 stopni C i piec przez 1 godzinę. Po upie-
czeniu od razu wyjąć z piekarnika i przestu-
dzić w foremce. Całkowicie ostudzony sernik 
przełożyć na deseczkę i wstawić do lodówki.

fot. ARMG



u Grzejnik łazienkowy monto-
wany do ściany nowy. Umywalka 
używana z baterią lub bez baterii. 
Biurko koloru biało-szare tel. 530 
521 033

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

u Bogumiłów – działka na sprze-
daż o pow. 1,47 ha w okazyjnej ce-
nie 65 tys. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

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

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

u Żary – lokal usługowy na 
sprzedaż, o pow. 32,80 m2, na par-
terze w cenie 120 tys. Partner Nie-
ruchomości, 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, me-
dia przy nieruchomości, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

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

u Żary – mieszkanie do wyna-
jęcia w bloku, wyposażone, 2 po-
koje, 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

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

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

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

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

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

u Żary – umeblowana kawalerka 
do wynajmu, Partner Nieruchomo-
ści 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 Nieruchomo-
ści, 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 poko-
jowe mieszkanie za gotówkę, Part-
ner Nieruchomości: 501-509-731

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

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

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

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

u Sieniawa – działka na sprzedaż 
przy drodze asfaltowej,1457 m2 w 
cenie 60 tys. Partner Nieruchomo-
ści: 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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

u Sprzedam Toyota Aygo model 
2016, 5 drzwi, zarejestrowany. tel. 
733 221 218

u Sprzedam motorower Romet 
Ogar 202, 2017 r. + kask, kufer - za-
rejestrowany, ubezpieczony - stan 
BDB. tel. 534 884 428

PRACA

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

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

USŁUGI

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

ROLNICTWO

u Sprzedam stajnię drewnianą, 
typ angielski, na 3 konie. tel. 604 
132 602

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, Przewozu, Trzebiela, 
Jasienia i Brody 10

• Opiekunka Lubsko 1
• Pracownik socjalny Teren Gminy Żary 1
• Kierowca/ Dostawca posiłków Teren 

miasta Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 2
• Kucharz Pietrzyków 1
• Psycholog Żary 1
• Stolarz meblowy Żary 1
• Szwaczka maszynowa Lubsko 2
• Ekspedientka/ Sprzedawca Żary 1
• Pracownik działu ogrodnictwa Lubsko 1
• Elektryk Woj. lubuskie 2

• Pomocnik dekarza Lubsko 1
• Glazurnik Woj. lubuskie 2
• Murarz Lubsko 2
• Hydraulik Lubsko 1
• Spawacz Jasień 2
• Mechanik samochodowy Żary 1
• 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
• Florysta Lubsko 1
• Pracownik produkcji Lubsko 1

REKLAMA

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

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

Rowerzysto!
Pamiętaj
Mniejsze czy większe, 
na szosę czy w teren, na 
rodzinną wycieczkę czy 
zawody sportowe – 
3 czerwca każdy rower, 
a przez to każdy rowerzysta 
ma swoje święto. Miłośnicy 
jednośladów każdego dnia 
„kręcą” kilometry jadąc do 
pracy, szkoły, na zakupy 
czy uprawiając sport. 
Warto pamiętać, że to tacy 
sami użytkownicy dróg 
jak kierowcy aut czy osoby 
piesze. Relacja między 
nimi powinna cechować się 
wzajemnym szacunkiem 
i respektowaniem 
przepisów prawa..
3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień 
Roweru. To młode święto zostało ustano-
wione przed dwoma laty przez Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych. Na pomysł 
wpisania rowerowego świata do świato-
wego kalendarza wpadł prof. Leszek Si-
bilski – socjolog, wykładowca Montgome-
ry College (USA) oraz… były kolarz. Rezo-
lucja przyjęta przez ONZ głosi, że „rower 
przekazuje pozytywny sygnał do wspiera-
nia zrównoważonej konsumpcji i produk-
cji oraz ma pożyteczny wpływ na klimat”. 
Deklaracja dowodzi, że rower powinien 
być postrzegany jako środek wspomaga-
jący zrównoważony rozwój, umacniają-
cy edukację, promujący zdrowy tryb ży-
cia, zapobiegający chorobom. Każdego ro-
ku przybywa miłośników jednośladów na-
pędzanych siłą mięśni. Coraz chętniej za-
mieniamy samochód czy autobus na rzecz 
roweru. Rowerzyści to coraz szersza grupa 
użytkowników dróg, zwłaszcza w sezonie  
wiosennym i letnim, kiedy pogoda wręcz 
zachęca do aktywności na świeżym po-
wietrzu. Jest to nie tylko najprostsza for-
ma ruchu, ale przede wszystkim komuni-
kacji – sprawny rower, kask na głowę i mo-
żemy ruszać w drogę.

Wszyscy, niezależnie ile mają lat i ja-
kim rowerem jeżdżą mają takie same pra-
wa i obowiązki na drodze, które wynikają  
z przepisów prawa. Warto przypomnieć 
niektóre z nich, aby swoją jazdą nie  
spowodować zagrożenia bezpieczeństwa.  
A więc:
- kierujący rowerem jest obowiązany ko-
rzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu 
dla rowerów. Droga dla rowerów oznako-
wana jest znakiem nakazu (C-13),
- jeśli rowerzysta porusza się po drodze 
dla rowerów i pieszych powinien zacho-
wać szczególną ostrożność i ustąpić miej-
sca pieszym,
- dziecko do lat 7 może być przewożone na 
rowerze pod warunkiem umieszczenia go 
na dodatkowym siodełku,
- rowerzyście zabrania się czepiania się 

pojazdów i jazdy obok innego roweru, chy-
ba że tą jazdą nie utrudni poruszania się 
innym uczestnikom ruchu,
- rowerzysta może korzystać z chodnika 
lub drogi dla pieszych, gdy opiekuje się on 
osobą do lat 10, która również jedzie rowe-
rem. Poza tym, gdy chodnik ma szerokość 
większą niż dwa metry, a ruch pojazdów 
jest dozwolony z prędkością wyższą niż  
50 km/h również możemy jechać po chod-
niku. Ostatnią sytuacją są niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne – śnieg, silny 
wiatr, ulewa, gęsta mgła. Rowerzysta po-
ruszając się po chodniku jest zobowiąza-
ny jechać powoli, zachować szczególną 
ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
- przejeżdżając przez przejazd rowerowy 
mamy co prawda pierwszeństwo przed po-
jazdami, ale nie zwalnia nas z konieczno-
ści zachowania szczególnej ostrożności  
w tych miejscach i zmniejszenia prędkości 
z jaką jedziemy,
- nie przejeżdżajmy po przejściu dla pie-
szych. W tym miejscach jesteśmy zobo-
wiązani do zejścia z roweru i przeprowa-
dzenia go na drugą stronę,
- nigdy nie wsiadajmy na rower po alkoho-
lu. Działanie tego środka powoduje, że na-
sze reakcje na drodze są opóźnione przez 
co swoją jazdę możemy doprowadzić do 
niebezpiecznego zdarzenia. Jazda rowe-
rem w stanie po użyciu alkoholu bądź nie-
trzeźwości jest wykroczeniem i grozi za nie 
kara aresztu lub grzywna.

Nie zapominajmy o wszelkich ele-
mentach poprawiających nasze bezpie-
czeństwo. Najważniejszym z nich jest 
kask, który odpowiednio dobrany chroni 
naszą głowę przed uderzeniem o twarde 
podłoże. Również wyposażenie roweru nie 
pozostaje bez znaczenia. Rower, którym 
poruszamy się po drogach powinien być 
wyposażony w światła – białe i czerwo-
ne, przynajmniej jeden sprawny hamulec 
i dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

Zachowanie ostrożności, odpowied-
nia prędkość dająca czas na właściwą re-
akcję, a przede wszystkim przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego, stosowanie 
się do znaków i sygnałów drogowych – to 
charakteryzuje odpowiedzialnego, a przez 
to bezpiecznego rowerzystę. 

oprac. podkom. Maciej Kimet
KWP w Gorzowie Wlkp.

fot. Lubuska Policja
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KRZYŻÓWKA

5.06

6.06

7.06

8.06

9.06

10.06

11.06

Waltera, Walerii, Bonifacego
Dzień Ochrony Środowiska

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 3710849Norberta, Pauliny

Dzień Języka Rosyjskiego
Dzień Wojsk Chemicznych

Wiesławy, Roberta
Dzień Seksu

Medarda, Seweryna
Dzień Informatyka

Pelagii, Felicjana
Dzień Księgowego

Bogumiła, Małgorzaty
Międzynarodowy Dzień Elektryka

Barnaby, Anastazego, Pauli

Pieniądze szczęścia nie 
dają. Może odrobinę pozwala-
ją spełnić marzenia. Na krótką 
chwilę sprawić, że jesteśmy 
zadowoleni. Prawda stara 
jak świat. Jedni się z nią zga-
dzają, inni mają inne teorie 
i każdy ma swoją rację. Jednak 
uparcie stoję na stanowisku, 
że PLN-y czy inne waluty, nie 
wypełnią pustki w sercu, nie 
sprawią, że dziecko będzie 
czuło się bezpieczne w domu, 
nie zastąpią ciepła rodzinne-
go i poczucia własnej war-
tości. Pieniądze nie nauczą 
nikogo kochać, przytulać, czy 
być szczęśliwym. Ta refleksja 
powróciła do mnie po prze-
czytaniu książki, którą jakiś 
czas temu koleżanka w me-
diach społecznościowych po-
leciła przeczytać. Zapisałam 
tytuł, autora i po jakimś cza-
sie miałam ją w domu. Czeka-
ła na swoją kolej.

A mowa o „Taśmach 
rodzinnych” Macieja Marci-
sza. Empatyczna opowieść 
o rozpadzie więzi rodzinnych 
i próbie ich sklejenia. Historia 
rozpoczyna się od Marcina 
Małysa, 30-latka, który ma kil-
kadziesiąt tysięcy długu i brak 
pomysłu na przyszłość. Traci 
też ostatnią szansę na lepsze 
jutro. A przynajmniej tak mu 
się wydaje przez kilkaset stron 
książki. Brak pieniędzy to nie 
jedyny kłopot tego bohatera. 
Jest ich więcej. Nie zdradzam. 
Zajrzyjcie do książki.

Marcisz pozwolił rów-
nież czytelnikowi poznać dość 
dobrze seniora rodziny, ojca 
Marcina. Jego dzieciństwo 

i drogę, którą pokonał, aby 
zostać bogatym człowiekiem. 
W trakcie pomnażania mająt-
ku zakłada rodzinę i rodzą się 
dzieci: Marcin, Maks i Magda. 
Utalentowane, ładnie ubrane, 
uczęszczające do najlepszych 
szkół i na przeróżne zajęcia 
pozalekcyjne. Fajny obraz. 
Ale bardzo złudny. Nie jest to 
z pewnością opowieść, którą 
czyta się łatwo. Wręcz prze-
ciwnie.

Z „Taśm rodzinnych” 
utkwiła mi w pamięci sce-
na, w której Marcin zapytany 
przez redaktora gazety, kim 
chciałby zostać w przyszłości, 
odpowiedział, że chciałby być 
szczęśliwym człowiekiem...

A sam tytuł nawiązuje 
do pewnej taśmy VHS. Co na 
niej było nagrane i jak wpły-
nęło na losy rodziny Mały-
sów? Nie powiem, bo wtedy 
już sięganie po tę książkę by-
łoby bez sensu.

Polecam. Choć bez wiel-
kiego WOW. M.

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