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Nie chcemy sami 
wszystkiego wymyślać 

tu w urzędzie.

Nie będzie tak różowo
Tyle ciekawych rzeczy wydarzyło 
się w ciągu jednego tygodnia, że 
sam nie wiem, od czego zacząć. 
Poprzednio pisałem o otwartym 
parku miejskim, nie ma więc co 
silić się na oryginalność. Zacznij-
my od parku.

Moje przewidywania co do 
tego, że internet zalany zostanie 
falą narzekania, sprawdziły się 
w stu procentach. Nie taki ze 
mnie znowu prorok. Wystarczy 
świadomość, że narzekanie jest 
dla wielu sensem życia i religią 
wręcz. Nie przewidziałem jed-
nego. Wiadro popcornu nie wy-
starczyło, aby przez to wszystko 
przebrnąć.

Choć staram się zazwyczaj 
dostrzegać dobre strony wszyst-
kiego co nas otacza, tym razem 
ponarzekam sobie też. Otóż... 
kiedy w końcu ratusz weźmie 
się za skoszenie parkowej trawy, 
w której kolan już nawet nie 
widać? Na co czekamy? Aż te 
wszystkie chwasty sięgną do 
pasa? Wtedy kosynierów ko-
ściuszkowskich trzeba będzie 
załatwiać, żeby to wszystko 
ogarnąć i do porządku dopro-
wadzić. Kto w tym ratuszu wy-
myślił, żeby z parku miejskiego 
robić dziadowską łąkę? Wygląda 
to beznadziejnie, nieestetycz-
nie. Chciałbym pójść sobie do 
parku i posiedzieć na kocyku. 
Mam brać kosę, żeby sobie miej-
sce przygotować? Dobrze, że nie 
mam dwuletniego dziecka. Gdy-

by tylko zeszło z kocyka, to bym 
już do końca życia dzieciaka 
w tej trawie nie znalazł. A szko-
da by było gówniarza, bo po 
kwadransie mógłby przynieść 
z pół wiaderka kleszczy. Na 
szczęście nie kolekcjonuję klesz-
czy. Dwulatka też nie posiadam. 
Ale kocyk posiadam.

Do maków i innych kwiat-
ków nic nie mam. Lubię. Ale 
kwitnącej trawy nienawidzę. Po 
ostatnim spacerze przez park 
myślałem, że się zakicham na 
śmierć. Nie mogłem znaleźć dro-
gi wyjścia, bo oczy zalały mi się 
łzami. Ktoś zaraz powie, że aler-
gik nie musi chodzić do parku. 
Ci, którym się park nie podoba, 
też nie muszą, a chodzą.

Tyle milionów wydanych, 
a przez te trawska wygląda to, 
jakby nic tam nie było robio-
ne od lat. Ponoć są tacy, którzy 
uwielbiają trawę po pas wraz 
z całym dziadostwem, jakie tam 
przy okazji rozmnaża się w naj-
lepsze. Nie rozumiem tego, ale 
kto komu zabroni zrobić sobie 
z własnego osobistego ogródka 
nawet uprawę pokrzyw i ostów. 
Nic nikomu do tego. Natomiast 
ja domagam się stanowczo, aby 
park był parkiem, a nie łąką. 
Jakbym miał ochotę na łąkę, to 
wylotówka na Lubomyśl jest nie-
daleko.

Tyle mojego narzekania. 
Zostańmy jednak jeszcze chwilę 
w parkowych klimatach. Parko-

wych i gównianych jednocześnie.
W parku stoi toaleta, nowa, 

automatyczna, normalnie naj-
fajniejsza w całym powiecie 
i okolicach. Wybudowana z tych 
milionów co na park pozyskano.  
Ktoś nagle wrzuca niewinny post 
na fejsbuczka, że godzina 20.00, 
a siku nie da się zrobić. No i się 
zaczyna... „Nawet nie jestem za-
skoczona faktem, że nie działa”,  
„7 BANIEK I NIE DZIAŁA”, „Phi...
czemu mnie to nie dziwi”. Były 
też komentarze zabawne, za-
chęcające do olania interfejsu, 
lub nawalenia w portki i pójścia 
do urzędu miasta z rachunkiem 
za pranie. 

Jak to możliwe, że taki ki-
belek za grubą kasę nie działa 
o godz. 20.00? Ano tak to możli-
we, że jest czynny po prostu od 

8.00 do 20.00. Ot i cała tajemni-
ca. A gadania przy tym, że ho ho.

Często też wśród interne-
towych narzekaczy znajdzie się 
ktoś o zacięciu inżynierskim. Nie 
inaczej było i tym razem. 

Bystry obserwator, z tego 
co pamiętał, zauważył zamonto-
wany tam niezbyt duży zbiornik, 
na jego oko jakieś 5 metrów sze-
ściennych, na podstawie czego 
wysnuł teorię, że kibelek został 
zamknięty przez tajemniczy 
czujnik poziomu nieczystości, 
żeby szambo nie wybiło. Kon-
cepcja obserwatora technologii 
kibelkowych trafiła na podatny 
grunt. 

„ten fakt zapelnienia sie 
byl nie do przewidzenia przez 
konstruktorow? jesli wyobraznia 
naszych urzednikow siega tylko 
tak daleko to biada nam !!”

Też bym się chętnie przy-
łączył do narzekania na urzęd-
ników, patrząc na ten „fakt”. To 
przecież skandal z takim małym 
szambem!!!!!!

Najzabawniejsze w tej ca-
łej dyskusji jest to, że nowa to-
aleta w parku nie jest podłączo-
na do szamba, tylko normalnie, 
rurą do kanalizacji.

Jaka z tego nauka? Nie 
wierzcie we wszystko, co prze-
czytacie w internecie.

Sięgając trochę do historii.
Pamiętacie ten betonowy „bun-
kier”, który dawniej robił za 
toaletę? To było dopiero zacza-

rowane miejsce. Oczy piekły od 
smrodu już z dwóch metrów, 
a w środku wenerki skakały ra-
dośnie na wysokość kolan, pod-
śpiewując wesoło za każdym 
razem, gdy podlewał je ktoś 
z okolicznych imprezowiczów. 
Ktoś na tyle pijany, że odważył się 
tam wejść bez specjalistycznego 
kombinezonu wojsk chemicz-
nych. Takie kiedyś kibelki funk-
cjonowały w parkach. Bez żad-
nych czujników, bez elektroniki. 

Potem kibelek zniknął 
i chyba ludzie z tego powodu 
przestali sikać. Nikt w internecie 
nie pisał, że kibelka w parku bra-
kuje. Jakoś wszyscy sobie radzili. 

Teraz stoi nowa toaleta 
i nagle wszystkim się zachciało. 
Jak u Kiepskich niemalże.

Tydzień temu zakończy-
łem ptaszkami wieszczącymi 
referendum w Lubsku. Dobrze 
ćwierkały. Wniosek złożony. 
Mieszkańcy też mają prawo od-
wołać burmistrza. Jeśli liczba 
niezadowolonych będzie odpo-
wiednio wysoka.

Czasem mówimy, że Bóg 
daje i Bóg zabiera.

W demokracji jest podob-
nie. Ludzie dają, wybierając 
swego przedstawiciela, który 
ma rządzić w ich imieniu. Ale 
ludzie też mogą zabrać, gdy ktoś 
zapomni, od kogo pochodzi jego 
władza. 

Nic nie jest dane raz na za-
wsze. O tym też warto pamiętać.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

Wieża bardziej otwarta niż do tej pory
ŻARY Wieża obronna 
przy ul. Wartowniczej 
otwarta została 
w ubiegłym roku. 
Każdy może wejść 
do środka.
Klucze od wieży znajdują się 
w Muzeum Pogranicza Śląsko-
-Łużckiego, które ma swoją sie-
dzibę nieopodal, przy Pl. Kardy-
nała Wyszyńskiego.

Do tej pory trzeba by-
ło pójść do muzeum, a je-
den z pracowników wraz z klu-
czami szedł do wieży i otwie-

rał. Tak to też funkcjonuje na-
dal. Ale jest pewna zmiana. 
W każdą niedzielę, zaczynając 
już od 14 czerwca, wieża będzie 
otwarta od godz. 15.00 do 17.00.

- Jestem przekonana, że 
dzięki temu znacznie więcej 
osób będzie miało możliwość 
obejrzenia wieży i tego co się 
w niej znajduje, choćby prze-
chodząc obok, podczas niedziel-
nego popołudniowego spaceru - 
mówi dyrektor muzeum Małgo-
rzata Cegielska. - A przy okazji 
poznać trochę historii tego pięk-
nego miasta. ATBWnętrze wieży Bramy Dolnej w Żarach fot. Andrzej Buczyński
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LUBSKO Chcą referendum w sprawie odwołania włodarza i radnych

Mieszkańcy nie chcą już
burmistrza Dudojcia
Mieszkańcy 
negatywnie 
oceniają poczynania 
burmistrza oraz rady, 
w której Dudojć ma 
większość.
- Za obietnice bez pokrycia, za to 
że oszukał mieszkańców, za to że 
próbuje wyprzedać nasz majątek, 
za to nie szanuje zdania ludzi, za 
próbę zamknięcia szkół - wyli-
cza Barbara Sobótkiewicz, która  
w środę około godz. 14.00 osobi-
ście złożyła w biurze podawczym 
ratusza pismo w sprawie referen-
dum. 

To już nie pierwszy sygnał, 
że ludziom nie podoba się spo-
sób sprawowania władzy przez 
burmistrza Dudojcia. Wcześniej 

były protesty rodziców przy kom-
binowaniu z oświatą. Jakiś czas 
temu mieszkańcy zorganizowali 
protest pod urzędem - tym razem 
związany z kwestiami dotyczący-
mi domu kultury i pewnego kon-
certu. Już w tym momencie wła-
dzy powinno się zaświecić jakieś 
światełko ostrzegawcze. Ale nic  
z tych rzeczy, jak widać. Pojawił 
się następny konflikt, tym razem  
z sołtysami. Mieszkańcy po raz 
kolejny powiedzieli głośno - dość!

Złożenie oficjalnego powia-
domienia o zamiarze przeprowa-
dzenia referendum nie oznacza, 
że zostanie ono zorganizowane  
z automatu. Inicjatorzy mają teraz 
60 dni na zebranie wśród miesz-
kańców głosów poparcia. Ich mi-
nimalna liczba to 10 procent osób 

uprawnionych do głosowania. 
Pani Barbara zapewnia, że nie bę-
dzie z tym problemu.

Termin referendum wy-
znaczany jest przez komisarza 
wyborczego. Będzie ono ważne, 
jeśli w referendum weźmie udział 
przynajmniej 3/5 liczby osób, 
które wzięły udział w ostatnich 
wyborach. Janusz Dudojć poże-
gna się ze swoim gabinetem, jeśli 
większość głosujących w referen-
dum będzie jemu przeciwna. 

W innym przypadku pozo-
stanie na stanowisku. Wszystko 
w rękach mieszkańców, którzy 
odpowiedzą na dwa odrębne py-
tania - jedno o odwołanie burmi-
strza, drugie o odwołanie rady.

Andrzej Buczyński

W uzasadnieniu 
wniosku zawarte 
zostały zarzuty:

Podejmowanie działań na szkodę 
mieszkańców, w szczególności:
- dwukrotna próba likwidacji placó-
wek oświatowych, ograniczenia eta-
tów z pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej, negatywne wypowiedzi  
w mediach o podległych jednostkach 
(w szczególności o uczniach szkół),
- pozbywanie się majątku gminnego, 
zmieniając miejsca instytucji do in-
nych, gorszych warunków,
- niszczenie kultury w Lubsku po-
przez drastyczne ograniczenia środ-
ków finansowych i brak współpracy. 
Sytuacja ta doprowadziła do rezygna-
cji dyrektora z pełnionej funkcji,
- niekompetencja Rady Miejskiej  
w Lubsku (Radnych z komitetu Janu-
sza Dudojcia), brak własnego zdania, 
głosowanie, które w naszym odczu-
ciu odbywa się „pod dyktando” bur-
mistrza działając na szkodę miesz-
kańców, stronnicze podejście, brak 
obiektywizmu,
- notoryczne odwoływanie dnia przy-
jęć interesantów przez Burmistrza,
- ingerowanie w życie prywatne by-
łych współpracowników (wypowia-
danie się w mediach),
- drastyczne podniesienie opłat ko-
rzystania z cmentarza,
- niszczenie inicjatyw społecznych. 
Rada Miejska wraz z burmistrzem 
negatywnie wypowiadają się na te-
mat charytatywnych imprez i uroczy-
stości,

- zastraszanie i odbieranie dodatków 
dla dyrektorów szkół,
- celowe wprowadzanie w błąd rodzi-
ców, umniejszając prace nauczycieli 
i dyrektora,
- nakaz pracy zdalnej na terenie szko-
ły podczas światowej pandemii zwią-
zanej z COVID 19, wymuszanie i kon-
trolowanie ilości uczniów przycho-
dzących do szkoły, brak zrozumienia, 
że edukacja zdalna może być dobrze 
zorganizowana i nie ma konieczności 
narażania ludzi poprzez przychodze-
nia ze szkoły,
- podczas pandemii Burmistrz Lub-
ska zlecił audyt w Lubskim Domu 
Kultury nie zważając na niebezpie-
czeństwo pracowników i ich rodzin, 
pomimo próśb o odroczenie.
Nieudolne zarządzanie Urzędem 
Miejskim w szczególności:
- zwalnianie wieloletnich, doświad-
czonych pracowników, w tym nara-
żanie Gminy na dodatkowe koszty  
w związku z przegranymi sprawami  
z pracownikami (Skarbnik, Naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych),
- brak logicznej struktury organiza-
cyjnej UM,
- brak jawności, podawanie niepraw-
dziwych informacji,
- Social-media działające w gminie 
permanentnie omijają sprawy waż-
ne, wprowadzana jest silna cenzura 
(blokowanie osób na oficjalnych por-
talach społecznościowych reprezen-
tujących gminę, poddawanie cenzu-
rom komentarzy),
- brak odpowiedniej etykiety i pre-
cedencji podczas uroczystości miej-

skich i lokalnych,
- faworyzowanie wybranych przez 
siebie jednostek podległych.
Lekceważenie Sołtysów oraz miesz-
kańców wsi, w szczególności:
- brak współpracy z Sołectwami,
- ograniczenie i degradacja funkcji 
sołtysa,
- aroganckie zachowania w stosunku 
do sołtysów, kultura Burmistrza jest 
na bardzo niskim poziomie, 
- nierówne traktowanie wsi oraz pró-
by skłócania Sołtysów i zastraszanie 
sprawami sądowymi,
- próba odebrania sprzętu zakupio-
nego z funduszu sołeckiego (kosia-
rek spalinowych, samojezdnych i kos 
spalinowych),
- stworzenie nieprzychylnego regu-
laminu korzystania ze świetlic w tym 
utrudnienia korzystania ze świetlic 
dla Mieszkańców Wsi,
- odebranie Sołectwom możliwo-
ści organizacji dożynek gminnych - 
pierwsza sytuacja w historii Lubska 
„Jarmark Dożynkowy” odbył się bez 
udziału 16 Sołectw,
- zabijanie społecznictwa na wsiach.
Wszystkie te działania są wyrazem 
braku szacunku dla wyborców, braku 
znajomości przepisów dotyczących 
funkcjonowania samorządu gminne-
go i mają wpływ na negatywne po-
strzeganie naszego miasta i gminy  
w regionie, województwie i kraju.
Arogancja władzy sprawia, że bur-
mistrz Janusz Dudojć oraz radni Ra-
dy Miejskiej w Lubsku, poprzez swo-
je działania całkowicie utracili wiary-
godność i zaufanie mieszkańców.

Przed obecnym burmistrzem Dudojciem niezbyt wesołe 
lato. Czy mieszkańcy po wakacjach pozbawią go stanowi-
ska w referendum? Czas pokaże. Takie są oto prawa demo-
kracji. Nic nie jest dane na zawsze fot. Andrzej Buczyński

Barbara Sobótkiewicz w imieniu grupy mieszkańców Lubska złożyła  
w środę, 10 czerwca, oficjalne powiadomienie o zamiarze przeprowadze-
nia referendum w sprawie odwołania burmistrza Janusza Dudojcia oraz 
Rady Miejskiej fot. Andrzej Buczyński
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Ma być coś pięknego
ŻARY Przejazd pod 
torami i początek 
remontowanej 
obecnie ulicy 
Kujawskiej od zawsze 
kojarzy się z szarym, 
nieatrakcyjnym 
betonem. To się ma 
zmienić.

- Jakieś 7 lat temu kolega Miłosz 
chciał stworzyć coś na tych mu-
rach wiaduktu i zainteresować tym 
ówczesne władze miasta, ale został 
odesłany z kwitkiem - mówi radny 
miejski Dawid Polok. - Przy oka-
zji tego remontu stwierdziłem, że 
dobrze by było skupić się nie tylko 
na samej ulicy, ale przy okazji od-
świeżyć i upiększyć te mury, a po 
rozmowach z władzami miasta jest 
zielone światło do działania.

Kolejny etap to pomysł, co 
mural ma przedstawiać. Radny py-
tał o to mieszkańców między inny-
mi w swoim poście na facebooku. 
W międzyczasie przeprowadzono 
już rozmowy z wykonawcami - 
profesjonalistami gwarantujący-
mi odpowiednio wysoką jakość 
wykonania.

- Zaprosiliśmy ich do Żar, 

obejrzeli to miejsce i widzą tu 
bardzo duży potencjał - dodaje 
Dawid Polok.

- Jeden ciekawszych po-
mysłów na mural nawiązuje do 
bogatej historii włókiennictwa 
w Żarach - mówi wiceburmistrz 
Olaf Napiórkowski. 

Prowadzone są już rozmo-
wy z PKP, ponieważ wiadukt nie 
jest własnością miasta. Nie za-
wsze jest to tak proste, jakby się 
mogło wydawać.

- Nie ukrywam, że nie jest to 
pierwsze nasze podejście do mu-
rala - mówi Olaf Napiórkowski.  
- Chcieliśmy już taki zrobić na trans-
formatorze przy muzeum, mamy 
nawet gotowe projekty zatwierdzo-
ne przez konserwatora zabytków, 
ale Enea najpierw się zgodziła, ale 
ostatecznie nie wyraziła zgody.

Najważniejsze założenie jest 
takie, aby efekt robił wrażenie, 
żeby ludzie chętnie robili sobie 
zdjęcia w tym miejscu. Ma być 
ozdobą i w pewnym sensie atrak-
cją miasta.

- Mam nadzieję, że nieba-
wem cieszyć nas będzie nie tylko 
nowa droga, ale i coś zupełnie no-
wego w naszym mieście - mówi 
wiceburmistrz  ATB

To jeszcze nie jest projekt zatwierdzony do realizacji, a jedynie luźna koncepcja, która pokazuje, jakie są możliwości upiększenia żarskiego wiaduktu  fot. ARMG

- Mural to nie graffiti, nie można tego mylić, wymaga on pewnych umiejętności i dlatego do realizacji trzeba zaanga-
żować profesjonalistów - twierdzą zgodnie Olaf Napiórkowski i Dawid Polok fot. Andrzej Buczyński
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Pandemia dotknęła 
firmy w różny 
sposób, mniej lub 
bardziej, ale jednak 
negatywny. Niektórzy 
przedsiębiorcy 
odczuli to bardzo 
mocno, często 
notując straty.

- Z dnia na dzień przedsiębiorcy 
zmierzyli się z nagłym  spowol-
nieniem działalności gospodar-
czej czy osłabieniem planów in-
westycyjnych . Firmy nie mogły  
funkcjonować w pełnym zakre-
sie  a niektóre branże tj. gastro-
nomia , turystyka, hotelarstwo, 
fryzjerzy czy branża kosmetycz-
na zostały zamrożone. Stąd ini-
cjatywa Samorządu Wojewódz-
twa Lubuskiego, który  przygoto-
wał ofertę pomocy dla przedsię-
biorców w formie bonów  - mó-
wi Joanna Małecka, kierownik 
oddziału Organizacji Pracodaw-
ców Ziemi Lubuskiej w Żarach.  
- Wygospodarowano 30 milio-
nów złotych, bezzwrotnego 
wsparcia. Projekt nosi nazwę 
„Lubuskie Bony  Wsparcia”. Sa-
morząd województwa zaprosił 
do jego realizacji dwóch opera-
torów - Organizację Pracodaw-
ców Ziemi Lubuskiej i Zachodnią 
Izbę Przemysłowo-Handlową.  

Oba te podmioty  będą od-
powiadać za realizację tego pro-
jektu  posiadając  doświadcze-
nie  w realizacji projektów skie-
rowanych do biznesu. Wspo-
mniane 30 milionów pocho-
dzi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020   
i jest możliwe dzięki udogod-
nieniom  wprowadzonym przez 
Komisję Europejską. Przedsię-
biorcy, którzy zechcą skorzystać  
z Lubuskiego Bonu Wsparcia, 
będą mogli złożyć wniosek do 
jednego z dwóch wyżej wspo-
mnianych operatorów projektu. 
Każdy z nich ma do rozdyspono-
wania po 15 milionów.

Maksymalna kwota, ja-
ką może otrzymać firma będzie 
uzależniona od wielkości firmy. 
Warto podkreślić, iż istotnym 
przy ocenie wniosku będzie nie 
tylko czas złożenia wniosku, ale 
efekty jakie powstaną w firmie 
dzięki udzielonemu wsparciu.  

Generalnie pomoc skie-
rowana jest do mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw. Sa-
mozatrudnieni również mogą 
ubiegać się o pomoc finansową.

Na stronie www.opzl.pl  
klikając na hasło Lubuskie Bony 
Wsparcia przedsiębiorcy znajdą  
założenia dotyczące projektu 
oraz kryteria wyboru firm. War-

to już  dziś  się z nimi  zapoznać. 
- Docelowo w drugiej połowie 
czerwca utworzymy stronę pro-
jektu www.lbw.opzl.pl.  Pojawią 
się tam dokumenty, tj. wniosek 
czy regulamin, a także aktualno-
ści dotyczące realizacji projektu.

Atrakcyjność tej formy 
wsparcia lubuskich firm polega 
głównie na tym, że jest ona bez-
zwrotna i wynosi aż 95 procent. 

- Tak wysoki poziom dofi-
nansowania jest niespotykany 
wśród projektów unijnych skie-
rowanych dla przedsiębiorców, 
dlatego warto ubiegać  się o bon 
- mówi Joanna Małecka. - Wkład 
własny, który wnosi przedsię-
biorca to 5 procent.

Kolejna kwestia, to prze-
znaczenie otrzymanych pienię-
dzy. W rachubę wchodzą jedy-
nie cele inwestycyjne lub inwe-
stycyjno-obrotowe. Z zastrze-
żeniem, że środki obrotowe nie 
mogą przekroczyć połowy otrzy-
manej pomocy. Możliwe jest zło-
żenie wniosku wyłącznie na cel 
inwestycyjny. Niektóre rodzaje 
działalności czy zakupy inwesty-
cyjne będą niekwalifikowane do 
dofinasowania.

O dofinasowanie może się 
starać przedsiębiorstwo, które 
rozpoczęło prowadzenie działal-
ności gospodarczej nie później 

niż 1 stycznia 2020 r.
Eksperci będą oceniać 

m.in. spadek przychodów w fir-
mie. Istotne jest, czy łączna war-
tość  przychodów spadła o mini-
mum 25% w następstwie wystą-
pienia COVID-19 w dwóch wy-
branych następujących po so-
bie miesiącach (w okresie ma-
rzec - maj 2020 r.) w porównaniu 
do dwóch miesięcy poprzedzają-
cych lub analogicznych miesięcy 

w 2019 roku.
Do udzielenia bonu za-

kwalifikują się tylko te wnioski 
złożone przez MŚP, które speł-
nią wszystkie kryteria dopusz-
czające i uzyskają powyżej 50% 
maksymalnej możliwej do zdo-
bycia liczby punktów wg. kryte-
riów, które są dostępne na na-
szej stronie internetowej.

- Zainteresowanie projek-
tem jest duże, codziennie od-

bieramy telefony z zapytaniami 
firm zainteresowanych tą formą 
wsparcia - mówi Joanna Małec-
ka.

Nabór wniosków rozpocz-
nie się w drugiej połowie czerw-
ca. Konkretna data nie zosta-
ła jeszcze wyznaczona. Obecnie 
trwają ostatnie prace przy opra-
cowywaniu dokumentacji. Warto 
więc zaglądać na stronę opera-
torów OPZL  oraz  ZIPH. 

Przedsiębiorca będzie mógł 
kwalifikować wydatki począwszy 
od 1 lutego bieżącego roku, co 
pozwoli na refundację już wy-
konanych, bądź trwających in-
westycji. Trzeba jednak pamię-
tać, że w każdym przypadku 
należy zbadać rynek. Oznacza 
to skierowanie zaproszenia do 
złożenia oferty do co najmniej  
3 potencjalnych dostawców oraz 
otrzymania co najmniej 2 ofert 
handlowych. Projekt może trwać 
od miesiąca do roku. 

Istotne będzie zachowanie 
zasady trwałości, czyli deklara-
cja prowadzenia działalności  co 
najmniej 3 lata po rozliczeniu 
wsparcia oraz utrzymanie efek-
tów realizowanej operacji.

Wśród kryteriów dostępu 
do bonów jest również utrzyma-
nie zatrudnienia - umowy o pra-
cę oraz cywilnoprawne - wg sta-
nu na 30 kwietnia 2020 r. przez 
okres co najmniej 12 miesięcy. 

- Szczegóły znajdą się  
w regulaminie, który będzie 
opublikowany na stronie pro-
jektu - mówi Joanna Małecka. - 
Wnioski wraz załącznikami bę-
dą składane przez przedsiębior-
ców w wersji elektronicznej, a li-
sta rankingowa, czyli wyniki, po-
winny pojawić się we wrześniu.

Andrzej Buczyński

Bony z małym wkładem

Wsparcie na ich rzecz będzie udzielane w formu-
le projektu grantowego. Poziom dofinansowa-
nia wydatków na udzielane przedsiębiorstwom 
bony wyniesie 95% wydatków kwalifikowalnych. 
Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie  
w zależności od wielkości firmy od 50 000,00 
do 200 000,00 zł. Udział kosztów obrotowych 
w całkowitej wartości bonu dla jednego przed-
siębiorstwa wynosić będzie do 50% wartości 
kwalifikowalnej bonu. Konkretne przedsiębior-
stwo będzie mogło otrzymać tylko jeden grant 
od OPZL lub ZIPH. Do udzielenia bonu zakwa-
lifikują się tylko te wnioski złożone przez MŚP, 
które spełnią wszystkie kryteria dopuszczające 
i uzyskają powyżej 50% maksymalnej możliwej 
do zdobycia liczby punktów wg. kryteriów, które 
można sprawdzić na stronie OPZL.

Kwoty dofinansowania dla MŚP wynosić będą 
odpowiednio:
• Samozatrudnieni (jednoosobowa działal-

ność gospodarcza osoby fizycznej). Mini-
malna wartość bonu: 10 000,00 zł. Maksy-
malna wartość bonu: 50 000,00 zł.

• Mikro przedsiębiorcy. Minimalna wartość 
bonu: 30 000,00 zł. Maksymalna wartość 
bonu: 120 000,00 zł.

• Mali przedsiębiorcy. Minimalna wartość 
bonu: 50 000,00 zł. Maksymalna wartość 
bonu: 200 000,00 zł.

• Średni przedsiębiorcy. Minimalna wartość 
bonu: 50 000,00 zł. Maksymalna wartość 
bonu: 200 000,00 zł.

Pomoc dla przedsiębiorców będzie przeka-
zana na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia  
28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy  
w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014–2020  
w celu wspierania polskiej gospodarki w związ-
ku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U., 
poz. 773).

Joanna Małecka zachęca przedsiębiorców do zainteresowania się Lubuskim bonem wsparcia fot. ARMG
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Do aresztu za 
podatki
ŻARY Na trzy miesiące 
do aresztu trafił 
30-letni przedsiębiorca, 
zatrzymany przez 
policjantów z żarskiej 
komendy. Mężczyzna 
podejrzany jest o 
oszustwa podatkowe na 
ponad 3,5 mln złotych.

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Żarach zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości gospodar-
czej, prowadzą śledztwo powierzone 
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej  
w Żarach w sprawie uszczuplenia na-
leżności publicznoprawnej. 

W minionym tygodniu funkcjo-
nariusze zatrzymali 30-letniego przed-
siębiorcę z Żar, który podejrzany jest  
o oszustwo podatkowe na kwotę po-
nad 3,5 mln. złotych. Podczas prze-
prowadzonych przeszukań śledczy 
zabezpieczyli dokumentację księgową 
prowadzonej przez niego firmy. Na 
podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego prokurator przedstawił 

podejrzanemu zarzuty dotyczące za-
tajania w składanych przez niego de-
klaracjach podatkowych, prawdy co 
do rzeczywistej sprzedaży produktów, 
czym spowodował uszczuplenie należ-
ności publicznoprawnej dużej warto-
ści, nie mniejszej niż 3,5 mln. złotych. 
Sąd Rejonowy w Żarach przychylił się 

do wniosku Prokuratury Rejonowej  
w Żarach i aresztował 30-latka na trzy 
miesiące. Sprawa ma charakter rozwo-
jowy. Mężczyźnie może grozić wyso-
ka grzywna, kara pozbawienia wolno-
ści lub obie te kary łącznie. 

 
kom. Aneta Berestecka

Zgodnie z obwieszczeniem 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej,  w czerwcu zawartość 
kont na których gromadzone 
są składki na ubezpieczenie 
emerytalne oraz kapitał 
początkowy wzrośnie o 8,94 
procent. Stan subkont natomiast 
będzie wyższy o 5,73 procent.

To kontynuacja trendu notowanego w poprzed-
nich latach. W ubiegłym roku waloryzacja konta 
wyniosła 9,2 proc., a subkonta 5,01 proc. Ozna-
cza to wzrost naszego kapitału emerytalnego  ko-
rzystniejszy niż na jakiekolwiek lokacie. 

Wskaźnik waloryzacji konta ustalany jest na 
bazie inflacji i tempa wzrostu przypisu składek 
emerytalnych. Natomiast subkonta waloryzowa-
ne są zgodnie z przeciętnym wzrostem nominal-
nego PKB za ostatnie 5 lat. 

Przeprowadzana w czerwcu waloryzacja jest 
bardzo ważna, ponieważ stan konta i subkonta 
osiągnięty przez daną osobę w momencie przej-
ścia na emeryturę jest jednym z elementów wyso-
kości jej emerytury.

Przykładowo, wskaźnik 108,94 pozwala 
zwiększyć środki na koncie na którym zgromadzo-
no 450 tys. zł o kwotę 40,2 tys. zł. Natomiast jeśli 
ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci skła-
dek i kapitału początkowego, to waloryzacja spo-
woduje dopisanie aż 76 tys. zł. W ubiegłym roku 
waloryzacja konta wyniosła 9,2 proc., a subkonta 
5,01 proc. źródło: ZUS

Wskaźniki

fot. KPP Żary

Z uprawy do sądu
POWIAT ŻARSKI Policjanci 
zatrzymali 38-latka, który w swoim 
mieszkaniu uprawiał konopie 
inne niż włókniste. Rośliny zostały 
zabezpieczone do dalszych badań 
laboratoryjnych, a mężczyzna 
zatrzymany. Za uprawę i posiadanie 
narkotyków odpowie przed sądem. 

Posiadanie narkotyków, nawet w niewielkich ilościach 
jest zabronione. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wol-
ności, jeżeli ilości są znaczne nawet do 10. Niezgodne  
z prawem jest też uprawianie konopi  innej niż włóknista. 
Prawo przewiduje za to karę do 3 lat, za uprawę mogą-
cą dostarczyć znacznej ilości ziela konopi nawet do 8 lat 
pozbawienia wolności. W związku z tym policjanci po-
dejmują wszelkie działania, których celem jest wycofanie  
z nielegalnego obiegu zarówno tych znacznych ilości, jak 
i nieco mniejszych.

Policjanci z żarskiej komendy podczas służby ustali-
li, że mieszkaniec powiatu żarskiego w swoim mieszkaniu 
uprawia narkotyki. Potwierdziło się to, kiedy weszli do 
miejsca zamieszkania 38-latka i znaleźli kilkanaście krze-
wów  konopi innych niż włókniste. Rośliny rosły w do-
niczkach i znajdowały się w dość znacznej fazie wzrostu, 
bo mierzyły około pół metra. Podczas przeszukania funk-
cjonariusze znaleźli także susz, po jego przebadaniu tester 
wskazał, że jest to marihuana. Zarówno rośliny jak i susz 
zostały zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. 

Ich posiadacz został zatrzymany i trafił do policyjnego 
aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy w tej sprawie 
pozwolił przedstawić mu zarzuty. 38-latek za posiadanie  
i uprawę narkotyków odpowie teraz przed sądem.  

 
kom. Aneta Berestecka

fot. KPP Żary

Z danych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wynika, że obecnie   
w woj. lubuskim ubezpieczonych 
jest niewiele ponad 23,1 tys. 
obcokrajowców, czyli niemal  
3 tys. mniej niż pod koniec 
ubiegłego roku.
Liczba ubezpieczonych w naszym województwie   
obcokrajowców na przestrzeni ostatniej połowy 
roku spadła o 13 proc. W dalszym ciągu dominu-
jącą grupa są obywatele Ukrainy, którzy stanowią 
ponad 19,5 tys. spośród 23,1 tys. ubezpieczonych 
u nas cudzoziemców.

Kolejni co do liczby są Białorusini (665), 
obywatele Mołdawii (522) i Gruzji (501). Pracu-
ją u nas również przedstawiciele bardziej egzo-
tycznych nacji. W Zielonej Górze ubezpieczone są  
3 osoby z obywatelstwem lankijskim, kolumbij-
skim i kambodżańskim, oraz 4 Syryjczyków i Pale-
styńczyków. W Gorzowie jest natomiast troje oby-
wateli Maroka, Kuby, Tajwanu i Tajlandii oraz 4 Or-
mian. Ponad 15,5 tys. cudzoziemców to pracowni-
cy, natomiast 0,5 tys. posiada własną działalność 
gospodarczą. 

Musimy pamiętać, że rzeczywista liczba 
obywateli innych państw pracujących w Lubu-
skiem może być wyższa, ponieważ część z nich nie 
ma ubezpieczenia w ZUS, czy to z powodu pracy  
w szarej strefie, czy też z uwagi na zatrudnienie 
na nieoskładkowanych umowach. źródło: ZUS

Obcokrajowców 
teraz mniej
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POWIAT ŻARSKI 
Od poniedziałku, 
15 czerwca, rusza 
rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych. 
Nieco później, niż 
w latach ubiegłych. 
Większość zasad 
pozostała jednak 
bez zmian.

- W tym roku zmienił się termin nabo-
ru do szkół, rozpoczyna się 15 czerwca 
o godzinie 8.00 i potrwa do 19 sierpnia 
- mówi Bartłomiej Kubiak, naczelnik 
Wydziału Edukacji i Zdrowia w żar-
skim starostwie powiatowym. - Mło-
dzież będzie miała czas do 15 lipca 
na składanie wniosków o przyjęcie do 
wybranych przez siebie szkół ponad-
podstawowych.

Wniosek wygenerowany przez 
ucznia w elektronicznym systemie 
naboru będzie można wydrukować 
i zanieść do szkoły osobiście, albo 
przesłać pocztą elektroniczną. Przy 
szkołach będą powystawiane skrzyn-
ki, do których można wrzucić wnio-
sek w wersji tradycyjnej. A potem już 
tylko czekać, co będzie dalej. Sama 
chęć podjęcia nauki w danej pla-

cówce nie oznacza automatycznego 
przyjęcia. Liczą się punkty, przede 
wszystkim za dotychczasowe wyniki 
w nauce. 

Chociaż system rusza 15 czerw-
ca, nie ma konieczności, aby składać 
wniosek już w pierwszy dzień. Nie ma 
znaczenia kolejność składanych wnio-
sków. Na zarejestrowanie się uczniowie  
mają czas do 10 lipca. Linki do sys-
temu rekrutacyjnego znaleźć można 
między innymi na stronach interneto-
wych szkół, a także na stronie powia-
tu. Każdy może wybrać maksymalnie 
trzy szkoły. Jeśli nie dostanie się do 
szkoły pierwszego wyboru, system 
może zakwalifikować ucznia do dru-
giej i w końcu do trzeciej na liście.

Od 26 czerwca do 10 lipca 
uczeń musi dostarczyć świadectwo do 
wybranej szkoły, tej którą umieścił na 
liście, jako pierwszą. 

12 sierpnia zostaną wywieszone 
w szkołach wstępne listy kandydatów 
zakwalifikowanych oraz niezakwalifi-
kowanych. Pomiędzy 13 a 18 sierpnia 
kandydaci będą musieli osobiście po-
twierdzić, że chcą uczyć w szkole, do 
której się dostali. Zawsze ktoś prze-
cież może się rozmyślić, dlatego ko 
listy przyjętych do szkół pojawią się 
19 sierpnia.

- W tym roku nie organizujemy 
drugiego naboru, ponieważ nie będzie 
już na to czasu - mówi Bartłomiej 
Kubiak. - Uczniowie będą mogli jesz-
cze składać podania do szkół i wtedy  
o przyjęciu zadecyduje dyrektor, jeśli 
zostaną gdzieś wolne miejsca.

Teoretycznie może się zda-
rzyć, że słabe wyniki z podstawówki 
nie wystarczą na zakwalifikowanie 
ucznia do jednej z wybranych szkół, 
ale jak zapewnia naczelnik, ogólnie 
miejsc w szkołach nie zabraknie.

W tym roku ze względu na pan-
demię, po raz pierwszy od lat powiat 
nie zorganizował targów edukacyj-
nych, podczas których szkoły pre-
zentowały swoje kierunki kształcenia  
i zachęcały absolwentów podstawó-
wek i zlikwidowanych już obecnie 
gimnazjów, aby wybrali tę, a nie inną 
placówkę.

- W tym roku każda szkoła pre-
zentowała się wirtualnie - mówi Bar-
tłomiej Kubiak. - Wysyłaliśmy też 
informacje o naborach do szkół pod-
stawowych w powiecie.

Kierunki kształcenia będą rów-
nież opisane w systemie naboru elek-
tronicznego, co powinno ułatwić de-
cyzję wszystkim uczniom jeszcze nie 
do końca zdecydowanym. ATB

REKLAMA

Czas zapisać się do szkoły

- W tym roku mamy w ofercie naszych szkół zupełnie nowe 
kierunki, takie jak na przykład technik rachunkowości i tech-
nik programista w żarskim Ekonomiku - mówi Bartłomiej Ku-
biak fot. Andrzej Buczyński
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 27)
POWIAT ŻARSKI 
Choć od czasów 
etapowego 
likwidowania 
torowisk tartacznej 
kolejki minęło już 
ponad pół wieku, 
jednak do dzisiaj 
w potężnym 
kompleksie leśnym 
rozpościerającym 
się od linii kolejowej 
Tuplice-Forst po 
Brody, można 
spokojnie odszukać 
namacalne  
i widoczne ślady  
jej przebiegu.
Poszukiwanie tych miejsc dostar-
cza niemałych emocji, bowiem las 
jest całkowicie ogromny jednako-
woż bezludny i pełen zwierzyny. 
Z punktu widzenia spraw gospo-
darczych najważniejszymi obiek-
tami sieci transportowej były sate-
litarnie rozlokowane zakłady w Ła-
zach oraz składnica drewna z poło-
żonym nieopodal tartakiem w pra-
wobrzeżnej dzielnicy Forstu – Ber-
ge. W znikomej części, rozbierane-
go przez wiele lat po wojnie pra-
wobrzeżnego Forstu, współcześnie 
położone są Zasieki. Tartak z Berge 
był założony zdecydowanie wcze-
śniej od zakładu w Lesowie i eks-
ploatował już na początku XX w. 
kolej leśną. Po uruchomieniu tar-
taku w Lesowie w latach 20. sieć 
wąskotorowa tego tartaku została 
połączona z nowo powstałą kolej-
ką leśną, opartą już o zakład w Ła-
zach. 

Jeżeli chodzi o sprawy sie-
ciowe, na pierwszy plan wysuwa 

się centralnie zlokalizowany punkt 
zbiegu aż czterech nitek wąskoto-
rówki. Od wschodu dochodziła nit-
ka z okolic Jeziora Głębokiego, na 
północny-wschód odgałęziała się 
linia prowadząca do ładowni zlo-
kalizowanej obok Jeziora Proszów, 
od południa schodziła się wąskoto-
rówka z tartaku lesowskiego (z któ-
rej wychodził jeszcze prosto bie-
gnący tor w stronę linii kolejowej 
nr 14) i za na zachód szedł nieco 
powykręcany tor (ze względu na 
konieczność wymijania gęsto na-
znaczonych po drodze wydm śród-
leśnych) w kierunku Forstu, z odga-
łęzieniem  prowadzącym na totalne 
rubieże lasu niedaleko Jeziora Su-
chodolskiego. Miejsce konwergen-
cji wąskotorówek znajdowało się 
około 2 km na północny-wschód 
od tzw. Gwiazdy – wizytówki te-
go lasu za czasów obecności na 
tych terenach hrabiostwa Bruhlów 
z Brodów. Gwiazda była niewiel-
ką polaną, gdzie zbiegało się 8 pro-
mieniście schodzących się doń alei 
leśnych, przy której funkcjonowa-
ła leśniczówka oraz prywatny do-
mek myśliwski Bruhlów. Gwiazda 
nie była oczywiście nazwą lokalną 
lecz odnosiła się do niezwykle po-
pularnych gwiazd łowieckich roz-
sianych w całych Niemczech. Po-
lując na zwierzynę na zasadzie par 
force (psy zaganiały zwierzynę, aż 
padnie) wytyczano centralny punkt 
w którym zbiegały się leśne drogi  
i przesieki, tworząc charaktery-
styczną sieć w kształcie gwiazdy.  

Gwiazda brodzka została 
również wpleciona w sieć kolei le-
śnej, a fakt ten niewątpliwie nadał 
kolejce znamion lokalnej atrakcji 
turystycznej. (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Jeden z bardziej spektakularnych nasypów kolejowych dawnej kolejki. W tym miejscu linia 
wąskotorówki prowadzącej z okolic Jeziora Głębokiego, łukiem przechodziła nad dolinką 
strumienia Jeziorna fot. Grzegorz Dawczyk

Świetnie zachowany nasyp kolejki ciągnący się wzdłuż głównej drogi leśnej prowadzącej rów-
noleżnikowo do Nowej Roli fot. Grzegorz Dawczyk

Historyczne miejsce zbiegu czterech linii wąskotorówki leśnej na północny-wschód od Gwiazdy fot. Grzegorz Dawczyk

Lokalizacja dawnej gwiazdy brodzkiej pośrodku wielkiego lasu. Po leśniczówce i domku myśliwskim Bruhlów po-
zostały jedynie cokoły ziemne fot. Grzegorz Dawczyk
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Zaczęło się od pasji...
czyli o teatrze Drewniana Kurtyna (cz. 4)

W końcu przyszedł 
czas na spektakle 
oparte na tekstach 
dramatycznych.

- Teatrowi poetyckiemu towarzy-
szyło moje przekonanie, że wła-
ściwie szalenie trudno jest z mło-
dymi ludźmi, którzy nie są wy-
kształconymi aktorami, zrealizo-
wać tekst dramatyczny. Przypa-
dek zadecydował, że na początku 
lat dziewięćdziesiątych miałem 
w zespole ludzi dorosłych, tych, 
którzy wyrośli w tym teatrze  
i którzy nadal mieli ochotę gry-
wać. Byli oni na tyle dojrzali, że 
mogli udźwignąć dramat i od tego 
się zaczęło. Zainteresowaliśmy 
się teatrem absurdu, czyli teksta-
mi Mrożka, Gombrowicza, Wit-
kacego, potem przyszedł czas na 
utwory mniej znanych autorów - 
wspomina Roman Krzywotulski.

Sławomir Mrożek
Na pełnym morzu
Reżyseria: Roman Krzywotulski
Scenografia: Roman Krzywotulski
Muzyka: Mariusz Massier
Obsada:
Gruby rozbitek - Piotr Olszewski
Średni rozbitek - Przemysław Ka-
zimierski
Mały rozbitek - Waldemar Dybalski
Listonosz i Lokaj - Mariusz Massier

„Na pełnym morzu” to jedno-
aktówka najwybitniejszego repre-
zentanta polskiego teatru absurdu. 
Akcja sztuki rozgrywa się na tra-
twie, na pełnym morzu. 

Spektakl zaczyna się od poja-
wienia trzech aktorów, którzy przy-
witawszy się z widzami, przebiera-
ją się na ich oczach w stosowne do 
ich ról kostiumy, których nie zdej-
mują do końca widowiska, jakby 
się można według prawideł teatru 
spodziewać. Publiczność zdaje się 

uczestniczyć w przedstawieniu.
Trzech rozbitków pozba-

wionych żywności postanawia, 
że jeden z nich zostanie zjedzo-
ny. Zanim przystąpią do realiza-
cji swojego planu, rozpoczną kam-
panię wyborczą, zakłócaną tyl-
ko przybyciem na tratwę posłań-
ców z lądu... Jej wynik zadecyduje  
o tym, kto będzie ofiarą. Kto zosta-
nie poświęcony lub sam się poświę-
ci dla dobra pozostałej dwójki? Pa-
dają różne propozycje rozwiąza-
nia konfliktu: wybory powszechne, 
dyktatura, wolne wybory. Gdy Gru-
by wspomina o losowaniu, Średni 
mówi, że tak naprawdę to jest prze-
ciwnikiem hazardu. Dyktatura też 
nie zostaje zaakceptowana. Następ-
nym pomysłem są wolne wybory. 
Rozbitkowie przypominają sobie  
o kampanii. Rozpoczyna się propa-
ganda przedwyborcza. Najpierw na 
trybunę wchodzi Mały i opowiada 
o rodzinie, czym chce wzbudzić li-
tość w towarzyszach. Jednak argu-
mentacja ta nie robi na nich dobre-
go wrażenia. Następnie z krótkim 
przemówieniem występuje Średni. 
Ostatni swą mowę prezentuje Gru-
by. Rozpoczyna przemowę od wy-
ciągnięcia ręki w faszystowskim 
pozdrowieniu. Po kampanii przed-
wyborczej zaczyna się tajne gło-
sowanie. Niestety wolne, wybory 
nie udają się – w cylindrze o dzi-
wo znajdują się cztery karteczki. Po 
kilku nieudanych próbach rozwią-
zania sprawy, rozbitkowie decydują 
się na nominację. Po długiej i burz-
liwej dyskusji wytypowany zostaje 
Mały z racji tego, że jako jedyny nie 
jest sierotą. Gruby przekonuje: 

„...Wydaje mi się, że spra-
wa jest zupełnie prosta z punktu 
widzenia sprawiedliwości. Czy  
z lekkim sercem skrzywdziłby 
pan sierotę? Nie dosyć, że sie-
roctwo, to jeszcze zjedzenie!...” - 

fragment scenariusza.
Mały oczywiście odma-

wia szukając nowego argumentu. 
Rozmowę przerywa krzyk o po-
moc. Zaraz po tym na pokład do-
staje się listonosz z depeszą in-
formującą o śmierci matki Ma-
łego. Ten nie posiada się z rado-
ści. W tej dramatycznej sytuacji 
cieszy się, że został sierotą i nie 
może być zjedzony. Mały, prze-
konany w końcu przez Średniego  
i Grubego, że dla dobra ogółu po-
winien dobrowolnie dać się zjeść, 
tak mówi:
…Wolność to nic nie znaczy.
Dopiero prawdziwa wolność to 
znaczy coś.
Dlaczego? 
Bo jest prawdziwa, a więc lepsza.
Wobec tego gdzie szukać prawdzi-
wej wolności?
Pomyślmy logicznie.
Jeśli prawdziwa wolność to nie 
jest to samo, co zwykła wolność, 
to wobec tego gdzie jest prawdzi-
wa wolność?
To jasne.
Prawdziwa wolność jest tylko 
tam, gdzie nie ma zwyczajnej wol-
ności…”
W tym momencie Średni i Gruby 
szykują zastawę w celu skoszto-
wania polędwicy z Małego…

Reżyser Roman Krzywotul-
ski zaproponował inne, przewrot-
ne zakończenie sztuki. Pod koniec 
widowiska aktorzy rozdają wśród 
publiczności talerze i sztućce  
i talerze, jakby zapraszając ich 
do wspólnej uczty. Gdy wyda-
je się, że finał już nastąpił, gasną 
światła, a po chwili na scenie po-
jawiają się „Dzikie”. Piętnaście 
przebranych w dżinsowe ubrania  
i mocno ucharakteryzowanych 
kobiet. Ten zabieg autorski re-
żysera wynikał z tego, że zespół  
w tym czasie składał się praktycz-

nie z samych dziewcząt. Główne 
role grali młodzi aktorzy Piotr Ol-
szewski i Przemysław Kazimier-
ski oraz doświadczony Waldemar 
Dybalski, którzy byli w stanie 
udźwignąć duże role dramatycz-
ne. „Dzikie” to postacie wymy-
ślone przez Romana Krzywotul-
skiego, które „odtańcowują” sza-
lony, końcowy taniec, sugerując 
nam, że przed chwilą właśnie zja-
dły pozostałych rozbitków, prze-
kazując nam przewrotne przesła-
nie reżysera: „Wszyscy jesteśmy 
ludożercami” 

Roman Krzywotulski i je-
go pomysłowy zespół wymyśla-

li różne sztuczki, żeby zaintere-
sować i zaszokować publiczność. 
Przed przedstawieniem, przyby-
wających gości witali inni człon-
kowie zespołu przebrani za pira-
tów. Piotr Olszewski między rzę-
dami krzeseł rozlewał sok z ki-
szonych ogórków, a sam zaja-
dał pieczonego kurczaka, żeby 
wzbudzić w widzach apetyt. Po-
mysłów młodym ludziom nie bra-
kowało. Byli twórczy i aktywni,  
a taka aktywność już niedługo za-
owocowała następną premierą, 
następnym Mrożkiem. (cdn.)

Krzysztof Piontek

Premiera spektaklu odbyła się  12 grudnia 1993 roku fot. arch.

Piotr Olszewski i Waldemar Dybalski fot. arch. „Dzikie” fot. arch.
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Potrzebna jest nowa 
strategia rozwoju

GMINA ŻARY Będą konsultacje z mieszkańcami

Gmina przystąpiła 
do opracowania 
następnego 
dokumentu, który 
wskaże kierunki 
rozwoju na 
następną dekadę. 
Do współpracy 
zaproszeni zostaną 
mieszkańcy.

- Poprzednia strategia kończy się 
w 2020 roku i w związku z tym 
podjęliśmy działania, żeby przy-
gotować następną, na lata 2021-
2030 - mówi wójt gminy Leszek 
Mrożek. - Biorąc pod uwagę 
tempo zmian, jakie się wokół nas 
dokonują, nie ma sensu dziś pla-
nować na dłuższy okres.

Spotkania w sprawie strate-
gii zostały wstępnie podzielone na 
kilka etapów. W pierwszym z nich 
wzięli udział wyłącznie pracow-
nicy gminy. Określono harmono-
gram dalszych działań.

Na razie nie było jeszcze 
mowy o tym, jakie zadania trzeba 
będzie w przyszłych latach zreali-
zować. To będzie wynikało z po-
trzeb, niekoniecznie tylko urzęd-
niczych.

- Będę prosił o zdanie różne 
grupy mieszkańców, począwszy 
od organizacji pozarządowych, 

kół gospodyń wiejskich, straża-
ków, pszczelarzy, aż po szkoły  
i wszelkie możliwe instytucje - de-
klaruje Leszek Mrożek. - Wszyst-
kim zadamy jedno bardzo proste 
pytanie, na które chcielibyśmy 
poznać odpowiedź - jak widzisz 
gminę w 2030 roku.

Ograniczeń co do pomysłów 
i propozycji  właściwie nie będzie.   
Może się okazać, że pojawią się 
koncepcje zupełnie nierealne do 
zrealizowania, ale mogą się trafić 
naprawdę dobre, zarówno ze stro-
ny seniorów, jak i uczniów szkół 
podstawowych. Wójt ma nadzie-
ję, że mieszkańcy chętnie włączą 
się w ten proces budowania przy-
szłości. Zaplanowano nawet, że  
w urzędzie zawiśnie specjalna 
tablica, na której każdy będzie 
mógł zapisać swój pomysł.

Jakiego typu mogą to być 
pomysły? To już zależy wyłącz-
nie od potrzeb, albo wyobraźni. 
Ktoś może wskazać, że chciał-
by na przykład więcej obiektów 
sportowych w gminie. Inny może 
zasugerować, żeby częściej or-
ganizowane były jakieś festiwale 
związane z działalnością lokal-
nych zespołów ludowych. Mogą 
być też kwestie dotyczące potrzeb 
budowania nowych dróg, chodni-
ków, czy oświetlenia w poszcze-
gólnych miejscowościach. Ktoś 

chciałby gaz ziemny, a ktoś plac 
zabaw. Każda myśl warta jest 
tego, aby się nad nią zastanowić  
i jeśli będzie taka możliwość - 
zrealizować w ciągu kolejnej 
dziesięciolatki.

- Zobaczymy, jaka będzie 
aktywność mieszkańców, ale gdy 
minie termin zbierania głosów, 
żeby nikt nie miał pretensji, że 
nikt nie chce brać jego pomy-
słów pod uwagę - mówi Leszek 
Mrożek. - A jeśli nawet dziecko 
narysuje staw z fontanną, to nic 
nie stoi na przeszkodzie, abyśmy 
potem wspólnie z radnymi zasta-
nowili się, czy znajdą się w bu-
dżecie pieniądze, aby coś takiego 
zrealizować.

Urzędnicy będą zbierać po-
mysły wszelakie do końca lipca.

- Nie chcemy sami wszyst-
kiego wymyślać tu w urzędzie - 
mówi wójt Mrożek. - Uważam, że 
rozwój gminy powinien być opar-
ty na potrzebach i oczekiwaniach 
mieszkańców.

Strategia jest również po-
trzebna gminie do pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Bez tego 
ani rusz. Prace rozpoczęto stosun-
kowo wcześnie, aby spokojnie 
zdążyć, zanim obowiązująca jesz-
cze teraz strategia straci ważność.  

Andrzej Buczyński

fot. UG Żary fot. UG Żary

- Będę namawia wszystkich mieszkańców, aby aktywnie włączyli się  
w opracowanie strategii gminy - mówi wójt Mrożek fot. Andrzej Buczyński
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Pierwszy krok do inwestycji 
to zewnętrzne środki

REKLAMA - WSPIERAJMY NASZYCH

ŻARY Decyzją 
radnych Sejmiku 
Województwa 
Lubuskiego, miasto 
Żary otrzymało 
pomoc finansową 
w formie dotacji 
celowej na 
dofinansowanie 
budowy sali sportów 
walki na „Syrenie”. 
To kwota 100 tys. 
złotych.
O budowie nowoczesnej sali, któ-
ra ma docelowo zastąpić obecny 
„barak” zajmowany przez zapa-
śników Agrosu, mówiło się już 
dawno. Do tej pory jednak nie 
wbito jeszcze symbolicznej pierw-
szej łopaty.

- Od ponad dwóch lat in-
tensywnie zabiegamy o środki 
na budowę sali sportów walki, co 
byłoby zakończeniem głównych 
inwestycji na stadionie „Syrena” 

- mówi wiceburmistrz Żar Olaf 
Napiórkowski. - Obecna sala ma 
już ponad 40 lat, a była projekto-
wana na 10-15 lat.

Projekt nowoczesnej sali jest 
już gotowy. Urzędnicy szukają 
jednak dodatkowych źródeł finan-
sowania, tak jak to miało miejsce 
w przypadku już zrealizowanych 
inwestycji na „Syrenie”. 

- Dwukrotnie składaliśmy 
wniosek do Ministerstwa Spor-
tu, niestety, żadna inwestycja w 
naszym województwie nie otrzy-
mała dofinansowania, więc za 
pośrednictwem naszego radnego 
w sejmiku Marka Cieślaka zwró-
ciliśmy się do pani Marszałek 
Województwa o wsparcie naszej 
inwestycji i mamy taką pierwszą 

cegiełkę - mówi wiceburmistrz. 
- Kończy nam się pozwolenie na 
budowę i mam nadzieję, że uda 
nam się w tym roku rozpocząć tę 
inwestycję.

Trwają dalsze rozmowy  
o kolejnych pieniądzach woje-
wódzkich. Tym razem pada kwota 
miliona złotych na przyszły rok.

Miasto złożyło też wniosek 

do ministerstwa, po raz trzeci.
- Okazuje się, że tam bar-

dziej faworyzuje się inwestycje 
na ścianie wschodniej naszego 
kraju, a chyba sport nie ma gra-
nic, takie jest moje zdanie - mówi 
Olaf Napiórkowski. - Tak to nie-
stety wygląda, ale szukamy in-
nych rozwiązań i cieszymy się ze 
wsparcia pani Marszałek. ATB

„Rozwiązanie tymczasowe” przetrwało długie lata fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Nieco później 
niż zwykle, bo  
13 czerwca, swoje 
bramy otwiera  
Kompleks 
Rekreacyjny przy  
ul. Źródlanej
Tradycyjnie, w pierwszy dzień 
sezonu, wstęp jest bezpłatny. Od 
kolejnego dnia, już normalnie, jak  
w roku ubiegłym. Na basen bę-
dzie można się wybrać codziennie 
od godz. 10.00 do 20.00.

- Obowiązywać będą za-
lecenia, z którymi trzeba się do-
kładnie zapoznać - mówi wicebu-
rmistrz Żar Olaf Napiórkowski. 

- Według nowych zasad, jedno-
cześnie na obiekcie przebywać 
może 1,5 tysiąca osób, ale ubie-
głoroczne rekordy frekwencji się-
gały do trzech tysięcy.

Jeśli na basenie będzie już 
1,5 tysiąca osób, to każda na-
stępna zostanie wpuszczona, jeśli 
ktoś wyjdzie. Ale czy takie licz-
by zostaną osiągnięte? Niektórzy 
podchodzą to tego nieufnie, inni 
z kolei bardzo się cieszą i czekają  
z niecierpliwością, kiedy będą 
mogli pójść na basen.

- Myślę, że kompleks przy  
ul. Źródlanej jest i tak bezpieczniej-
szy niż każde inne dzikie kąpielisko 
- dodaje wiceburmistrz. ATB

Basen pod chmurką

Zasady zachowania bezpieczeństwa 
sanitarnego na Wielofunkcyjnym 
Kompleksie Rekreacyjnym 
w Żarach przy ul. Źródlanej

W celu dodatkowego zwiększenie bezpieczeństwa dla 
pracowników i użytkowników korzystających z obiektu 
wprowadza się ograniczenia ilości osób przebywających 
na obiekcie i obowiązkową dezynfekcję przed wejściem 
na obiekt. Osoby korzystające z obiektu powinny same 
zadbać o swoje i innych bezpieczeństwo. Dodatkowo ra-
townicy będą przypominać o zasadach bezpiecznego ko-
rzystania z obiektu. 
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie 
w strefie wejścia/kasy stosuje się:
• bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna 

osoba, 
• w kolejce do kasy obowiązuje dystans 2 metrów, za-

znaczony na podłodze przed kasą,
• dezynfekcja pasków i kluczy (do szafek) po każdym 

użytkowniku,
• zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiej-

kolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg odde-
chowych.

• w strefie sanitariatów, łazienek i szatni stosuje się:
• w szatniach wprowadza się ograniczoną liczbę sza-

fek, z możliwością zachowania dystansu osób korzy-
stających z szatni,

• dezynfekcja szafek po każdym użytkowniku.
• dezynfekcję powierzchni wspólnych takich jak klam-

ki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki 
światła, kurki baterii, powierzchnie sanitarne.

w strefie basenów stosuje się:
• ograniczoną liczbę osób korzystających, z zachowa-

niem bezpiecznego dystansu,
• ze zjeżdżalni można korzystać pod warunkiem za-

chowania bezpiecznego odstępu,
• na pomoście wskazane niezatrzymywanie się, po-

most powinien służyć do przemieszczania się,
w strefie plaż, skwerów, placów zabaw, boisk należy:
• zachować bezpieczny dystans od innych użytkowni-

ków (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących)
• korzystać z ławek, leżaków wyłącznie okrywając je 

kocami, ręcznikami itp.
• myć ręce wodą z mydłem po korzystaniu w placów 

zabaw, boisk itp.
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników
Na Kompleksie może przebywać w jednym czasie 
maksymalnie 1500 osób w tym:
• na terenie rekreacyjnym – 1360 osób,
• basen sportowo-rekreacyjny ze zjeżdżalniami – 123 

osoby,
• brodziki do zabaw dziecięcych – 17 osób.
Na Wielofunkcyjnym Kompleksie Rekreacyjnym 
w Żarach przy ul. Źródlanej obowiązuje:
• zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej od-

ległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz 
na terenie obiektu tj.: szatni, przebieralni, toalet, na-
trysków, brodzika i utrzymywanie minimalnej odle-
głości od innych osób wynoszącej 2 m, także pod-
czas pływania w basenie,

• obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu głównym 
na obiekt, przy wejściu do łazienek, szatni i toalet,

• przestrzeganie zasad higieny użytkowników na 
obiekcie, przejście do stref basenowych przez bro-
dziki do płukania stóp,

• równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub 
pływających w basenach, 

• obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspól-
nych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, toalet, 
łazienek, z którymi stykają się użytkownicy (z wy-
łączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu 
dnia),

• nie prowadzenie dezynfekcji natryskowej większych 
powierzchni przy użyciu alkoholowych środków de-
zynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższe-
nia stężenia oparów w powietrzu  i przekroczenia 
granicy wybuchowości,

• korzystanie z placów zabaw, boisk, ławek, leżaków 
i innej infrastruktury na terenie obiektu z zachowa-
niem ograniczonego zaufania po korzystaniu przez 
innych użytkowników,

• na plażach, skwerach należy zachować bezpieczny 
dystans od innych plażowiczów.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników 
Stosowanie przez osoby zatrudnione rękawiczek jedno-
razowych lub środka do dezynfekcji rąk.
Stosowanie przez osoby zatrudnione (z wyłączeniem ra-
towników) przyłbic lub maseczek w budynku szatniowo-
-socjalnym.
Nadzorowanie liczby użytkowników korzystających  
z obiektów.
Stosowanie przez osoby zatrudnione: 
• zachowania bezpiecznej odległości od użytkownika 

i współpracowników (rekomendowane są 2 metry),
• czyszczenia,  mycia i dezynfekcji pomieszczeń po-

między zmianami, 
• częstego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem  

i dezynfekcji osuszonych dłoni środkiem, obowiąz-
kowo przed rozpoczęciem pracy,

• podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
• starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłasz-

cza ust, nosa i oczu,
• dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy by-

ły czyste i higieniczne, szczególnie po zakończo-
nym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji po-
wierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, kla-
wiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. Ra-
townik powinien posiadać swój indywidualny gwiz-
dek,

• regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić po-
wierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, 
np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, 

• wykorzystywanie do komunikacji metod na odle-
głość, takich jak telefon komórkowy lub telefon we-
wnętrzny.

Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu roz-
przestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywa-
nie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub 
dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny 
zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
• przed i po pracy,
• po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp.,
• przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu, 
• po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddecho-

wych, np. w przypadku kasłania, kichania,
• przed i po skorzystaniu z toalety,
• przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,
• przed i po posiłku, spożywaniu napojów.
Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
Procedury postępowania w przypadku 
podejrzenia u użytkownika zakażenia 
koronawirusem 
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak 
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddy-
chaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren 
obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszyb-
szym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźne-
go celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam 
transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umoż-
liwi obsłudze ustalenie obszaru,  w którym poruszała się 
i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzą-
tania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to 
możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, któ-
rzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia 
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sa-
nitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawi-
rus/ oraz gis.gov.pl.

W ubiegłoroczne upalne dni nie brakowało chętnych do spędzenia czasu przy ul. Źródlanej fot. Andrzej Buczyński
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Dobre paliwa prawie wszędzie
W ubiegłym roku 
Inspekcja Handlowa 
zakwestionowała 1,37 
proc. skontrolowanych 
próbek paliw płynnych 
u wybranych losowo 
przedsiębiorców.
Najlepszej jakości 
paliwa ciekłe występują 
w woj. lubelskim, 
łódzkim, małopolskim, 
opolskim, podkarpackim, 
świętokrzyskim 
i warmińsko-
mazurskim, najgorszej 
– w woj. podlaskim, 
zachodniopomorskim  
i kujawsko-pomorskim.

Inspekcja Handlowa (IH) sprawdza czte-
ry rodzaje paliw ciekłych dostępnych na 
rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, 
biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli  
w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych 
niespełniających wymogów jakościowych 
wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość 
nieprawidłowości stwierdzanych u przed-
siębiorców wybranych losowo znacząco 
spadła i od 2015 r. utrzymuje się poniżej 
3 proc.

- W efekcie kontroli Inspekcji Han-
dlowej z roku na rok poprawia się jakość 
paliw ciekłych w Polsce. Wiele pracy zo-
stało już wykonanej aby kierowcy mo-
gli tankować najwyższej jakości paliwo 
– mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontrola jakości paliw ciekłych od-
bywa się dwutorowo. Po pierwsze, na sta-
cjach wybranych losowo - ten sposób typo-
wania lepiej odzwierciedla rzeczywisty ob-
raz jakości paliw w Polsce. Po drugie, IH 
sprawdza przedsiębiorców, których doty-
czyły skargi konsumentów lub zostali zgło-
szeni przez organy ścigania albo u których 
poprzednie kontrole wykazały nieprawi-
dłowości. Łącznie, biorąc pod uwagę sta-
cje wybrane losowo oraz wytypowane na 
podstawie skarg, wymagań jakościowych 
nie spełniło 1,86 proc. próbek.

Stacje wybrane losowo
W przypadku losowo pobranych próbek 
paliw ciekłych w 2019 r. wymagań nie 
spełniało 1,37 proc. (rok wcześniej – 1,90 
proc.). Podobnie jak w 2018 r., nieprawi-
dłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,01 
proc.) niż oleju napędowego (1,86 proc). 
Próba losowa była nieznacznie większa 
niż w poprzednim roku: łącznie inspekto-
rzy zbadali 1023 próbki pobrane na 1023 
stacjach.

Najwięcej nieprawidłowości wystą-
piło w województwach: podlaskim – 5,88 
proc., zachodniopomorskim – 5,66 proc. 
i kujawsko-pomorskim – 4,92 proc. zba-
danych próbek. Natomiast w wojewódz-
twach lubelskim, lubuskim, łódzkim, ma-
łopolskim, opolskim, podkarpackim, świę-
tokrzyskim i warmińsko-mazurskim IH nie 
zakwestionowała żadnej z próbek pobra-

nych losowo.
Przeprowadzone w 2019 r. losowe 

badania jakości gazu skroplonego (LPG) 
wykazały nieprawidłowości w przypad-
ku 0,60 proc. sprawdzonych próbek (rok 
wcześniej było to 1,43 proc.).

Kontrole poza systemem - stacje, na 
które napłynęły skargi
Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadzi-
ła również kontrole stacji, na które skarżyli 
się kierowcy, wytypowanych przez organy 
ścigania oraz tych, na których w poprzed-
nich latach stwierdziła nieprawidłowości. 
Z pobranych 658 próbek oleju napędowego 
i benzyny na 520 stacjach inspektorzy za-
kwestionowali 2,74 proc. (nastąpiła popra-
wa, bo rok wcześniej było to 6,63 proc.). 
Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju na-
pędowego – 4,46 proc. próbek (rok wcze-
śniej – 9,98 proc.). W przypadku benzyny, 
kontrola w 2019 r. nie ujawniła nieprawi-
dłowości (rok wcześniej 0,82 proc.). W ra-
mach kontroli gazu LPG inspektorzy za-
kwestionowali 1,92 proc. próbek, a więc 
nastąpiła nieznaczna poprawa w stosunku 
do 2018 r., gdy było to 2 proc. Najwięcej 
odstępstw od wymagań jakościowych pa-
liw ciekłych było w województwach: za-
chodniopomorskim (13,64 proc.) i lubu-
skim (13,04 proc.).

Kwestionowane parametry
Najczęściej kwestionowanymi parametra-

mi w przypadku oleju napędowego były: 
tzw. stabilność oksydacyjna, czyli odpor-
ność na utlenianie podawana w godzinach. 
Utlenianie objawia się mętnieniem pali-
wa i powstawaniem osadów żywicznych  
w zbiorniku i systemie zasilania. Prowa-
dzić to może m.in. do zatykania filtrów pa-
liwa, zanieczyszczenia zaworów wtrysko-
wych oraz innych usterek układu paliwo-
wego.

W zakresie benzyny badania najczę-
ściej ujawniały przypadki niedotrzymania 
wartości określonych dla parametru pręż-
ność par. Niespełnienie tego parametru 
może mieć wpływ na pogorszenie pracy 
silnika. Może on dławić się i gasnąć. Dru-
gim, najczęstszym uchybieniem były nie-
właściwe parametry destylacji. Destylacja 
wpływa na płynność pracy silnika oraz je-
go zdolność do osiągnięcia maksymalnej 
mocy. Niedotrzymanie tego parametru pro-
wadzi do niewłaściwego spalania oraz nad-
miernego zużywania silnika.

W przypadku gazu LPG zastrzeżenia 
dotyczyły złych wyników badania działa-
nia korodującego na miedź, co grozi rdze-
wieniem niektórych elementów silnika.

Działania Inspekcji Handlowej
W 2019 r. IH wydała 10 decyzji o wyco-
faniu z obrotu paliw, które nie spełniały 
norm, oraz przekazała do Urzędu Regula-
cji Energetyki informacje dotyczące 47 sta-
cji paliw, na których inspektorzy stwierdzi-

li naruszenie warunków udzielonych kon-
cesji na obrót paliwami ciekłymi oraz prze-
pisów prawa energetycznego. Prezes URE 
może nałożyć karę na przedsiębiorców, 
którzy naruszają warunki koncesji, sprze-
dając paliwa niewłaściwej jakości.

Inspekcja Handlowa skierowała po-
nadto 23 zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa do prokuratur. 
Obowiązujące przepisy przewidują suro-
we sankcje za obrót paliwem złej jakości 
– grzywnę w wysokości do 1 mln. zł lub 
karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.

Rok 2020 – trwające kontrole
Są już także wyniki kontroli jakości pa-
liw przeprowadzonych  od stycznia do ma-
ja 2020 r. Dotyczą zarówno przedsiębior-
ców wybranych losowo, jak i tych, na któ-
rych były skargi. Od początku roku do koń-
ca maja 2020 r. Inspekcja Handlowa pobra-
ła i zbadała łącznie 632 próbki paliw cie-
kłych, w tym 316 próbek oleju  napędowe-
go i 316 próbek benzyn. 22 próbki paliw 
ciekłych (3,48 proc.) nie spełniały wyma-
gań jakościowych, w tym 20 próbek ON 
(6,33 proc.) i 2 próbki  Pb 95 (0,63 proc.).  
W przypadku gazu skroplonego (LPG) 
od początku roku do końca maja pobrano  
i zbadano 133 próbki, 2 próbki nie speł-
niały wymagań jakościowych, co stanowi 
1,77 proc.

Gdzie szukać informacji
Listę stacji i hurtowni paliw skontrolowa-
nych przez Inspekcję Handlową na zle-
cenie UOKiK znajdziesz na stronie in-
ternetowej urzędu na specjalnie przy-
gotowanej mapie - https://www.uokik.
gov.pl/kontrola_jakosc_paliw_mapa.
php. Pokazane są tu stacje i hurtownie  
w konkretnych miejscowościach. Pod ma-
pą znajduje się legenda wyjaśniająca sym-
bole i litery użyte w tabelach. Litera D 
oznacza, że próbka spełnia wymagania ja-
kościowe (parametry) określone w przepi-
sach prawa.

Gdzie po pomoc
Uważasz, że złe paliwo uszkodziło sil-
nik? Poniosłeś koszty naprawy? Złóż re-
klamację u właściciela stacji. O stacji, któ-
ra sprzedaje paliwo złej jakości, poinfor-
muj też UOKiK, wykorzystując specjalny 
formularz - https://www.uokik.gov.pl/zglo-
szenie_paliwa_zlej_jakosci__formularz.
php. Zawiadom także Inspekcję Handlową. 
IH pomoże polubownie rozstrzygnąć twój 
spór z przedsiębiorcą. Jeżeli sprzedawca 
nie zgodzi się na polubowne rozstrzygnię-
cie sprawy, wsparcia w dochodzeniu praw 
na drodze sądowej, udzieli bezpłatnie je-
den z rzeczników konsumentów.

Jeżeli podczas tankowania do pełna 
dystrybutor na stacji paliw wskazał ilość 
paliwa o kilka litrów większą niż mieści 
się w baku pojazdu, zwróć się do Głów-
nego Urzędu Miar. Inspektorzy Urzędu 
Miar mogą skontrolować wskazaną sta-
cję i sprawdzić, czy licznik w dystrybuto-
rze wskazuje prawidłową ilość tankowane-
go paliwa.

żródło: UOKiK

fot. ARMG
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Stulecie Winnych

Ethan Renner z CIA to specjalista od zwalczania 
terroryzmu. Obecnie bierze udział w operacji 
mającej zapobiec sprzedaży bomby zamachow-
com. Nie kryje zaskoczenia, gdy dowiaduje się 
o chorobie. Specjaliści nie dają mu szans na 
wyleczenie. Zostało mu tylko kilka miesięcy 
życia. W obliczu zbliżającej się śmierci Ethan 
postanawia wykorzystać ostatnią szansę odbu-
dowania relacji z byłą żoną, a także dorastającą 
córką Zoey, z którą zerwał kontakt, gdyż nie 
chciał jej narażać.

TVP1 dramat sensacyjny, Francja, USA, Serbia, 2014

72 Godziny21:40

Piątek

TVP2

21:25

Sobota

Victoria Körner (Katharina Müller-Elmau) leci 
na Majorkę, gdzie ma spotkać się z notari-
uszem w sprawie sprzedaży domu. Kobieta 
w końcu rozwodzi się z Nico (Christoph M. 
Ohrt). Para już od 10 lat żyje w separacji. 
Po rozstaniu kobieta wróciła z córką do 
Hamburga, a jej były mąż spełniał na Majorce 
swoje marzenia o prowadzeniu restauracji 
i kolejny raz się zakochał. Tymczasem pod-
czas ponownego spotkania, dawna miłość 
powoli się odradza.

Bibliotekarz Henry DeTamble (Eric Bana) 
cierpi na niezwykłą chorobę genetyczną, której 
objawem jest niekontrolowane przenoszenie się 
w czasie. Mężczyzna odkrył ją w wieku sześciu 
lat, a towarzyszyły temu tragiczne okoliczności. 
Od tamtej chwili Henry boi się, że nigdy nie 
uda mu się stworzyć stałego związku z kobietą. 
Wszystko zmienia się, kiedy poznaje miłość 
swego życia, Clare Abshire (Rachel McAdams). 
Spotkał ją gdy miał ponad trzydzieści lat, ona 
zaś była jeszcze małą dziewczynką. 

TVP1 fi lm obyczajowy, Niemcy, 2018dramat sf, USA, 2009

Lato na MajorceZaklęci w czasie 22:15

Niedziela

Pewnego dnia nastoletni Thomas budzi się 
w windzie, która powoli zmierza w górę. Trafi a 
do miejsca zwanego Strefą. To ogromna polana 
ogrodzona betonowym murem. Chłopiec 
niczego nie pamięta. Nie ma pojęcia, kim jest, 
skąd pochodzi ani jak się tu znalazł. Spotkanie 
z rówieśnikami uświadamia mu, że również 
ich wspomnienia zostały wymazane. Każdego 
ranka ściany muru się rozsuwają, otwierając 
labirynt, który zamyka się o zachodzie słońca. Co 
miesiąc pojawia się tu nowy przybysz. 

POLSAT thriller, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2014

Więzień labiryntu20:10

Poniedziałek

6 czerwca 1944 roku. Alianci lądują w Norman-
dii. Mimo precyzyjnie zaplanowanych działań, 
które miały odwrócić uwagę Niemców od tego, 
co działo się na plaży, Amerykanie i towarzyszą-
cy im żołnierze dostali się w strefę artylery-
jskiego i maszynowego ostrzału. W tej samej 
operacji wojskowej, w różnych oddziałach, 
wzięli udział czterej bracia Ryanowie. Trzech 
z nich zginęło. Amerykański ofi cer, kapitan John 
H. Miller, dostaje rozkaz przeprowadzenia swojej 
jednostki za linię wroga i odszukania czwartego.

POLSAT dramat wojenny, USA, 1998

Szeregowiec Ryan20:10

Wtorek

Cataleya Restrepo (Zoe Saldana) jako dziecko 
była świadkiem brutalnego morderstwa 
rodziców, którzy zginęli z rozkazu mafi osa Don 
Luisa Sandovala (Beto Benites). Jej udało się 
uciec. Opuściła Bogotę, gdzie się wychowy-
wała, i trafi ła do Chicago pod opiekę wuja, 
kryminalisty Emilia (Cliff  Curtis). Przeszła 
szkolenie pod jego okiem i teraz pracuje jako 
płatna zabójczyni. Jest piękna, zdeterminowana 
i niezwykle skuteczna. Bez skrupułów przyjmuje 
zlecenia od Emilia, likwidując kolejne cele. 

TVN dramat sensacyjny, Francja, USA, 2011 

Colombiana23:20

Środa

Danny Maccabee jest wziętym chirurgiem 
plastycznym, któremu nieco gorzej wiedzie się 
w życiu prywatnym. Mężczyzna jest święcie 
przekonany, że kobiety są zainteresowane 
żonatymi facetami, dlatego gdy spotyka 
zjawiskowo piękną i dużo od siebie młodszą 
Palmer, ucieka się do niewinnego kłamstwa. 
Roztacza przed nią dramatyczną wizję życia 
u boku okrutnej żony, która go bije i zdradza. 
Nie bierze pod uwagę, że dziewczyna może być 
do bólu uczciwa.

POLSAT komedia, USA, 2011  

Żona na niby20:10

Czwartek
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04:40 Jaka to melodia?
05:15 Agent Cody Banks 

- fi lm fabularny
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka. Morze 
Północne i Kanał 
La Manche - serial 

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

- serial kryminalny TVP 
11:00 Ojciec Mateusz 

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

- Powrót dzika - fi lm 

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

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga

- serial obyczajowy,
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Włoska rodzina 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm! - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial, 

prod. Rosja, 2018 
21:40 72 Godziny

- fi lm sensacyjny
23:45 Żywa tarcza - fi lm akcji
01:25 American Crime Story - 

Sprawa O. J. Simpsona 
- serial, prod. USA, 2017

05:05 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:30 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny 

06:00 Na skrzydłach orłów
- fi lm wojenny, 
prod. USA, 1957 

08:00 Pytanie na śniadanie
11:45 Czyngis Chan 

- fi lm kostiumowy, 
prod. USA, 1965 

14:00 Familiada 
- teleturniej 

14:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

15:10 Szansa na sukces. 
Opole - widowisko 
muzyczne 

16:10 Zaklęci w czasie 
- fi lm science fi ction, prod. 
USA, 2009 

18:00 Panorama
18:25 Pogoda 
18:30 Miłość jak fi lm 

- komedia romantyczna

20:10 Kontrola absolutna 
- thriller, prod. Irlandia, 
USA, 2016, reż. John 
Moore, wyk. Pierce 
Brosnan, Anna Friel, James 
Frecheville 

21:50 Jeden dzień
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2011,
reż. Lone Scherfi g, 
wyk. Anne Hathaway, 
Jim Sturgess, Ken 
Stott 

23:45 Sztorm - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1996 

01:55 Głowa rodziny 
- dramat, prod. Kanada, 
USA, 2016 

03:50 W dobrej wierze
- dramat, prod. Indie, 
Kenia, USA, 2014 

05:35 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- magazyn 
11:25 Doradca smaku - Kurczak 

z sosem chimichurri 
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 
19:46 Raport alergiczny 
19:55 Uwaga! - magazyn 

20:05 Colombiana 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Francja, 2011, reż. Olivier 
Megaton, wyk. Zoe Sal-
dana, Jordi Molla, Lennie 
James, Michael Vartan, 
Cliff  Curtis 

22:20 Doskonały świat 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1993, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Kevin 
Costner, Clint Eastwood, 
Laura Dern, T.J. Lowther, 
Keith Szarabajka, Leo 
Burmester 

01:20 Niewierni 
- serial, USA 

02:20 Down the road. 
Zespół w trasie
- serial, Polska 

03:20 Uwaga! - magazyn 
03:35 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

Kiepskich
20:05 Wkręceni
 Opowieść o trójce przyja-

ciół ze Śląska. Franczesko, 
Fikoł i Szyja znają się od 
lat, razem pracują i razem 
spędzają wolny czas. 

22:15 Lara Croft: Tomb Raider
- fi lm sensacyjny

 Bohaterka fi lmu, 
niezwykle atrakcyjna Lara 
Croft - uwielbia niebez-
pieczne przygody i ryzyko. 
Lara mieszka w posiadłości 
odziedziczonej po ojcu, 
poszukiwaczu przygód. 
Richard Croft zaginął 
przed laty podczas jednej 
z wypraw. Córka przejęła 
jego zainteresowania i 
podróżuje po świecie, 
poszukując skarbów. 

00:20 Transformers: 
Zemsta upadłych

03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

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

08:30 Teatr na ten czas 
08:35 Koło pióra - magazyn
09:25 Sprawa się rypła 

- komedia, prod. Polska
11:00 Komediantka - serial 
12:05 W słońcu i w deszczu 

- serial TVP, prod. Polska
13:05 Wolta - dokumentalny 
13:30 Sztuka Stanów 

Zjednoczonych - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2011 

14:25 Dzika Muzyka - Tęgie 
Chłopy - magazyn 

14:55 Blanka - dramat, prod. 
Włochy, Filipiny, 2015 

16:25 Statyści - komedia, 
prod. Polska, 2006,
reż. Michał Kwieciński 

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 

- Janka - serial

20:00 Kulturalne 007
- Doktor No 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
1962, reż. Terence Young, 
wyk. Sean Connery, Ursula 
Andress

21:55 I muzyka ucichła:
wzlot i upadek sieci 
Tower Records - fi lm 

23:35 Gomorra - serial
00:35 Informacje kulturalne 
00:50 Kino Mistrzów - Trzy 

kolory - Biały - dramat
02:20 Legendy Rocka 

- Jeff erson Airplane
 - cykl dokumentalny

02:45 Legendy Rocka 
- The Police 

03:05 Kino nocne - Bilet na 
księżyc - fi lm obyczajowy 

05:05 Teledysk

05:40 Tajemnice medyczne
06:30 Nash Bridges

- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy

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

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Zemsta Sokoła
Trzymające w napięciu 
mocne kino akcji. Były 
żołnierz przenosi się do 
brazylijskich slumsów, aby 
dokonać zemsty.

22:05 Cena powrotu
00:00 Brygada ponad 

prawem
01:45 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:10 Dyżur - serial 
dokumentalny

02:40 Niesamowite!
03:00 Na jedwabnym 

szlaku
04:30 Menu na miarę
04:45 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
05:10 Dyżur - serial 

dokumentalny

05:05 Szkoła - obyczajowy
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 - obyczajowy
16:55 Wiza na miłość 
18:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia  
20:00 Człowiek 

o żelaznych pięściach 
- fi lm przygodowy, 
USA, Hong Kong, 2012,
reż. RZA, wyk. RZA, Rick 
Yune, Russell Crowe, Lucy 
Liu, Dave Bautista

22:05 Inni - fi lm horror, USA, 
Hiszpania, Francja, 2001, 
reż. Alejandro Amenábar, 
wyk. Nicole Kidman, 
Fionnula Flanagan
Wyspa Jersey, tuż po 
zakończeniu II wojny 
światowej. Grace (Nicole 
Kidman) czeka na powrót 
zaginionego na froncie 
męża. Mieszka z dziećmi 
w położonej na uboczu, 
okazałej, choć posępnej 
wiktoriańskiej rezydencji. 
Młoda kobieta wychowuje 
10-letnią Ann (Alakina 
Mann ) i jej młodszego 
brata Nicholasa w duchu 
surowego katolicyzmu. 

00:15 Kości - serial, USA 
01:15 Druga strona medalu

- talk-show

06:00 Strażnik Teksasu - serial 
sensacyjny. Cordell Walker 
jest stróżem amerykańskiego 
prawa. 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 Gwiazdy Kabaretu 21:00 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 23:05 Jerozolima  
Dwie Amerykanki  - przy-
jaciółki Rachel i Sarah - 
wybierają się w podróż do Tel 
Avivu. W samolocie poznają 
Kevina, który namawia je by 
spędziły trochę czasu w Je-
rozolimie. Tam dziewczyny 
poznają Omara i umawiają 
się z nim i Kevinem na 
podwójną randkę. 

10:00 Informacje dnia 10:15 
Rozmowy niedokończone 
11:20 Głos Polski 11:30 
Serce i oblicze Boga 11:45 
Spotkania z ekologią 12:00 
Anioł Pański 12:03 Informa-
cje dnia 12:20 Zofi a Czeska 

12:40 Antarktyda 13:30 Msza 
Święta 14:30 Ja głuchy 
14:55 Słowo Życia 15:00 
Modlitwa w Godzinie 
Miłosierdzia 15:20 Mocni 
w wierze 15:50 Ma się rozu-
mieć 16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie 
ręki 17:00 Galilejczyk17:30 
Okiem kamery 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia 

18:15 Westerplatte Młodych 
19:00 Warto zauważyć 
19:30 Opowieści Theo 19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 
Apel Jasnogórski 21:20 
Informacje 
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05:25 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 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Norman-
dia - serial dokumentalny, 
prod. Francja, 2012 

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

- western, prod. USA, 
1957, reż. Delmer Daves, 
wyk. Glenn Ford, Van 
Hefl in, Felicia Farr

11:35 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Prawdziwy Bohater 
13:30 Okrasa łamie przepisy
13:55 Z pamięci 

- felieton

14:05 Pensjonat nad ro-
zlewiskiem - serial TVP, 
prod. Polska, 2017

15:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP 

16:05 Postaw na milion 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka 

- serial TVP 
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm! - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Hit na sobotę - Zostań, 

jeśli kochasz - dramat
23:35 Za linią wroga 

- fi lm akcji
01:30 72 Godziny - fi lm sensa-

cyjny, prod. USA, Francja
03:30 Jaka to melodia?
04:20 Z pamięci - felieton

05:40 Cafe piosenka 
06:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
07:05 Dla niesłyszących 

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

Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny 

12:10 Ameryka da się lubić 
- program rozrywkowy 

13:25 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces.

Opole - widowisko 
16:20 Rodzinka.pl - serial 
16:50 Kabaretowe Lato 

Dwójki
17:45 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama 
18:30 Pogoda 
18:40 Na dobre i na złe 
19:35 Lajk!
20:05 Ameryka da się lubić 

21:25 Zaklęci w czasie 
- fi lm science fi ction, 
prod. USA, 2009, 
reż. Robert Schwentke, 
wyk. Eric Bana, 
Rachel McAdams, 
Arliss Howard, Ron 
Livingston 

23:20 27 sukienek 
- komedia, prod. USA, 
2008, reż. Anne Fletcher, 
wyk. Katherine Heigl, Judy 
Greer, James Marsden, 
Brian Kerwin 

01:20 22 Jump Street 
- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2014, reż. Phil 
Lord, Christopher Miller, 
wyk. Jonah Hill

03:20 Ride. Smak życia
- fi lm obyczajowy

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

- magazyn 
11:30 Babe: Świnka 

w mieście - fi lm rodzinny, 
Australia, USA, 1998, reż. 
George Miller, wyk. James 
Cromwell, Magda Szuban-
ski, Mary Stein, Mickey 
Rooney, E.G. Daily

13:30 Ameryka Express
15:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
16:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Dorota inspiruje
18:00 Weekendowa meta-

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

20:00 Masz wiadomość 
- fi lm komedia, 
USA, 1998, reż. Nora 
Ephron, wyk. Tom Hanks, 
Meg Ryan, Greg Kinnear, 
Parker Posey

22:25 Milion sposobów, jak 
zginąć na Zachodzie 
- fi lm western, 
USA, 2014, reż. Seth 
MacFarlane, wyk. Seth 
MacFarlane, Charlize 
Theron, Amanda Seyfried, 
Liam Neeson, Giovanni 
Ribisi, Neil Patrick Harris, 
Sarah Silverman

00:55 Walentynki
- fi lm horror, USA, 2001, 
reż. Jamie Blanks

02:50 Uwaga! 
- magazyn 

03:05 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:40 Aloha, Scooby-Doo!
 Scooby-Doo wraz 

z przyjaciółmi tym razem 
wyrusza na Hawaje, aby 
wziąć udział w zawodach 
surfi ngowych. 

10:05 Ewa gotuje
10:35 Nasz Nowy Dom
11:35 Forrest Gump
 Forrest Gump urodził się 

w małym miasteczku w 
Alabamie. Od początku 
swojego życia uznawany 
był za głupka. Cięgle 
atakowany i wykorzysty-
wany przez innych, mimo 
przeciwności losu parł z 
optymizmem do przodu. 

14:30 Lara Croft: Tomb Raider
16:30 Kabaretowa Noc Pod 

Gwiazdami. Lidzbark 
Warmiński 2019

17:50 Chłopaki
do wzięcia

18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy

20:05 Czarownica
 Juno przedstawia 

nieznaną historię jednej 
z najbardziej tajemniczych 
postaci Disneya - czarnego 
charakteru z baśni 
o Śpiącej Królewnie. 

22:10 Indiana Jones 
i Świątynia Zagłady

00:50 Cienka czerwona linia
 Rok 1943, na wyspie Gua-

dalcanal toczy się napięty 
bój, który w rezultacie 
przyniesie przełom 
w wojnie o Pacyfi k. 

04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Przygody pana 
Michała - serial 

08:35 Informacje kulturalne 
08:45 Zakochaj się w Polsce 
09:15 Hollywood in Vienna 

- Porywające chwile z 
historii kina - koncert, 
prod. Niemcy, 2012 

10:55 Dokument tygodnia 
- Pathe kontra Gaumont

11:55 Koło pióra - magazyn 
12:15 Dwa żebra Adama 

- komedia 
13:45 Pułkownik Kwiat-

kowski - komediodramat 
15:55 Lekkość bytu 

- talk-show 
16:20 Retro kino - Tam, 

gdzie rosną poziomki 
- fi lm obyczajowy

18:00 Co dalej? - program 
publicystyczny 

18:30 Sami Yaff a na tropie 
dźwięków - cykl 
dokumentalny

19:30 Z przytupem - Kujawiak 

20:00 Bilet na weekend 
- Dobrze się kłamie 
w miłym towarzyst-
wie - fi lm prod. Włochy, 
2016, reż. Paolo Genovese, 
wyk. Marco Giallini, 
Kasia Smutniak, Alba 
Rohrwacher, Valerio 
Mastandrea, Edoardo Leo, 
Anna Foglietta 

21:45 Rock en Seine
23:15 Mocne Kino

- Kierowca - fi lm 
fabularny, prod. Wielka 
Brytania, USA, 1978, 
reż. Walter Hill, 
wyk. Ryan O’Neal 

00:50 Kino nocne - Bliskość 
- fi lm fabularny

02:50 Za młodzi na śmierć 
- Kurt Cobain - fi lm 
dokumentalny

06:00 Na wariackich 
papierach

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:55 Król Artur
10:10 Lombard. Życie 

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

20:00 Mocne sobotnie 
kino: Ostateczna 
rozgrywka

22:05 John Stratton
Agent brytyjskich sił spec-
jalnych dostaje zadanie 
wytropienia globalnej 
organizacji celem 
zapobieżenia atakowi 
terrorystycznemu.

00:05 Pod przykryciem
02:00 Na wariackich

papierach
02:45 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

03:25 Na jedwabnym 
szlaku

03:50 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 
11:00 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:00 Dziewczyny 

z drużyny II 
- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Damon Santostefano

13:50 Kochany urwis
- fi lm komedia, USA, 1990, 
reż. Dennis Dugan, wyk. 
John Ritter, Jack Warden, 
Michael Oliver, Gilbert 
Gottfried, Amy Yasbeck

15:35 Gremliny II 
- fi lm S-F, USA, 1990, 
reż. Joe Dante, wyk. Zach 
Galligan, Phoebe Cates, 
John Glover, Robert 
Prosky, Robert Picardo, 
Christopher Lee 

17:50 Ralph Demolka - fi lm 
komedia, USA, 2012

20:00 Miss agent II: 
Uzbrojona i urocza 
- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. John Pasquin, wyk. 
Sandra Bullock, Regina 
King, Enrique Murciano, 
William Shatner, Ernie 
Hudson 

22:25 Cienki Bolek
- fi lm, USA, 2015, 

00:45 Od wesela 
do wesela 
- fi lm komedia, 
USA, 1998, reż. Frank 
Coraci, wyk. Adam 
Sandler, Drew Barrymore, 
Christine Taylor, Allen 
Covert, Matthew Glave, 
Steve Buscemi 

02:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska
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TV Trwam

06:30 Dzielna Mysz 06:45 
Przygody Maksa Powersa  
Powers 08:25 Galileo 10:25 
Policjantki i Policjanci 
13:30 Dinozaur 15:00 STOP 
Drogówka 16:00 Policjantki 
i Policjanci 19:00 Galileo

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 23:00 Bez 
litości 2  Katie przyjechała 
do Nowego Jorku by 
zostać modelką, ale na razie 
pracuje jako kelnerka i stara 
się o profesjonalne zdjęcia do 
swojego portfolio. Zwabiona 
fałszywym ogłoszeniem 
dostaje się w ręce trzech 
obcokrajowców, którzy 
torturują ją i gwałcą, a potem 
wywożą do Europy.  

01:05 Najdziwniejsze  zwierzęta 
świata 03:05 Interwencja 
- magazyn prod. Polska 
03:25 TOP 10 Lista  Przebo-
jów - program rozrywkowy
prod. Polska

10:35 Polski Punkt Widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Warto 
zauważyć... 12:50 Sanktu-
arium Cudu Eucharystyczne-
go w Sokółce 13:10 Święty 
na każdy dzień 

13:20 Ocalić od zapomnienia 
13:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze 14:30 
Nienapisany pamiętnik 
15:30 Wierzę w Boga 16:00 
Informacje dnia 16:10 Próba 
wiary 16:55 Kolory Świętości 
17:00 Z Parlamentu Europej-
skiego 17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 

18:05 Informacje 18:15 Roz-
mowy niedokończone 19:25 
Święty na każdy dzień 19:30 
Katecheza ks. bp. Antoniego 
Długosza 19:45 Modlitwa 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec

SERIAL KRYMINALNY SERIAL FABULARYZOWANY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY FILM OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM SF

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

niedziela 14 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 
09:00 Ziarno - magazyn
09:30 Sekundy, które

mieniły życie 
09:55 Syzyfowe prace - serial 
10:55 Transmisja Mszy 

Świętej z Jasnej Góry 
11:55 Między ziemią 

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

a niebem
12:50 Wadowickie spotkania 

ze Świętym Janem 
Pawłem II 

13:15 BBC w Jedynce 
- Niedźwiadki i ja 

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

15:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

16:05 Postaw na milion 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka

- serial TVP 
18:30 Jaka to melodia? 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:10 Pogoda 
20:20 Anna Karenina - serial 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Lato na Majorce
- fi lm obyczajowy

23:55 Zostań, jeśli kochasz 
- dramat, prod. USA

01:50 Za linią wroga - fi lm 
akcji, prod. USA, 2001

03:45 Jaka to melodia?
04:30 Z pamięci - felieton
04:35 Zakończenie dnia

05:35 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 

06:00 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

06:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

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

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:30 Gwiazdy w południe

- Na skrzydłach orłów 
- fi lm wojenny, prod. USA, 
1957, reż. John Ford, wyk. 
John Wayne, Dan Dailey

13:25 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces. 

Opole - widowisko 
16:20 Będzie dobrze,

kochanie - serial 
16:55 Zmiennicy - serial TVP 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:35 Na dobre i na złe 

19:30 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

20:05 22 Jump Street
- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2014, reż. Phil 
Lord, Christopher Miller, 
wyk. Jonah Hill

22:00 Kino bez granic 
- W dobrej wierze
- dramat, prod. Indie, 
Kenia, USA, 2014,
reż. Philippe Falardeau, 
wyk. Reese Witherspoon, 
Arnold Oceng, Ger Duany

24:00 Imperium słońca 
- dramat, prod. USA

02:40 Dziewczęta
z Nowolipek 
- dramat 

04:15 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 

04:35 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:30 Weekendowa meta-

morfoza 
12:30 Co za tydzień - magazyn 
13:00 Uwolnić orkę

- fi lm przygodowy, USA, 
Francja, 1993, reż. Simon 
Wincer, wyk. Jason James 
RichterJayne Atkinson, 
August Schellenberg, 
Michael Madsen, Michael 
Ironside 

15:30 Miś Yogi - fi lm rodzinny, 
USA, Nowa Zelandia, 2010, 
reż. Eric Brevig, wyk. Dan 
Aykroyd

17:15 Kung Fu Panda - fi lm 
komedia, USA, 2008

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

20:00 Batman: Początek 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2005, reż. Christo-
pher Nolan, wyk. Michael 
Caine, Liam Neeson,
Katie Holmes, Christian 
Bale, Gary Oldman, 
Cillian Murphy, Tom 
Wilkinson, Morgan 
Freeman, Ken Watanabe, 
Rutger Hauer, Linus 
Roache 

22:55 Wyspa piratów
- fi lm przygodowy, 
USA, Francja, Włochy, 
Niemcy, 1995, reż. Renny 
Harlin, wyk. Geena Davis, 
Matthew Modine, Frank 
Langella, Maury Chaykin

01:25 Ameryka Express
02:55 Noc magii

- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Doktor Dolittle 3
 Maya chce być po prostu 

zwykła nastolatką. Jest 
tylko jeden mały 
problem: po swym ojcu 
odziedziczyła zdolność 
rozmawiania się ze zwi-
erzętami Podczas wakacji 
spędzanych na eleganckim 
ranczo, Maya stara się 
ukryć swój unikalny talent.  

09:45 Gang Wiewióra
 Spiżarnia pełna

orzechów to marzenie 
każdej wiewiórki. Nie 
inaczej jest w przypadku 
Surly’ego - nieco 
gburowatego mieszkańca 
miejskiego parku. Gdy 
w jego pobliżu odkrywa 
sklep z orzechami, ma 
tylko jeden cel.  

11:30 Czarownica
- fi lm obyczajowy

13:30 Indiana Jones 
i Świątynia Zagłady

 Szanghaj, rok 1935. Indi-
ana Jones przeprowadza 
transakcję z Lao Che, 
chińskim gangsterem. 
Przestępca nie ma jednak 
zamiaru oddać Ameryka-
ninowi obiecanego 
diamentu. 

15:50 Wkręceni
17:50 Nasz Nowy Dom

- magazyn
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Zielona Góra - Stolica 

Polskiego Kabaretu
23:05 Gliniarz z Beverly 

Hills 2
01:15 Więzień labiryntu
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

07:15 Gwiazdy śpiewają 
dla Jana Pawła II

07:30 Myśli na ten czas 
- o. Paweł Kozacki

07:40 Liturgia z cerkwi 
Hagia Sophia 

09:00 Liturgia greckoka-
tolicka z parafi i pw. 
Podwyższenia Krzyża 
Pańskiego we 
Wrocławiu - transmisja 

10:00 Daleko od szosy 
- serial TVP 

11:20 Zakochaj się w Polsce
- magazyn 

11:50 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny 

12:20 Dziewczyny
z Rudzienka - reportaż 

12:50 Animama - Na zdrowie! - 
fi lm animowany 

12:55 Animama - Budzik 
- fi lm animowany, 
prod. Czechy, 2017 

13:05 Animama - Helix 
- fi lm animowany,

13:15 Bilet na weekend
- Dobrze się kłamie 
w miłym towarzystwie

15:00 Opera Nova 
w Bydgoszczy - Halka 

17:15 Niedziela z... kinem 
Stanisława Barei 

18:00 Niedziela z... kinem 
Stanisława Barei
- Niespotykanie spokojny 
człowiek - fi lm TVP

20:20 Bilet na weekend 
22:15 Trzeci punkt 

widzenia  
22:40 Dokument.pl 
23:40 Opole 2016 Scena 

Alternatywna 
00:10 Kino nocne - Zaćmienie 
02:10 Mocne Kino 

- Kierowca 
03:40 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków

05:50 Tajemnice medyczne
06:50 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

08:45 Garbi: Super 
bryka

10:50 Zakonnica 
w przebraniu 2

13:00 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: 
Jorinde i Joringel

14:10 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Diabeł z trzema 
złotymi włosami

15:35 Giganci ze stali
- fi lm przygodowy
Charlie, zajmujący 
się organizowaniem 
nielegalnych bitew 
robotów, odkrywa, że ma 
11-letniego syna. Chłopak 
przekonuje ojca do wzięcia 
udziału w mistrzostwach 
walk cyborgów.

18:00 Góra Czarownic

20:00 Niedziela 
z gwiazdami: 
Mechanik: Prawo 
zemsty
- fi lm sensacyjny

21:50 Teoria chaosu
23:55 Draka w Bronksie
01:50 Na wariackich 

papierach
02:35 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Dyżur 
- serial dokumentalny

02:55 Na jedwabnym 
szlaku

03:25 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Na jedwabnym 
szlaku

04:30 Menu na miarę
04:45 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 
prod. Polska

06:00 Mango
- telezakupy

08:05 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:05 Przyjaciele
- serial komediowy, 
prod. USA 

13:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 

15:50 Dziewczyny 
z drużyny III 
- fi lm komedia, USA, 
2006, reż. Steve Rash, 
wyk. Hayden Panettiere, 
Solange Knowles-Smith, 
Gus Carr, Marcy Rylan, 
Rihanna 

17:55 Kochany urwis II 
- fi lm komedia, USA, 1991, 
reż. Brian Levant, wyk. 
John Ritter, Michael Oliver, 
Jack Warden, Laraine 
Newman, Amy Yasbeck 

20:00 Matrix 
- fi lm S-F, USA, 1999, 
reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. 
Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne 
Moss, Hugo Weaving, Joe 
Pantoliano, Marcus Chong, 
Gloria Foster 

22:50 Uczciwa gra 
- fi lm obyczajowy,
USA, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, 2010, 
reż. Doug Liman, wyk. 
Naomi Watts, Sean Penn, 
Sam Shepard, Noah 
Emmerich 

01:10 Duchy Alaski  
02:10 Druga strona

medalu 
- talk show 

02:45 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Przygody Kota w butach 
07:05 101 dalmatyńczyków 
09:30 Program ochrony 
księżniczek  Życie młodej 
księżniczki całkowicie się 
zmienia, kiedy jej kraj zostaje 
zaatakowany.  11:10 Galileo 

13:10 Gwiazdy Kabaretu 15:25 
Służba nie drużba   17:10 
Zaginione cesarstwo. Król 
małp, cz. 1 19:00 Galileo 

20:00 Prawo zemsty  Shelton, 
kochający mąż i ojciec, 
traci dwie najdroższe osoby 
- żonę i córkę - brutalnie 
zamordowane przez dwóch 
włamywaczy.  22:25 Ame-
rican Hustle  Film opowiada 
historię błyskotliwego oszu-
sta Irvinga Rosenfelda, który 
wraz z partnerką i kochanką, 
Brytyjką Sydney Prosser 
zostaje zmuszony do pracy 
dla niezrównoważonego 
agenta FBI Richiego DiMaso. 
01:05 Kobiety i mafi a 

09:30 Msza Święta 10:40 Cuda 
Jezusa 11:35 Przyjaciele 
i bohaterowie 12:00 Anioł 
Pański z Ojcem Świętym 
Franciszkiem 12:20 Wieś
- to też Polska 13:30 Papież 
Polak do Rodaków
- Przemówienie do młodzieży 
zgromadzonej na Wzgórzu 
Lecha w Gnieźnie, 3 czerwca 
1979 roku. 14:15 Póki 
nadzieja 15:30 Ona nigdy nie 
była sama Matka Teresa 

16:00 Informacje dnia 16:10 
Koncert życzeń 17:00 Lublin, 
Warszawa, Gniezno 17:30 
Okiem kamery 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje 
dnia 18:15 Rozmowy niedo-
kończone 19:25 Święty na 
każdy dzień 19:30 Opowieści 
biblijne historie animowane 
z Nowego Testamentu 

20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 
100 cudownych miejsc 
na świecie 21:00 Apel
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poniedziałek 15 czerwca

04:45 Jaka to melodia? 
05:15 Przysięga - serial 
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka. Półwysep 
Normandzki - serial

08:00 Wiadomości 
08:05 Pogoda poranna 
08:08 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial 
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 BBC w Jedynce 

- Niedźwiadki i ja - fi lm 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina 

- serial obyczajowy
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:14 Alarm! - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony 

- reality show 
22:40 Świat bez fi kcji - Kongo. 

Afrykańscy milionerzy
23:50 Polubić czy poślubić 

- komedia
01:50 Lato na Majorce 

- fi lm obyczajowy

04:45 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

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

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

fabularyzowany TVP 
14:10 Coś dla Ciebie 
14:35 Operacja Zdrowie! 
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:10 Maminsynek 
- komedia, prod. USA, 
2007, reż. Tim Hamilton, 
wyk. Diane Keaton, Jon 
Heder, Jeff  Daniels, Anna 
Faris 

21:55 McMafi a - serial, prod. 
Wielka Brytania, 2018 

23:05 Mały Jakub - dramat, 
prod. Polska, 2016, 
reż. Mariusz Bieliński, 
wyk. Mirosław Baka, Jan 
Sączek, Eryk Lubos 

00:35 Warto kochać - serial 
01:25 E = MC2

- komedia, prod. Polska, 
2002, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Agnieszka 
Włodarczyk

03:05 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
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
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 Nocny pościg 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2015, reż. Jaume 
Collet-Serra, wyk. Liam 
Neeson, Ed Harris, Joel 
Kinnaman, Boyd Holbrook, 
Bruce McGill, Vincent 
D’Onofrio 

00:20 Bogowie - fi lm 
obyczajowy, Polska, 2014, 
reż. Łukasz Palkowski, 
wyk. Tomasz Kot, Piotr 
Głowacki, Szymon Piotr 
Warszawski, Magdalena 
Czerwińska, Jan Englert, 
Zbigniew Zamachowski 

02:45 Co za tydzień 
- magazyn 

03:10 Uwaga! - magazyn 
03:30 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

- magazyn
prod. Polska

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

- magazyn
prod. Polska

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

Kiepskich
- serial komediowy

20:10 MEGA HIT - Więzień 
labiryntu

 Chłopak, który nic nie 
pamięta, budzi się w środ-
ku mrocznego labiryntu 
rządzonego przez 
tajemnicze siły. Razem 
z innymi uwięzionymi 
szuka sposobu ucieczki. 

22:40 Metro strachu
 Denzel Washington wciela 

się w rolę nowojorskiego 
kontrolera ruchu metra 
Waltera Garbera.

00:55 Szeregowiec 
Ryan - dramat 
wojenny 

04:20 Kabarety
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Grunt to 
doświadczenie - serial

08:25 Co dalej? - program 
publicystyczny

09:10 Walkabout - fi lm 
obyczajowy, prod. Wielka 
Brytania, 1971, reż. Nicolas 
Roeg, wyk. John Illing-
sworth, Barry Donnelly, 
Jenny Agutter, Lucien 
John, David Gumpilil, John 
Meillon, Peter Carver 

11:00 W słońcu i w deszczu 
- serial TVP 

12:55 Co mówią lekarze 
- fi lm krótkometrażowy, 
reż. Michał Wnuk, 
wyk. Agnieszka Glińska, 
Dominika Ostałowska, 
Tomasz Borkowski, 
Karolina Stefańska 

13:30 Nadal wracam. Portret 
Ryszarda Krynickiego
- fi lm dokumentalny, 
reż. Adam Sikora

14:45 Wodzirej - fi lm 
obyczajowy

16:35 Carte blanche 
- fi lm obyczajowy

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 

- Janka - serial
20:00 2020. Czas nieznany
20:30 Barwy dzieciństwa

- Grobowiec świetlików
- fi lm animowany

22:05 Powidoki - program 
publicystyczny 

22:20 Mały wielki człowiek 
00:05 Kino nocne - Generał 

della Rovere 
- dramat

02:20 Informacje kulturalne 
02:30 Fotograf - dramat
04:15 Bellissima - fi lm TVP, 

prod. Polska, 2000, 
reż. Artur Urbański

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 13 Dzielnica
21:30 Zemsta Sokoła

23:35 Pod przykryciem
- fi lm akcji
Agent Maxwell ściga 
handlującego kokainą 
Vincenta. Niebawem do 
wywiadowca zgłasza się 
dziewczyna z prośbą o 
pomoc.

01:40 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:25 Niesamowite!
- program rozrywkowy

04:00 Na jedwabnym 
szlaku

04:45 Z archiwum 
policji - serial 
dokumentalny

05:10 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:10 Szkoła - obyczajowy
06:10 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:30 Mango telezakupy
11:50 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 - obyczajowy
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
20:00 Poranek kojota 

- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Olaf Lubaszen-
ko, wyk. Maciej Stuhr

22:05 Inni - fi lm horror, 
USA, Hiszpania, Francja, 
2001, reż. Alejandro 
Amenábar, wyk. Nicole 
Kidman, Fionnula 
Flanagan, Christopher 
Eccleston, Alakina 
Mann, James Bentley, 
Eric Sykes 
W zamieszkałej przez 
rodzinę Grace posiadłości 
zaczynają dziać się 
niepokojące rzeczy.

00:20 Coś - fi lm horror, 
USA, 1982, reż. John 
Carpenter, wyk. Kurt 
Russell, Wilford Brimley, 
T.K. Carter, David Clennon, 
Keith David, Richard 
Dysart 

02:40 Noc magii
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 Emil 
pogromca  mandatów 14:00 
Pamiętniki  z wakacji 

15:00 Septagon 16:00 Słonecz-
ny patrol 17:00 Pamiętniki 
z wakacji 18:00 Policjantki 
i Policjanci Serial obyczajowy 
o dwóch oddziałach patrolu-
jących ulice współczesnego 
Wrocławia. 20:00 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny prod. 
Polska 21:00 Nawrót depresji 
gangstera.  Paul Vitti, słynny 
mafi oso - który podczas 
obławy agentów federalnych 
trafi ł do więzienia w momen-
cie gdy po terapii u doktora 
Bena Sobela postanowił 
porzucić przestępczość. 

23:00 Królestwo węża  01:00 
Śmierć na 1000  sposobów 
01:30 Galileo

11:35 Przyroda w Obiektywie 
11:50 Kolory Świętości 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Ojciec 
Klemens Vismara 12:50 
Antykultura II 13:20 100 
cudownych miejsc na świecie 

13:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze 14:30 Filmowe 
Życiorysy 15:35 Zambia 

15:50 Ma się rozumieć 16:00 
Informacje dnia 16:10 Sank-
tuaria polskie 16:30 Zew 
natury 16:55 Świadkowie 
17:20 100 cudownych miejsc 
na świecie 17:30 Okiem 
kamery 18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jesteśmy katolikami 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel

SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM SENSACYJNY DRAMAT WOJENNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI FILM SF

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 16 czerwca

05:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

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

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

08:00 Wiadomości 
08:05 Pogoda poranna 
08:07 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial obycza-

jowy, prod. Portugalia
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz 

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

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
20:14 Alarm! 

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

- dramat
01:35 Ta nasza młodość 

- fi lm obyczajowy
03:20 Umarłem, aby żyć 

- dramat wojenny

04:45 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:05 Kosciół w koronie 
06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Wesoła Nauka  
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

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

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

20:10 E = MC2 - komedia, 
prod. Polska, 2002, reż. 
Olaf Lubaszenko, wyk. 
Agnieszka Włodarczyk, 
Olaf Lubaszenko, Cezary 
Pazura, Renata Dancewicz, 
Edward Linde, Jan Nowicki 

21:55 Siostry - fi lm obyczajowy, 
prod. Włochy, 2016 

23:05 Wieś pływających krów 
- dokumentalny

00:30 Rodzinka.pl
- serial komediowy 
prod. TVP 

01:00 Defekt - serial 
sensacyjny TVP 

02:05 Diagnoza zbrodni 
- fi lm sensacyjny

04:15 Sekrety 
budapeszteńskich 
jaskiń - fi lm 
dokumentalny

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

- magazyn 
11:25 Doradca smaku 

- Pieczona szynka 
wieprzowa 

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

21:00 Wrogowie publiczni 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Japonia, 2009, reż. Michael 
Mann, wyk. Christian 
Bale, Johnny Deep, Marion 
Cotillard, Stephen Graham, 
David Wenham, Stephen 
Dorff  

23:55 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:55 Batman: 
Początek 
- fi lm przygodowy, USA, 
2005, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Michael Caine, 
Liam Neeson, Katie Holm-
es, Christian Bale, Gary 
Oldman, Cillian Murphy, 
Tom Wilkinson, Morgan 
Freeman, Ken Watanabe, 
Rutger Hauer

03:40 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

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

- 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

20:10 Szeregowiec Ryan
- dramat wojenny

 II wojna światowa była 
przełomowym wydarzeni-
em XX wieku i decydują-
cym momentem dla Amer-
yki i świata. Przesunęła 
granice państw. Na zawsze 
zmieniła tych, którzy ją 
przeżyli i ukształtowała 
pokolenia, które po 
niej nadeszły. Nazwana 
została.

23:50 8 MM - Osiem 
milimetrów

02:15 Fantom
04:20 Kabarety

- program rozrywkowy
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Sukcesy i 
klęski - serial

08:30 Informacje kulturalne 
08:40 Powidoki - program 

publicystyczny 
09:05 Carte blanche - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska 
11:00 W słońcu i w deszczu 

- serial TVP 
12:50 Na kredyt 

- fi lm obyczajowy
13:30 2020. Czas nieznany 

- cykl dokumentalny
13:55 Reformatorzy teatru 

polskiego - Aleksander 
Zelwerowicz - fi lm 

14:40 Pora umierać 
- fi lm obyczajowy

16:35 Gusta i guściki 
- fi lm obyczajowy

18:30 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego
- Ojciec, Syn i Duch 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Janka - serial

20:00 Stulecie Winnych 
- serial obyczajowy
prod. TVP 

20:50 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego - 
Ojciec, Syn i Duch

21:05 Lekkie obyczaje 
- Kiedy Harry poznał Sally
- komedia

22:45 Portrety
23:45 Co dalej? - program 

publicystyczny
00:05 Arminio

- opera, prod. Niemcy, 
2016, reż. Max Emanuel 
Cencic 

02:55 Kino nocne 
- Zabić Sekala 
- dramat obyczajowy

04:45 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
prod. Polska

20:00 Człowiek mafi i

21:50 Pozdrowienia 
z Paryża
- fi lm akcji

 Asystentowi amerykańsk-
iego ambasadora w Paryżu 
zostaje przydzielony 
agent CIA. Razem próbują 
zapobiec zamachowi 
terrorystycznemu.

23:30 To nie tak jak myślisz, 
kotku

01:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

02:30 Na jedwabnym 
szlaku
- serial dokumentalny

04:45 Z archiwum 
policji - serial 
dokumentalny

05:10 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:10 Szkoła - obyczajowy
06:10 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność

- dokument 
08:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:30 Mango telezakupy
11:50 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 - obyczajowy
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Jak się nie oświadczać 

- fi lm komedia, USA, 2015, 
reż. Bradford May, wyk. 
Kayla Ewell

21:50 Matrix 
- fi lm S-F, USA, 1999, 
reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. 
Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne 
Moss, Hugo Weaving, Joe 
Pantoliano, Marcus Chong, 
Gloria Foster 
Haker komputerowy 
Neo dowiaduje się od 
tajemniczych rebeliantów, 
że świat, w którym 
żyje, jest tylko obrazem 
przesyłanym do jego 
mózgu przez roboty.

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

medalu
- talk show 

02:45 Noc magii
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

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

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 21:00 Czerwony 
świt  Akcja rozgrywa się 
w przyszłości, w której Korea 
Północna sprzymierza się 
z Rosją, by realizować coraz 
dalej sięgające ambicje mili-
tarne. 22:55 Wiem kto mnie 
zabił  Sennym miasteczkiem 
New Salem wstrząsa 
fala okrutnych zbrodni. 
Seryjny morderca uprowadza 
młode kobiety, poddaje je 
sadystycznym torturom, 
a następnie okaleczone 
zabija. 01:05 Włatcy móch

11:05 Mocni w wierze 11:35 My-
śląc Ojczyzna 11:45 Historia 
i architektura 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuaria polskie 
12:40 Człowiek orkiestra 
13:30 Msza Święta 14:30 
Artur Afryka 15:35 Święty 
na każdy dzień 15:40 100 
cudownych miejsc na świecie 
15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 16:10 
Jestem mamą 16:30 Kalej-
doskop Młodych 16:50 Petra 
17:00 Pocztówka z Indii 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 18:00 
Anioł Pański 18:05 Infor-
macje dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 19:25 Święty 
na każdy dzień 19:30 Każdy 
maluch to potrafi  19:45 
Modlitwa

20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel Jasno-
górski 21:20 Informacje dnia



Moja Gazeta       12 czerwca 2020 19PROGRAM TV

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY KOMEDIA SENSACYJNA DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

środa 17 czerwca

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka

08:00 Wiadomości 
08:05 Pogoda poranna 
08:07 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial 
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce

- Najdziwniejsze pyszczki 
świata 

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

16:05 Przysięga 
- serial 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
20:14 Alarm! 

- magazyn 
20:35 Cena wolności - serial 
21:40 Rolnik szuka żony
22:40 Historia bez tajemnic 

- Potentat - Kariera 
Arystotelesa Onassisa 
- fi lm dokumentalny

23:45 Po sąsiedzku z mor-
dercą - fi lm fabularny, 
prod. USA, 2019

01:25 Determinator - serial 
02:15 Wojsko - polskie.pl

05:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:05 Żydowska tożsamość 
06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk  
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Wesoła Nauka 

- program edukacyjny 
12:30 Koło fortuny 

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

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

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:10 Kino relaks - Czyja 
to kochanka?
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, Włochy, 
2006, areż. Francis Veber, 
wyk. Daniel Auteil, Alice 
Taglioni, Gad Elmaleh, 
Kristin Scott Thomas 

21:45 Modliszka - thriller, 
prod. Francja, 2017 

23:55 Maminsynek - komedia, 
prod. USA, 2007

01:35 Operacja Globus 
- fi lm dokumentalny

02:35 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem

03:40 Ofi cerowie 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

04:30 Zakończenie dnia

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

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

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

21:00 Nocny uciekinier 
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, Grecja, 2016, 
reż. Jeff  Nichols, wyk. 
Michael Shannon, Joel 
Edgerton, Kirsten Dunst, 
Adam Driver, Jaeden 
Martell, Sam Shepard 

23:20 Colombiana 
- fi lm sensacyjny,
USA, Francja, 2011, 
reż. Olivier Megaton, 
wyk. Zoe Saldana, Jordi 
Molla, Lennie James, 
Michael Vartan, Cliff  
Curtis 

01:35 Nie z tego świata 
- serial, USA 

02:35 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska 

02:55 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

- 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 Taxi 5 - komedia
 Ofi cer policji, szalony 

mistrz kierownicy - Sylvain 
Marot wbrew swojej woli 
zostaje przeniesiony do 
Marsylii. Na miejscu jego 
głównym zadaniem staje 
się rozbicie włoskiego 
gangu, dokonującego 
spektakularnych napadów 
przy pomocy potężnego 
i niedoścignionego Ferrari. 

22:30 John Tucker musi 
odejść

00:10 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

02:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

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

08:25 Lekkość bytu 
- talk-show

08:40 Którędy po sztukę
09:00 Gusta i guściki - fi lm 

obyczajowy, prod. Francja, 
2000, reż. Agnes Jaoui, 
wyk. Jean-Pierre Bacri, 
Anne Alvaro, Agnes Jaoui, 
Alain Chabat 

11:00 W słońcu i w deszczu 
- serial TVP 

13:05 Zuzanna
- fi lm animowany 

13:30 Artyści antagoniści: 
Emil Nolde i Max 
Liebermann - fi lm
prod. Niemcy, 2018 

14:30 Rykoszety - fi lm 
krótkometrażowy 

15:05 Kocie ślady - fi lm TVP, 
reż. Paweł Komorowski, 
wyk. Janusz Gajos

16:35 Parę osób, mały czas 
- dramat, prod. Polska

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 

- Janka - serial
20:00 W trzy miesiące 

dookoła świata
- Zwariować ze 
szczęścia - komedia

22:05 Bolszoj - fi lm fabularny, 
prod. Rosja, 2016 

23:00 Dokument w podróży
- W rytmie Kuby 
- fi lm dokumentalny

00:25 Powidoki 
00:45 Lekkie obyczaje 

- Kiedy Harry poznał Sally 
- komedia, prod. USA, 
1989

02:15 Scena klasyczna 
02:55 Informacje kulturalne 
03:05 Kino nocne - Wesele

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges 

- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:20 Rodzinny interes
Serial opowiadający 
o dwójce przyjaciół z 
dzieciństwa Wojtku i 
Ryszardzie (Marek Krupski 
i Ireneusz Dydliński), 
którzy wychowali się w 
domu dziecka, a po latach 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Pracuje tu niezawodny 
duet mechaników: młody 
Dawid (Patryk Janas), 
który uczy się fachu przy 
doświadczonym Bronku 
(Roman Szczeblewski).

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

20:00 Dorwać gringo
21:55 Zaginiona
23:55 Draka w Bronksie
01:35 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:15 Niesamowite!
02:55 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:35 Na jedwabnym 

szlaku
04:20 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
04:45 Dyżur - serial 

dokumentalny

05:10 Szkoła - obyczajowy
06:10 Mango

telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
prod. Polska

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 
prod. Polska

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy
prod. Polska 

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

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Wielki Mike
- fi lm obyczajowy, USA, 
2009, reż. John Lee 
Hancock, wyk. Sandra 
Bullock, Tim McGraw, 
Quinton Aaron, Jae Head, 
Lily Collins, Kathy Bates 

22:45 Testosteron 
- fi lm komedia, Polska, 
2007, reż. Andrzej Sara-
monowicz, Tomasz Kone-
cki, wyk. Piotr Adamczyk, 
Borys Szyc, Maciej Stuhr, 
Krzysztof Stelmaszyk, 
Cezary Kosiński, Tomasz 
Karolak, Tomasz Kot 

01:15 Kości 
- serial, USA 

02:15 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:50 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami prze-
stępczości w stanie Teksas. 
Pomagają mu w tym inni 
agenci na czele z Jimmym Tri-
vettem oraz pani prokurator 
Alex Cahill Walker. Po dobrze 
wykonanym zadaniu wszyscy 
spotykają się w barze 
emerytowanego strażnika 
C.D. Parkera. 08:00 Nasz 
nowy dom 09:00 Policjantki 
i Policjanci 12:00 STOP 
Drogówka 

13:00 Emil pogromca  man-
datów 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 Skazany 
na piekło   23:00 Kronika 
opętania  Clyde i Stephanie 
Brenek się rozstali. 

10:00 Audiencja Generalna 
Ojca Świętego Franciszka 
z Watykanu 11:00 Świat 
na wyciągnięcie ręki 11:20 
Kolory Świętości 11:25 My-
śląc Ojczyzna 11:40 Prosto 
o gospodarce 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy i mali 

13:30 Msza Święta 14:30 Brat 
naszego Boga 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30 
Regał 17:00 Po stronie 
prawdy 17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Brat Franciszek 20:00 
Informacje dnia 20:20 Róża-
niec 20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia 21:40 
Polski Punkt Widzenia 22:00 
Pani Maria od Syberii do 
Puszczykowa 

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY KOMEDIA FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 18 czerwca

04:45 Jaka to melodia?  
05:20 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka - serial

08:00 Wiadomości 
08:05 Pogoda poranna 
08:08 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 

- Najdziwniejsze pyszczki 
świata

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

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Włoska rodzina
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:14 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
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

04:40 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:00 Operacja Zdrowie! 
- magazyn medyczny

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

dzieła małych rąk
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Wesoła Nauka
12:30 Koło fortuny - teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 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 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:05 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton 

20:10 Filmowe czwartki 
- Księżna - fi lm 
kostiumowy

22:10 Okup - thriller, prod. USA, 
1996, reż. Ron Howard, 
wyk. Mel Gibson, Rene 
Russo

00:20 Terminator
- fi lm science fi ction, 
prod. USA, 1984, reż. 
James Cameron, wyk. 
Arnold Schwarzenegger

02:15 Świeża krew 
- serial kryminalny

03:20 Art Noc 
04:10 To je Borowicz. Podróże 

ze smakiem

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 - Sałatka 

z szynką parmeńską 
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 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:00 Ostatnia misja 
- fi lm sensacyjny, 
Polska, 1999, reż. Wojciech 
Wójcik, wyk. Peter J. 
Lucas, Janusz Gajos, Ewa 
Gorzelak, Mirosław Baka, 
Piotr Fronczewski, Artur 
Żmijewski, Jerzy Kamas, 
Małgorzata Foremniak 

00:15 Wrogowie 
publiczni 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Japonia, 2009, reż. Michael 
Mann, wyk. Christian Bale, 
Johnny Deep, Marion Cotil-
lard, Stephen Graham

03:10 Uwaga!
- magazyn 

03:30 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

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

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

20:10 Żona na niby
- komedia

 Danny Maccabee spotyka 
dziewczynę swoich 
marzeń . By zakamu-
fl ować powiedziane jej 
lekkomyślnie kłamstwo, 
mężczyzna zmusza 
swoją lojalną asystentkę 
Katherine do udawania 
jego wkrótce-byłej-żony. 

22:40 Mąż idealny
 Kate ma bardzo 

duże szanse na awans
w swojej fi rmie. Szef 
ma do niej zaufanie 
i prawdopodobnie 
powierzy jej nowe 
stanowisko.  

00:50 Kabaretowa 
Ekstraklasa

01:00 Zakończenie

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Na fi niszu 

08:30 Informacje kulturalne 
08:40 Studio Kultura
09:05 Parę osób, mały czas

- dramat
11:00 Najważniejszy dzień 

życia - serial TVP 
13:15 Katarzyna 

- fi lm animowany, 
prod. Belgia, 2016 

13:30 Lekkość bytu
13:45 Za młodzi na śmierć 

- Judy Garland - fi lm 
14:45 Grający z talerza 

- fi lm obyczajowy
16:40 Skarby króla 

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

- Janka - serial, prod. 
Niemcy, Polska, 1989 

20:00 Teatr Telewizji - Teatr 
Sensacji - Akcja V - W 
połowie drogi - spektakl 

21:05 Koło pióra- magazyn 

21:20 Kino Mistrzów - Trzy 
kolory - Czerwony 
- fi lm obyczajowy

23:05 Piano.pl - koncert 
00:15 Nocny dokument 

- Efekt domina 
- fi lm dokumentalny,
prod. Niemcy, Polska, 
2014

01:30 Teatr na ten czas 
01:35 W trzy miesiące 

dookoła świata 
- Zwariować 
ze szczęścia
- komedia 

03:30 Kino nocne 
- Zjednoczone 
Stany Miłości
- fi lm prod. Polska, 
Szwecja, 2016

05:10 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

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 Złe mamuśki
22:00 Kelnerzy
23:55 Legenda pijanego 

mistrza
- komedia sensacyjna

02:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

02:45 Menu na miarę
03:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:20 Menu na miarę
04:45 Z archiwum 

policji - serial 
dokumentalny

05:35 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:10 Szkoła 
- obyczajowy

06:10 Mango 
telezakupy

07:30 Mała piękność 
- dokument 

08:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy
prod. Polska 

11:30 Mango
telezakupy

11:50 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 
- obyczajowy

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

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Na pewno, być może 
- fi lm komedia
USA, Francja, Niemcy, 
Wielka Brytania, 2008, 
reż. Adam Brooks, wyk. 
Ryan Reynolds, Isla Fisher, 
Abigail Breslin, Elizabeth 
Banks, Rachel Weisz, 
Kevin Kline 

22:25 Miss agent II: 
Uzbrojona i urocza
- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. John Pasquin, wyk. 
Sandra Bullock, Regina 
King, Enrique Murciano, 
William Shatner, Ernie 
Hudson 

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

medalu 
- talk show 

02:50 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 Emil 
pogromca  mandatów 14:00 
Pamiętniki z wakacji 15:00 
Septagon 16:00 Słoneczny 
patrol 17:00 Pamiętniki 
z wakacji

18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny Fabuła 
serialu koncentruje się na 
pracy dwóch par policjantów 
stanowiących dwa zespoły 
dochodzeniowe i prowadzo-
nych przez nich śledztwach, 
rozbudowując jednocześnie 
wątki osobiste. 

21:00 Nowe imperium.  35 rok 
naszej ery. Cesarz Tyberiusz 
jest zaniepokojony nasila-
niem się dziwnych zjawisk. 
23:20 Tuż przed tragedią 
00:30 Interwencja

10:00 Informacje dnia 10:15 
Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35 
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 

12:50 Kontynent nadziei 13:30 
Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze 14:30 Geniusz 
Stworzenia 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Z wędką nad 
wodę w Polskę i Świat 
16:35 Porady Medyczne 
Bonifratrów 17:00 Akademia 
pro-life 17:05 Misja Bilaj 
17:30 Okiem kamery 18:00 
Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski 
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 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 1940 r., Kordzik 
1939r., Hajotka 1938 r. Olimpiada 
Niemcy 1932 i 1936 r., monety 
srebrne. tel. 668 921 509 Żary, Gór-
nośląska 1/4a

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

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

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

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

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

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

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

 u Nawilżacz powietrza. Stół 
drewniany ogrodowy. Skrzynki 
balkonowe rattan nowe. Koszyk 
rowerowy nowy i używany. tel. 530 
521 033

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

 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

 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

REKLAMA

Przepisy kulinarne
Torcik owocowy z kremem 
śmietankowym
Składniki:
• 5 dużych jaj
• Szklanka cukru pudru
• Opakowanie cukru waniliowego
• ¾ szkl. maki ziemniaczanej
• ¾ szkl. mąki tortowej
• Łyżeczka proszku do pieczenia
• Owoce na wierzch tortu (maliny, truskawki, wydrylowane 

wiśnie lub czereśnie)
• Wiórki białej czekolady do dekoracji
Składniki na krem:
• Kostka 25 dag świeżego masła
• ¾ szkl. cukru pudru
• 3 duże żółtka
• 2 łyżeczki spirytusu
• Sok z cytryny do smaku
Wykonanie
Białka z dodatkiem łyżeczki cukru pudru ubijamy na bardzo sztyw-
ną pianę. Żółtka ucieramy z pozostałym cukrem, dodając po łyż-
ce zimnej wody (ok. 3 łyżki) oraz cukier waniliowy. Masę z żół-
tek łączymy z przesianymi przez sito obydwoma rodzajami mąki  
i proszkiem do pieczenia, dodajemy pianę z białek, wyrabiamy 
jednolite ciasto, które przekładamy do wysmarowanej tłuszczem  
i wysypanej bułką tartą formy. Pieczemy ok. 30 min w temp. 160 st. 
C. Upieczony biszkopt odstawiamy do wystygnięcia. Przygotowuje-
my krem: żółtka ucieramy z cukrem na gęsty kogel-mogel, dodajemy 
miękkie masło, sok z cytryny i spirytus, dalej ucieramy. Ciasto kroimy 
na 3 krążki, każdy smarujemy kremem, nakładamy jeden na drugi. 
Pokrywamy kremem boki tortu. Wierzch ciasta przybieramy owocami  
i startą czekoladą. Przed podaniem tort chłodzimy.

Czekoladowe ciasto 
bez pieczenia ze 
śmietankowym puchem
Składniki:
• Czekoladowe herbatniki w ilości potrzebnej do wyło-

żenia tortownicy
• Kostka masła ( 25 dag)
• 0,5 l śmietanki kremówki
• Kilka łyżek cukru pudru

• 2 zagęstniki do śmietany
• Świeże truskawki

Wykonanie
Czekoladowe herbatniki rozcieramy w malakserze i łą-
czymy z miękkim masłem. Masę przekładamy do tortow-
nicy wyłożonej folia aluminiową, wkładamy na godzinę 
do lodówki. Bitą śmietanę ubijamy z cukrem i zagęstni-
kiem, wykładamy na schłodzona masę i znowu chłodzi-
my w lodówce. Przed podaniem dekorujemy truskawka-
mi i posypujemy wiórkami czekolady.



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 Fiat Bravo II, 2007 r. Diesel, błę-
kitny met., krajowy salon, 7300 zł. 
tel. 693 527 775

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

u Pan po pięćdziesiątce pozna pa-
nią. Cel towarzyski. tel. 697 014 127
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• Kasjer Stacja paliw Królów 4
• Spedytor międzynarodowy Jasień 1
• 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
• 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
• Tokarz/ Frezer Żary 1
• 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
• Opiekunka w domu pomocy społecznej 

Lubsko 1
• Florysta Lubsko 1
Oferta stażu
• Pracownik biurowy Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 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



12 czerwca 2020       Moja Gazeta22 INFORMATOR

#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

Pacjenci 105. Kresowego Szpitala Wojskowego, których 
planowe zabiegi zostały odwołane z powodu COVID- 
19, proszeni są o kontakt telefoniczny z Oddziałem 
Chirurgii Ogólnej  i Pododdziałem Urologii, Oddziałem 
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddziałem 
Laryngologicznym, celem ustalenia nowego terminu. 
tel. 68-477-12-53 (zabiegi chirurgiczne)
tel. 68-477-12-43 (zabiegi urologiczne)
tel. 68-470-78-33 (zabiegi ortopedyczne)
tel. 68-470-78-35 (zabiegi laryngologiczne)

Kwalifikacje nowych pacjentów:

Żagań
- urologicznych 
  poniedziałki i czwartki godz. 12:00-13:00 gabinet 20
- chirurgicznych 
  poniedziałki, środy i czwartki godz.13:00-14:00 gabinet 20
- konsultacje anestezjologiczne 
- poniedziałki, środy i czwartki godz. 14:00-15:00, gabinet 20

Żary
- konsultacje ortopedyczne 
  środy godz. 9:00-12:00, bud. 23, gabinet 11
- konsultacje laryngologiczne (od 23.06.20r.) 
  wtorki, czwartki od 12:00, bud.23 
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KRZYŻÓWKA
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13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

Onufrego, Jana, Mieczysławy
Dzień Komornika Sądowego

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 3710849Lucjana, Antoniego

Święto Żandarmerii Wojskowej
Święto Dobrych Rad

Elizy, Metodego
Dzień Dziennikarza Obywatelskiego
Światowy Dzień Krwiodawstwa

Jolanty, Wita
Światowy Dzień Praw Osób 
Starszych, Dzień Wiatru

Anety, Benona
Międzynarodowy Dzień Pomocy 
Dzieciom Afrykańskim

Adolfa, Laury
Święto Wojsk Pancernych i Zmecha-
nizowanych, Dzień Czołgisty

Amandy, Elżbiety
Dzień Ewakuacji 
Międzynarodowy Dzień Sushi

Chmielarz po raz kolejny. 
Dziś „Żmijowisko”.

Nie wiem jak Wy, ale ja 
raczej czytam niż oglądam. 
A gdy przeczytam, a potem po-
wstaje film lub serial na pod-
stawie książki, której zakoń-
czenie jest mi znane, to ogląda 
mi się raczej kiepsko. Zaspa-
kajam ciekawość, czy reżyser 
dobrze dobrał aktorów... wła-
ściwie tyle. W tym przypadku 
Paweł Domagała, jako główny 
bohater, niezbyt mi pasuje. 
Serialu nie widziałam i nie zo-
baczę. Książkę przeczytałam 
z zapartym tchem. 

Pamiętam, że koleżanka 
polecała mi Chmielarza kilka 
razy. Mówiła, że jest naprawdę 
niezły w kryminalnych zagad-
kach. Wypożyczyłam coś spo-
za serii. Tak na próbę. I w taki 
sposób „Żmijowisko” trafiło 
w moje ręce. Zanim o samej 
treści, to chcę zwrócić uwagę, 
że tytuł zupełnie nie zachęca 
do zabrania książki do domu. 
Bo z czym się kojarzy? Wiado-
mo. Z pełzakami, których nikt 
nie lubi. Albo niewielu. 

Teraz o samej książ-
ce. Tytułowe „Żmijowisko” to 
miejscowość, w której rozgry-
wa się akcja. Od samego po-
czątku wiadomo, że zaginioną 
dziewczyną jest nastolatka, 
która podczas spotkania kla-
sowego rodziców w tajemni-
czych okolicznościach znika 
i nikt nie wie, co się z nią sta-
ło. Po roku w to samo miejsce 
wraca jej ojciec, aby rozwiązać 
zagadkę. Zatrzymuje się w tym 
samym gospodarstwie agrotu-
rystycznym, co ostatnio. Nie 

jest tam mile widziany przez 
gospodarzy. 

Chmielarz ma w zwycza-
ju używać dużo wulgaryzmów 
i tym razem nie zawiódł. Ale 
taki jego urok. Wymyślił nie-
zwykle realistyczną fabułę, 
ciekawą historię, której za-
kończenie zaskoczy na pewno 
wszystkich. I tu przestroga 
dla tych, którzy rozpoczynają 
czytanie od ostatniej strony. 
Nie róbcie tego, bo stracicie 
sens przeczytania „Żmijowi-
ska”.

To jest jedna z tych ksią-
żek, których nie zapomina się 
ot tak. Ona pozostaje w gło-
wie. Sprawia, że czytelnikowi 
włącza się analiza sytuacyj-
na. 

Fajnie, że autor wraca 
do tego, co działo się w tym 
feralnym dniu. Ostatecznie 
dowiadujemy się, dlaczego 
zniknęła nastolatka, co się 
z nią stało i kto za tym stoi. 
I takie książki to ja lubię. Po-
lecam bardzo. M.

A może książka...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



12 czerwca 2020       Moja Gazeta24 REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

AUTOREKLAMA

REKLAMA


