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Dziś warunki mamy,
jakie mamy.
st. kpt. Mariusz Morawski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
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Co jest w życiu ważne
Mama zapytała mnie któregoś
dnia, czy będę oglądał debatę przedwyborczą. Bez wahania zaprzeczyłem. Ale przecież
trzeba podjąć decyzję, na kogo
głosować. Tyle, że taką decyzję
podjąłem już dawno i teraz już
żaden festiwal obiecanek tego
nie zmieni. Obiecać można złote
góry. Kandydaci mogą się nawet
prześcigać w tym, ile dadzą mi...
moich pieniędzy. Przecież wiadomo, że swoich mi nie dadzą.
Dlatego do wyborów odpuszczam sobie telewizyjną propagandę w każdej formie i treści.
Szkoda mi życia. Szkoda każdej
minuty. Za chwilę najdłuższy
dzień w roku. Lepiej spędzić
czas na słońcu łapiąc darmową
witaminę D, niż przed ekranem,
łapiąc nerwicę, nadciśnienie,
otyłość, a w bonusie zepsuć sobie wzrok. I zęby od słodyczy.
I skrzywienie kręgosłupa. Odleżyny jeszcze, jak ktoś ogląda na
leżąco.
Nie będę tu też namawiał,
by głosować na tego, czy tamtego. Ale namawiam wszystkich,
żeby poszli zagłosować. Tylko

proszę, nie zmarnujcie swojego
głosu na tego, czy tamtego.
Pamiętacie jeszcze o jakimś tam wirusie, co opanował
cały świat? Chyba niewielu pamięta, patrząc na ilość maseczek na twarzach w sklepach.
Tego obowiązku jeszcze nie
zniesiono. Za to znoszone są
inne. Otwarcie granic to nie tylko możliwość podróży do innych
krajów. Dla Łęknicy to być albo
nie być. Tam nie ważna była polityka. Ludzie po prostu chcieli wrócić do pracy. Wrócili po
trzech miesiącach. W ubiegłą
niedzielę pojechałem zobaczyć,
jak wraca życie do pustych ulic
i zamkniętych na głucho sklepów. Już na trasie pojawiły się
pierwsze oznaki normalności.
Miłe panie przy drodze pod lasem też wróciły do pracy. Machają i uśmiechają się przyjaźnie.
I choć to tylko chwyt marketingowy, to jak widać - uśmiech nie
kosztuje. Na bazarze rozmawiałem ze sprzedawcami. Jacyś tacy
uśmiechnięci byli. Jakby zrzucili
przed chwilą z pleców ogromny
ciężar. Z radością witali każde-

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny
go sąsiada zza Nysy. Niemcy też
sprawiali wrażenie zadowolonych. Dla nich też wróciła normalność.
No i co z tym wirusem?
Poza tym, że sparaliżował życie
prawie na całym świecie. Ano
nic. Po prostu jest. I jak twierdzą niektórzy, zostanie z nami
na zawsze. Następny dzień. Pół
tysiąca stwierdzonych zakażeń.
Kolejny dzień. Kolejne pół tysiąca. Zastanawiam się, czy media

już do końca świata będą donosić o kolejnych zakażeniach? Na
wieki wieków? W sumie, jakby
do tego dodać codzienne informacje o grypach, ospie i kilku
innych chorobach, dało by się
z tego zrobić całkiem zgrabny
kanał „Chora telewizja”. Tylko
kto chciałby to oglądać? Ludzie
już dziś mają dość informacji,
że w województwie stwierdzono kilka przypadków. Albo nie
stwierdzono. Albo ktoś zmarł.
Jak napisał w komentarzu jeden
mój znajomy - „No i co z tego?”.
Gdybym tak kiedyś złapał
wirusa i zmarł. Czy lepiej mieć
w takim przypadku choroby
współistniejące, czy nie? W statystykach podają, że większość
zmarłych miała. A pozostali co
mieli? Po prostu pecha? I nikt
o nich później nie wspomina.
Czyż to nie dyskryminacja?
Tak czy siak, nikt jeszcze
nie umarł od częstego mycia
i dezynfekcji rąk. Nikt nie umarł
od założenia maski przy wejściu
do marketu. I nikt jeszcze przez
te maski na nikogo nie nakichał.
Dlatego to wszystko ma sens.

Przez tego wirusa ludziom
brakowało kontaktu z ludźmi.
Dwa małe złodziejaszki w końcu
mogły obrobić kilka plecaków
na żarskim basenie. Człowiek
od monitoringu w końcu mógł
kogoś przyłapać na niecnych
czynach. A grupa miłośników
turystyki w końcu mogła gdzieś
się wspólnie wybrać. Dzień wycieczki stał się dla nich jednym
z ważniejszych dni w ostatnich
czasach. Ważniejszym, niż telewizyjne debaty. Ważniejszym niż
afery rozmaite, o których nikt
nie rozmawiał. Na wycieczce nie
było podzielonych politycznie
Polaków. Żadna wspólna pasja
nie dzieli, tylko łączy.
Spotkałem człowieka z pasją, który wymyślił sobie, że uratuje zabytek. Można? Można. Bez
żadnej polityki.
W życiu ważne jest, by żyć
swoim życiem. Wstać rano, lub
w południe, i zrobić coś dla siebie,
cokolwiek dla przyjemności. Trochę sobie pomurować, albo zwiedzić okolice, poczytać, pobiegać,
pojeździć, zająć się kwiatami na
działce. I życie będzie lepsze.
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Szczepienia za darmo
dla dziewcząt
Zostałeś błędnie zdiagnozowany przez lekarza
albo miałeś nieudaną operację?
Prawdopodobnie należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny. Jest to działanie lub zaniechanie powodujące szkodę u pacjenta. Taki błąd może wyniknąć
przez niedopatrzenie lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego lub dentysty.
Niezależnie czy do błędu doszło w szpitalu publicznym czy w prywatnej klinice
i niezależnie od tego czy była to operacja ratująca życie czy zabieg upiększający.
Jeżeli ucierpiałeś z rąk lekarza należy Ci się odszkodowanie za ból, cierpienie,
poniesione koszty leczenia, utracone szanse zarobku i rehabilitację. Można również starać się o zadośćuczynienie oraz rentę.
Prawnicy z Kancelarii Solace pomogą Ci uzyskać potrzebną dokumentację, doradzą o jaką kwotę możesz się starać i poprowadzą za Ciebie sprawę przeciwko
zakładowi leczenia. Nasza pomoc i jasne warunki współpracy sprawią, że zaoszczędzisz czas i pieniądze. Przekaż nam sprawę do weryfikacji – jest to całkowicie bezpłatne!

Kontakt tel.

606 805 778

ŻARY Burmistrz
i radni zapraszają do
skorzystania z programu
nieodpłatnych szczepień
profilaktycznych
przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego.
Z tegorocznego programu szczepień
HPV mogą skorzystać dziewczęta urodzone w 2006 roku i zamieszkałe na terenie Żar.
Zgłoszenia chętnych przyjmowane są przez realizatora programu - Łużyckie Centrum Medyczne przy ulicy
Strzelców 10, tel. 68 478 10 00, w terminie do 30 czerwca.
W ramach programu przewidziano kwalifikację uczestniczek, zarówno
w Łużyckim Centrum Medycznym, jak
i w szkołach podstawowych, kwalifika-

cyjne badanie lekarskie oraz podanie
trzech dawek szczepionki.
Więcej informacji można uzyskać
w Wydziale Spraw Społecznych żarskiego magistratu pod numerem telefonu 68 470 83 47. ATB

fot. ARMG
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ŁĘKNICA Trzy miesiące nicości. Nikt tak nie czekał na otwarcie granic

Miasteczko wraca do życia

Marzec 2020 fot. Andrzej Buczyński

13 czerwca, po
trzech miesiącach
zamknięcia,
granice znów
otwarte. Wymarłe
przygraniczne
miasto powoli
wraca do życia.

- W połowie marca zamknięto granice. Powód? Epidemia. W jednej
chwili Łęknica zamarła. Bazar liczący blisko tysiąc stoisk handlowych odcięty został od klientów,
a tym samym pozbawiono ludzi
źródła dochodów. Rząd nie zakazał handlu, ale zamknięta granica
skutecznie zamknęła cały handel. Usługi również. Właściwie
wszystko, co bazuje na kliencie
zza Nysy Łużyckiej.

Czerwiec 2020 fot. Andrzej Buczyński

Mijały tygodnie. Rosło też
zniecierpliwienie. Ludzie chcieli
w końcu wrócić do pracy. Niemieccy sąsiedzi też na to czekali. Wszyscy mieli nadzieję, że
w połowie maja znikną graniczne
barykady, ale izolację przedłużono o kolejny miesiąc. Aż do
13 czerwca.
I nagle do Łęknicy wróciło życie. Jeszcze nie na pełnych
obrotach, ale jednak. Na bazarze
uśmiechnięci sprzedawcy. Niemcy spacerują, przyjeżdżają autami
zatankować i zjeść obiad przy
okazji.
- Mam nadzieję, że wszystko jak najszybciej wróci do normy - mówi burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak. - Czekaliśmy na
to bardzo długo.

Punkt informacji turystycznej w Łęknicy fot. Andrzej Buczyński

Łęknica to nie tylko handel,
ale i turystyka. Światowej sławy
Park Mużakowski leżący częściowo po polskiej i niemieckiej
stronie znów ma otwarte wszystkie mosty na Nysie. Znów można
swobodnie przemieszczać się po
całym terenie. Pojawili się turyści, rowerzyści. Całe rodziny wyszły na spacery.
Łęknica jest dobrym przykładem, że granice między państwami nie mają sensu, gdy między ludźmi żadnych granic nie
ma. Tu żyją po prostu sąsiedzi.
Mieszkają obok siebie i potrzebują siebie nawzajem. To jest
normalność, za którą wszyscy tu
bardzo tęsknili.
Andrzej Buczyński

Znów ożyły bazarowe uliczki fot. Andrzej Buczyński

Z parkowych mostów zniknęły zasieki fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Niedługo kontynuacja budowy

Przetarg prawie na finiszu
Prawdopodobnie
już w lipcu ruszą
dalsze prace przy
budowie nowej
siedziby Komendy
Powiatowej
Państwowej
Straży Pożarnej
wraz z jednostką
Ratowniczo-Gaśniczą
w Żarach.
Wiele osób zastanawiało się, dlaczego przerwano prace na budowie u zbiegu ulic Zielonogórskiej
i obwodnicy miejskiej. Okazuje
się, że nie przerwano, tylko wykonawca skończył po prostu to,
co miał do zrobienia w ramach
drugiego etapu budowy. Inwestycja podzielona została na części i
każda z nich jest jakby osobnym
zadaniem.
Na początku czerwca Komenda Powiatowa PSP ogłosiła
przetarg na trzeci etap. Otwarcie
ofert zaplanowano na 19 czerw-

ca. Przy dopełnieniu wszystkich
procedur wynikających z ustawy
o zamówieniach publicznych nastąpi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Jeśli wszystko
pójdzie sprawnie, to już w lipcu
budowlańcy rozpoczną kolejne
prace przewidziane w planach
trzeciego etapu.
Do wykonania będzie tym
razem budynek wieży, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej do budynku od istniejących
przyłączy na granicy działki, pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi i rynnami, instalacje
kanalizacji sanitarnej i technologicznej pod posadzkami poziomu
0, instalacja wodna do tankowania
pojazdów pożarniczych w garażu,
posadzki poziomu 0 w budynkach, sieć wodna do hydrantu zewnętrznego oraz ściany działowe
w budynku.
Warunki przetargu zakładają, że jeśli wybrana oferta mieścić
się będzie w tegorocznym budżecie zaplanowanym na inwestycję,

Przed rozpoczęciem III etapu budowy fot. Andrzej Buczyński

wykonawca będzie zobowiązany, aby uporać się ze wszystkimi
pracami do 14 grudnia tego roku.
Gdy trzeba będzie zapłacić więcej, termin wykonania i płatności
przesunięty zostanie do 26 marca
2021 roku.
- Cały czas mocno zabiega-

Tak ma wyglądać nowa siedziba straży pożarnej fot. KP PSP

AUTOREKLAMA
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my u komendanta głównego PSP,
przy wsparciu wojewody, starosty, komendanta wojewódzkiego, aby budowa nowej komendy
znalazła się w ustawie modernizacyjnej, która ma być wdrożona
w przyszłym roku - mówi st. kpt.
Mariusz Morawski, komendant
powiatowy PSP w Żarach. - Mam
nadzieję, że oprócz środków, którymi wspierają nas samorządy,
wojewoda i komenda wojewódzka, większy strumień pieniędzy
spłynie do nas właśnie z komendy
głównej i ministerstwa, a w rezultacie uda nam się nową komendę
otworzyć w założonym 2022, lub
na początku 2023 roku.
Przy okazji komendant
Morawski podkreśla rolę, jaką
odegrały samorządy lokalne we
współfinansowaniu tej inwestycji i dziękuje za dotychczasowe
wsparcie.
Samorządowcy nie po raz
pierwszy wspierają służby ratownicze, choć nie jest to ich zada-

nie. Zdają sobie jednak sprawę,
że sprawni i dobrze wyposażeni
strażacy to przede wszystkim
większe bezpieczeństwo mieszkańców.
Dlaczego inwestycja podzielona jest na etapy, a nie robiona za jednym zamachem? Przeszkodą jest brak środków. Całość
szacowana jest na ponad 20 milionów złotych.
- Zakończenie inwestycji będzie korzystne nie tylko
dla mieszkańców, ale też i dla
nas, strażaków, bo dziś warunki
mamy, jakie mamy - mówi komendant Morawski.
Nowa lokalizacja zapewni
strażakom nie tylko odpowiednie
miejsce do ćwiczeń, czy zaplecze
socjalne, ale skróci czas dojazdu
do zdarzenia praktycznie w każdym kierunku. Dziś ulica Serbska, szczególnie w godzinach
szczytu, potrafi być mocno zakorkowana, a to strażakom życia nie
ułatwia. ATB
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Kolejne tereny dla firm
GMINA ŻARY
Na pierwszą strefę
przemysłową
zlokalizowaną
między drogami
wylotowymi z Żar
na Zieloną Górę
i Lubomyśl gmina
pozyskała prawie
1,2 miliona złotych.
Jest gotowa. Pierwsze
dwie firmy kupiły już
działki. Oprócz tego,
jest jeszcze kolejny
teren pod inwestycje.
- Mamy też inne tereny, położone przy drodze krajowej
nr 12 z Żar w kierunku Łęknicy,
sąsiadujące z firmą Magnaplast
w Sieniawie Żarskiej, które
wcześniej, w planie zagospodarowania przestrzennego, przewidziane były pod osiedle domków
jednorodzinnych - mówi wójt
gminy Żary Leszek Mrożek.
- Przez ostatnich pięć lat, od kiedy jestem tu wójtem, nikt nie był
zainteresowany tym terenem,
REKLAMA

Gminne tereny inwestycyjne przy drodze na Zieloną Górę fot. Andrzej Buczyński

dlatego postanowiłem zmienić
poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego i zamiast
działek budowlanych mamy tam
już działki przemysłowe.
Procedury trwały 1,5 roku,
ale wszystko zakończyło się
zgodnie z założeniami.

Działki nie są jeszcze w pełni uzbrojone. Jest na razie woda.
Potrzeba jeszcze prądu. Pomimo
tego, pierwsza została już sprzedana, i to jedna z większych.
Nabywcą jest wspomniana firma
Magnaplast, która kupiła teren
przylegający do obecnie zajmo-

wanego.
Dla gminy to nie tylko jednorazowy zastrzyk gotówki pochodzący z samej sprzedaży, ale
też coroczne dochody w postaci
podatku od nieruchomości.
- Mamy tam jeszcze kolejne działki, po lewej stronie drogi

na Łęknicę w granicach 3,5 hektara, a po prawej około 8 hektarów
- mówi Leszek Mrożek. - Te tereny
będziemy powoli dozbrajać.
Ale już teraz kolejne działki
w tym rejonie można kupować. Nie
będą jednak tańsze niż inne. Cena
zakupu będzie taka, jak dla działki
gminnej w pełni uzbrojonej.
- W tych czasach doprowadzenie prądu nie jest żadnym problemem - mówi wójt Mrożek.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przebuduje
odcinek drogi w sąsiedztwie Magnaplastu i skrzyżowania z drogą
w kierunku Sieniawy. Będą dodatkowe zjazdy, które usprawnią ruch
pojazdów w tym miejscu. Prace
mają się rozpocząć pod koniec
tego, albo na początku przyszłego
roku.
Wójt zachwala obydwie
lokalizacje gminnych terenów
inwestycyjnych, przede wszystkim ze względu na dobrą komunikację w różnych kierunkach
- na Zieloną Górę, Wrocław, czy
w kierunku granicy z Niemcami.
I jak na razie, miejsc dla potencjalnych chętnych nie brakuje. ATB
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Ostatni
dzwonek
Chcesz być zwolniony ze składek
ZUS? Ostatni dzwonek na
złożenie wniosku! Jeszcze tylko
do 30 czerwca można złożyć do
ZUS wniosek o zwolnienie ze
składek za marzec, kwiecień
i maj. W Lubuskiem z tej formy
wsparcia skorzystało już ponad
45,8 tys. płatników.
Jeśli także chcesz dołączyć do tej grupy, musisz
się śpieszyć. Na złożenie wniosku masz czas tylko do końca czerwca. O tę formę pomocy mogą
ubiegać się płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie
socjalne, duchowni, a także osoby prowadzące
pozarolniczą działalność opłacające składki tylko na własne ubezpieczenia, w tym korzystające
z ulgi na start. W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniu
podlega 50 proc. kwoty składek, dla pozostałych
grup jest to całość. Zwolnienie dotyczy trzech
miesięcy: marca, kwietnia i maja.
Wniosek do ZUS możesz składać elektronicznie lub papierowo. Droga elektroniczna (za
pomocą PUE) zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy
i wypłatę świadczenia.
Na PUE można sprawdzić szczegóły wniosków. Funkcja ta jest dostępna na profilach osób,
które złożyły wnioski RDZ. Informacje są prezentowane w zakładce „Płatnik” w bocznym menu
[Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej
zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.
źródło: ZUS

Tarcza ZUS
Do lubuskich oddziałów ZUS
wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy
wniosków o pomoc w ramach
tarczy kryzysowej. Największym
zainteresowaniem cieszyły się
zwolnienie z opłacania składek.
Kwota, na którą Lubuszanie są
zwolnieni, wynosi już ponad
190 mln. zł.
W ramach tarczy mieszkańcy naszego województwa mogą korzystać nie tylko z możliwości zwolnienia z opłacania składek ale także ze świadczenia postojowego, odroczenia terminu płatności
składek, rozłożenia zaległości na raty oraz odstąpienia od opłaty odsetek za zwłokę.
Postojowe mogą otrzymać samozatrudnieni
oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Lubuskie oddziały ZUS wypłaciły do tej pory postojowych na kwotę niemal 80 mln. zł. odroczenia terminu płatności składek,
Rozłożenia zaległości na raty oraz odstąpienia od opłaty odsetek za zwłokę - do tej pory udzielono pomocy w tym zakresie na niemal
49 mln. zł.
źródło: ZUS
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Bezpiecznie
nad wodą
POWIAT ŻARSKI Sezon
wakacyjno-urlopowy
już się rozpoczął,
policjanci kontrolują
tereny przywodne,
przestrzegając
kąpiących się przed
zagrożeniami.
Wspólnie zadbajmy
o bezpieczeństwo swoje
i swych najbliższych,
korzystajmy mądrze
z rekreacji wodnej.
Koniec roku szkolnego już niebawem,
piękna pogoda dopisuje, więc jak co
roku możemy spodziewać się aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
nad wodą. Sezon wakacyjno-urlopowy już się rozpoczął, w związku
z tym policjanci z żarskiej komendy
kontrolują przede wszystkim miejsca,
gdzie kąpiel jest zabroniona, tj. dzikie kąpieliska, rejon rzek i stawów.
Podczas tych działań funkcjonariusze
rozmawiają z odpoczywającymi o zasadach bezpiecznej kąpieli. Wszystko
po to, aby ograniczyć liczbę utonięć
i uzmysłowić dorosłym i dzieciom,
jak niebezpiecznym żywiołem może
być woda. Takie kontrole potrwają
przez całe wakacje.
Niestety, pomimo kampanii
o charakterze informacyjno-edukacyjnym kontynuowanych od wielu
lat, każdego roku dochodzi do tragicz-

fot. Lubuska Policja

nych zdarzeń na terenach wodnych.
W ubiegłym sezonie wakacyjnym
utonęły 203 osoby, a w bieżącym roku
od 1 kwietni do 25 maja odnotowano
już 57 przypadków utonięć.
Pamiętajmy, że na rekreację
wodną najlepiej wybierać strzeżone
kąpieliska. Bez względu na umiejętności pływackie, nie przeceniajmy
swych możliwości i przede wszystkim
nie wchodźmy do wody po spożyciu
alkoholu. Jeżeli nad wodę wybiera-

my się z dziećmi, to ani na chwilę nie
spuszczajmy ich z oczu. Wspólnie
zadbajmy o bezpieczeństwo swoje
i swych najbliższych, korzystajmy
mądrze z rekreacji wodnej.
Wybierając się na basen, czy
inne strzeżone kąpielisko nie pozostawiajmy swych toreb, czy plecaków bez
nadzoru, aby pieniądze, telefony lub
dokumenty nie zostały skradzione.
kom. Aneta Berestecka

Z maczetą po kasę
LUBSKO Dobre rozpoznanie
i skuteczna praca operacyjna
pozwoliła policjantom z Lubska
zatrzymać podejrzanego o dokonanie
rozboju na stacji paliw. 21-latek
podszedł do kasy, wyciągnął
maczetę i grożąc kasjerce zażądał
pieniędzy. Sąd przychylił się do
wniosku Prokuratury Rejonowej
w Żarach oraz Policji i zastosował
środek zapobiegawczy w postaci
trzymiesięcznego aresztu.
Do zdarzenia doszło we wtorek, 9 czerwca, nad ranem na
jednej ze stacji paliw w Lubsku.
Nieznany mężczyzna ubrany na czarno, w kapturze oraz maseczce na twarzy podszedł do kasjerki, wyciągnął maczetę spod bluzy i grożąc naka-

zał kobiecie otworzyć dwie kasy. Gotówkę, około
tysiąc dwieście złotych, zapakował do reklamówki
i uciekł. Dyżurny po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast wysłał policjantów. Rozpoczęli oni działania
zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy.
Intensywne czynności prowadzone przez funkcjonariuszy zarówno pionu prewencji jak i kryminalnego,
przyniosły efekty jeszcze tego samego dnia. Policjanci
zatrzymali 21-latka podejrzanego o dokonanie rozboju.
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy w tej sprawie oraz odzyskali
część skradzionej gotówki, którą zatrzymany ukrył w swoim mieszkaniu. 21-latek usłyszał już zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
W środę, 10 czerwca, Sąd przychylił się do wniosku
Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz Policji i aresztował
go na trzy miesiące.
Za tego typu przestępstwo grozi od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.
kom. Aneta Berestecka
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 28)
POWIAT ŻARSKI
Przed powrotem na
ostatnie kilometry linii
tuplickiej, w tym odcinku
jeszcze kilka fotografii
z terenowymi pamiątkami
po kolejce leśnej tartaku
w Lesowie.
1. Podbudowa tłuczniowa na nasypach głównych korytarzy dawnej kolei leśnej świadczy, że wykonywano je solidnie umożliwiając bezpieczny i szybki transport.
Fot. Grzegorz Dawczyk

2. Sklepiony wiadukt wąskotorówki w plancie linii kolejowej nr 14 (Łódź Kaliska-granica państwa) na odcinku Tuplice – Zasieki. Do
1945r., po lewej stronie linii kolei wąskotorowej biegło ogrodzenie potężnego zwierzyńca Bruhlów obejmującego tereny leśne wokół Dużego Stawu.
Fot. Grzegorz Dawczyk
3. Nasyp kolejki leśnej w pobliżu tartaku.
Fot. Edward Zys
4. Starotorze kolei leśnej na północny-zachód od Dużego Stawu. Ten odcinek wąskotorówki biegnący południkowo w kierunku linii kolejowej nr 14 został zlikwidowany jako jeden z pierwszych. W tym miejscu,

3.

na prawo odgałęział się krótki tor załadunkowy drewna.
Fot. Edward Zys
5. Resztki przepustu strumienia Jeziorna (inne spotykane jego nazwy to Bystra, Strąg,
Pstrąg) w ciągu odcinka kolejki biegnącej na
północ od Dużego Stawu. W tym miejscu,
w środku lasu znajdował się prowizoryczny punkt oporządzania parowozów. Przede
wszystkim wodowano tu lokomotywy, zaś
kilkanaście metrów na wschód znajdował
się specjalny wykop oczystkowy do zrzucania szlaki. Miejsce te, jest niezwykle atrakcyjne i klimatyczne, choć dotarcie do niego jest utrudnione z racji położenia się w za-

4.

sięgu ostoi dzikiej zwierzyny. Wody Jeziornej tworzą tutaj niewielkie rozlewisko z wyspami kęp roślinności wodnej i kikutami obumarłych drzew.
Fot. Grzegorz Dawczyk
6. Teren na północny-zachód od wysychającego Stawu Tartacznego. Jedyny odcinek widocznego starotorza kolejki biegnący przez
200m wzdłuż tzw. drogi brodzkiej. To piękna
droga rowerowa pomiędzy Tuplicami a Brodami prowadząca przez serce dawnego kompleksu leśnego Bruhlów.
Fot. Grzegorz Dawczyk (cdn.)
Grzegorz Dawczyk
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Zaczęło się od pasji...
czyli o teatrze Drewniana Kurtyna (cz. 5)
Po raz drugi zespól
sięgnął po tekst
Sławomira Mrożka
w 1994 roku i nie
zadecydował o tym
tylko przypadek, ale
także młodzieńcze
zauroczenie, znane
każdemu kto był
zakochany, któremu
ulegli młodzi aktorzy
i ich instruktor.
Sławomir Mrożek
Serenada
Reżyseria: Roman Krzywotulski
Scenografia: Ryszard Tomczak
Muzyka: Mariusz Massier
Obsada:
Blond: Magdalena Łazar
Bruna: Małgorzata Przybylska
Ruda: Agnieszka Markulak,
Lis: Miłosz Krzywotulski
Kogut: Arkadiusz Małecki
Zespół Romana Krzywotulskiego wystawiał Serenadę trzy razy. Pierwszy raz w marcu 1994 roku, drugi w maju 1997, a trzeci
w lutym 2004. Za każdym razem
była to inscenizacja oryginalna, wynikająca oczywiście z pomysłowości członków zespołu, za każdym
razem przecież zupełnie innego.
Postacie w Serenadzie, jak
to bywa u Mrożka, są mocno stereotypowe. Opisując postacie
dramatów Mrożka Jan Błoński
używa określeń takich jak „kukły, marionetki, ożywione alegorie. Niezdolni do kształtowania wydarzeń, zależni od sytuacji,
w którą zostali - często wbrew
woli - wrzuceni, ilustrują mecha-

nikę procesów, jakich nawet dobrze nie rozumieją.
Rzeczywiście rysunek psychologiczny mrożkowskich postaci jest uproszczony, dzieje się
tak gdyż Mrożek lepi charaktery
swych postaci czerpiąc ze stereotypów związanych z gatunkiem,
„który przedrzeźnia lub którym
się podpiera”.
Dlatego pomimo położenia dużego akcentu na „ludzki”
wymiar problemów mieszkańców kurnika, Mrożek nie zapomina, że to przecież świat zwierząt, dlatego w finale sztuki głupi i zazdrosny kogut zostanie zjedzony przez chytrego lisa. Postać
lisa, będąca u Mrożka jest uosobieniem fałszywości, jest katem,
którego zachowanie zmierza do
tego, aby skonsumować jakiegoś
mieszkańca kurnika. W spektaklu „Teatru Drewniana Kurtyna”
wraz z rozwojem wydarzeń z pana sytuacji staje się nagle ofiarą
kobiecych zachcianek i namiętności.
Tylko w pierwszym spektaklu członkowie zespołu oraz ich
opiekun zadecydowali, że postacie wyglądem będą zbliżone do
postaci zwierzęcych, stąd mocna
charakteryzacja i kolorowe stroje zaprojektowane przez plastyka Ryszarda Tomczaka. Zachowanie, mimika i gesty były już
jak najbardziej ludzkie. Przedstawienie z założenia miało ukazać
trudne relacje damsko-męskie i to
chyba się udało młodym aktorom
„Teatru Drewniana Kurtyna”.
W recenzji ze spektaklu Artura Łukaszewicza można przeczytać: „Po raz drugi w tym roku
na scenie Teatru Lubuskiego po-

Zdjęcie z przedstawienia plenerowego fot. arch.

jawili się goście z Żar, młodzież
i ich opiekun Roman Krzywotulski. Narybek ostatnich lat Żarskiego Domu Kultury wyraźnie
sobie upodobał Mrożka. Wcześniej pokazali Na pełnym morzu,
teraz sięgnęli po Serenadę. Świadomość, że jest się sceną amatorską w pewnych momentach się
przydaje. Zwalnia wtedy z obowiązku profesjonalizmu, z gorsetu wszystkich artystycznych wymogów. Piątka młodych aktorów
zagrała więc bez zbędnych obciążeń, bawiąc się wybornie. „Ptasie” amory z Lisem-amantem stały się bardziej komedią kobiecych charakterów, paskudnie złośliwych niż alegorią o przemocy. Postawiono na lekką zabawę
rezygnując z makabrycznego zakończenia tekstu jednoaktówki,
ale wyszło to przedstawieniu jedynie na dobre. Sztukę udawania
obrócono w przewrotny żart damsko-męski, co się bardzo spodobało rówieśniczej dla aktorów publiczności. Łakomstwo, czyhanie na przeciwną, płeć, niewinne igraszki - wszystko to można
znaleźć w krótkiej anegdocie”.
Zespół wystawił „Serenadę” także w plenerze wykorzystując do tego balkon znajdujący się
w Żarskim Domu Kultury.
- Było to ciekawe doświadczenie i świetna zabawa. Mam
słabość do teatru absurdu, który jest bardzo dobrze odbierany
przez widzów. Jest w nim humor,
który budzi śmiech, ale także nieraz ten śmiech zamiera w gardle
- powiedział potem Roman Krzywotulski. (cdn.)
Krzysztof Piontek

Premiera - marzec 1994 fot. arch.

Serenada – luty 2004 fot. arch.

Magdalena Łazar, Miłosz Krzywotulski i Arkadiusz Małecki fot. arch.
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GMINA PRZEWÓZ Pasjonat zaopiekował się kościołem w Straszowie

Ratowanie skazańca
Przez półtora wieku
zdany na własny los,
porzucony przez
ludzi, kościół
w Straszowie
powoli zaczął się
rozpadać. Siły
natury są bezlitosne.
Deszcz, wiatr i mróz
konsekwentnie
robiły swoje.
Postępujące
dzieło zniszczenia
dokonywało się
w ukryciu, wśród
wybujałej wokół
dziko zieleni.
Trudno powiedzieć,
ile jeszcze lat
potrzebowałaby
natura, aby ten
zabytek zniknął
z powierzchni ziemi
na dobre. Ale tak
się na szczęście nie
stanie.
Przekonałem się o tym na własne
oczy i to... przecierając oczy ze
zdumienia. Ostatni raz odwiedziłem to miejsce pod koniec ubiegłego wieku. Pamiętam wieżę
i resztki murów wyłaniające się
z zarośli. Później wiele razy przejeżdżałem pobliską drogą i czasem tylko spojrzałem w stronę
kościelnej wieży bez cienia nadziei, że cokolwiek może się tam
jeszcze wydarzyć.
Jak więc trafiłem do zabytkowego kościoła ponownie?

Od kiedy obiekt ma nowego właściciela, miejsce to zmieniło się nie do poznania fot. Andrzej Buczyński

Dzięki koleżance, która pewnego
dnia, przy jakiejś rozmowie na
zupełnie inny temat, powiedziała
że muszę koniecznie pojechać do
Straszowa. W końcu pojechałem
i nie żałuję.
Odkrywanie historii
Straszów położony jest przy drodze krajowej nr 27. Jadąc z Żar

w kierunku na Przewóz miałem
do pokonania niespełna dwadzieścia kilometrów. Ruin kościoła
nie sposób przeoczyć. Stoją praktycznie przy samej drodze.
Podchodzę bliżej i widzę...
no właśnie, widzę po raz pierwszy
zabytek w całej okazałości, jaka
pozostała do naszych czasów.
Zniknęły zarośla. Już na pierw-

Uratowana przed zawalaniem brama z odkopanym brukiem fot. Andrzej Buczyński

szy rzut oka widać, jaki ogrom
pracy ktoś musiał wykonać, aby
wydrzeć to miejsce z rąk dzikiej
przyrody. Teren wygląda na zadbany, jakby miał gospodarza.
I rzeczywiście ma. Tak poznałem
pana Krzysztofa, niewątpliwie
człowieka z pasją, fantazją, a przy
tym bardzo skromnego właściciela ruin w Straszowie.

- Nabyłem ten teren od gminy w przetargu za prawie symboliczną kwotę, był on bardzo
zaniedbany, nikt się nim nie interesował, a dla samej gminy był to
duży problem - mówi właściciel
opiekujący się obiektem od około
czterech lat. - Tak naprawdę było
to porośnięte chaszczami śmietnisko, ale zawsze interesowały

Wnętrze wieży, po której niedawno hulał tylko wiatr fot. Andrzej Buczyński

Moja Gazeta

ROZMAITOŚCI 13

19 czerwca 2020

mnie takie miejsca, podobnie jak
historia w ogóle.
Pewnego dnia pan Krzysztof poszedł do urzędu gminy
i zaproponował, że zaopiekuje się
zabytkiem. Urzędnikom najwyraźniej pomysł przypadł do gustu,
uruchomili procedury i kościół
znalazł nowego gospodarza. Dla
niezbyt bogatej gminy to rzeczywiście był problem praktycznie
nie do rozwiązania. Budżet jest,
jaki jest, a mieszkańcy przede
wszystkim oczekują nowych
dróg, chodników i inwestycji
związanych z codziennym życiem. Pieniądze na ratowanie ruin
zawsze będą gdzieś na końcu długiej listy niezbędnych wydatków.
Życie pokazuje, że oddawanie zabytków w ręce prywatne ma
skutki bardzo różne. Niektórzy
o nie dbają, przywracają im dawny blask, lub chociaż odkurzają
z wieloletnich warstw zaniedbań.
Są też tacy, którzy nie robią nic,
czy też bardzo niewiele, skazując
tym samym posiadane obiekty na
dalszą degradację. Już po krótkim
spacerze wokół straszowskich
ruin zdałem sobie sprawę, że kościół ten w końcu szczęśliwie trafił w dobre ręce.
Krok po kroku
Jednej parze rąk życia by nie starczyło, żeby zrobić wszystko, co
do tej pory zostało już zrobione
przez ostatnich kilka lat. Jak zapewnia właściciel, przy realizacji całego przedsięwzięcia ma
ogromne wsparcie ze strony znajomych, ale także Stowarzyszenia
Militarno - Historycznego „Szaruga” oraz powstającego „Muzeum Wojen i Życia”.
Zaczęło się od porządkowania i wycinki dzikich zarośli. Nie wystarczyła siekierka
i kosa. Prawdziwą walkę stoczyli
przy wyciąganiu z ziemi korzeni drzew, które porosły ten teren
przez lata.
- Umocniliśmy skarpę i odkopaliśmy bramę - wspomina z przejęciem pan Krzysztof. - Jaka była
wtedy radość, gdy spod warstwy
piachu i ziemi wyłonił się średniowieczny bruk.
Od razu widać, że na pasjonatów trafiło, którzy cieszą się
z odkrycia kamieni, jakby to
była co najmniej skrzynka złotych monet. Jeśli w tym - jednym
z nielicznych w Polsce kościołów
o charakterze obronnym, leżącym
przy historycznym trakcie handlowym - jakieś skarby kiedyś
ukryto, to w przeciągu minionych
wieków już z pewnością dawno
trafiły w ręce poszukiwaczy takiego właśnie bogactwa. Ale co
tam szkodzi pofantazjować sobie
o złotych pozostałościach dawnego, bogatego księstwa i dziejach
XIV-wiecznego kościoła.
- Na tych terenach ciągle
były jakieś wojny, nie tylko na
tle religijnym, a więc i sam kościół przechodził też z rąk do rąk

Widok z wieży straszowskiego kościoła fot. Andrzej Buczyński

- mówi pan Krzysztof. - Przy pracach wokół murów znaleźliśmy
rozpłaszczone kule muszkietowe
świadczące o burzliwych dziejach tego miejsca.
Idąc powoli wzdłuż resztek
murów okalających sam kościół,
wsłuchuję się w historyczne ciekawostki, jakimi obficie raczy
mnie pan Krzysztof. Zastanawiam się, ileż to ludzkich losów
związanych było przez wieki
z tym miejscem, ileż było zdarzeń rozmaitych, których niemymi świadkami są dziś tylko kamienie.
Oglądam miejsca w murach, ubytki uzupełnione niedawno kamieniami i ręcznie robioną

zaprawą. Widzę, jak pan Krzysztof cieszy się szczerze z każdej
wykonanej pracy, z uratowanego
łuku bramy wejściowej, wzmocnionego fragmentu rozsypującej
się do tej pory ściany. Efekty są
widoczne, a trzeba wziąć pod
uwagę, że wszystko na tym terenie robione jest hobbystycznie,
gdy są akurat chęci i czas na to
pozwoli.
Zamysłem właściciela nie
jest odtworzenie kościoła sprzed
wieków. Jak sam twierdzi, ma
być to coś w rodzaju ruiny romantycznej, gdzie można spędzić
czas, w pięknym otoczeniu, obcując z przyrodą i historią. Wszelkie
dotychczasowe działania miały

Uporządkowanie terenu wymagało ogromu pracy fot. Andrzej Buczyński

na celu zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami. A do zrobienia jest jeszcze wiele.
Wieża z widokiem
Największe wrażenie zrobiła na
mnie kamienna wieża, a dokładnie to, co w niej jest, a czego niedawno jeszcze nie było.
Nowy właściciel zastał ją
zupełnie pustą w środku, wypełnioną powietrzem otoczonym
murami. Dziś w jej wnętrzu
znajduje się drewniana konstrukcja, dwa poziomy pomieszczeń
i strome schodki wiodące na
sam szczyt. Sala na pierwszym
„piętrze” z dębowym opalanym
stołem i rzeźbionymi krzesłami

wygląda tak, jakby przed chwilą
wyszli z niej po zakończonej wieczerzy średniowieczni wojowie.
Cały ten wystrój, choć powstał
niedawno, naprawdę tworzy bardzo fajny klimat.
Poinstruowany, jak bezpiecznie wchodzić po schodkach,
pokonuję kolejne metry aż na sam
szczyt. Nie mogę opierać się o
mur, bo trzeba go jeszcze wzmocnić. Nie ma też barierek zabezpieczających, ale to nie jest miejsce
swobodnie dostępne dla turystów.
Stoję na drewnianym dachu, dzięki któremu woda nie leje się do
wnętrza wieży. Rozglądam się po
okolicy. Ciekawe, co czuł stojący
tu przed wiekami człowiek wypatrujący nadchodzących wojsk
wroga.
Wracam jednak na ziemię,
a raczej do tego na czym stoję
i z inżynierską ciekawością pytam, jak udało się wybudować
taką drewnianą konstrukcję wewnątrz wieży. Słyszę opowieść
wciąganiu bel za pomocą lin
przez znajomego stolarza i o walce z szerszeniami, które bez niczyjej zgody zadomowiły się na
szczycie wieży...
Drugie życie ruin w Straszowie to przykład, że wystarczą chęci, zmieszane z odrobiną
determinacji oraz pasji, a rzeczy
niemożliwe stają się realne.
Zaproszenie
Solidne drzwi bronią dostępu
do wieży. Zdarza się, że można
wejść do środka, ale tylko za zgodą i pod opieką właściciela zabytku. Za to cały teren wokół jest
ogólnodostępny. Właściciel nie
ma nic przeciwko temu, aby ktoś
przyszedł, pospacerował sobie,
czy odpoczął chociażby na jednej
z ławek wokół miejsca na ognisko. Jest tam nawet huśtawka na
sznurze przywiązanym do gałęzi
drzewa. Można tam sobie nawet
zrobić zdjęcie z kamiennym Bolesławem Chrobrym.
Jak twierdzi pan Krzysztof,
o dziwo nawet nie ma problemu
ze śmieciami. Jakimś cudem prawie wszyscy tu zaglądający zachowują się w sposób cywilizowany. I oby tak zostało.
W towarzystwie kościelnych ruin, a przede wszystkim
ich sympatycznego właściciela
i gospodarza, spędziłem dwie
godziny. Ten czas minął bardzo
szybko. Z pewnością nie raz jeszcze tam zajrzę. Warto zobaczyć to
miejsce, traktując je choćby jako
przystanek na trasie wycieczki
rowerowej.
Zawsze podziwiałem ludzi,
którzy udowadniali, że chcieć to
móc. Ludzi, których pasje sprawiały, że działo się coś dobrego.
Miałem przyjemność poznać kolejnego takiego człowieka, który ratuje zabytek skazany
na zapomnienie.
Andrzej Buczyński
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A może
książka...

Ludzi można podzielić różnie.
Właściwie na milion sposobów.
Dziś, tytułem wstępu, podzielę
ich na tych, którzy korzystają
z oferty, jaką proponują
instytucje kultury i tych, którzy
nawet nie wiedzą gdzie w ich
miejscowości jest np. biblioteka.
I czy w ogóle jest. I w zasadzie nie
ma co się czepiać, bo każdy z nas
ma inne potrzeby i sposoby
spędzania wolnego czasu.
Z uporem maniaka twierdzę, że odrobina kultury
jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Ba! Można się niejednokrotnie zaskoczyć i zastanowić nad samym sobą. Wyciągnąć wnioski i wynieść ze spotkania nie tylko książkę autora, ale i ciut wiedzy.
Jeszcze przed pandemią miałam szczęście
zmieścić się w sali domu kultury, w której gościem był
Jerzy Bralczyk. Szczęście tu miało znaczenie, bo pomieszczenie pękało w szwach. I fajnie. Aż miło popatrzeć. Bralczyk zrobił robotę swoim nazwiskiem i przyciągnął tłumy. Mówił dużo, szybko, pięknie, mądrze.
Język polski to trudny język, zagmatwany, niejednoznaczny. A posłuchanie wybitnego znawcy sprawia,
że nasza świadomość własnych umiejętności prawidłowego mówienia w ojczystym języku wypada bardzo średnio. I tak człowiek uczy się całe życie.
Po prawie dwóch godzinach z profesorem rozpoczęła się walka o ostatnie pięć książek, które zostały do kupienia. I znów miałam szczęście. Wygrałam
wyścig po książkę z autografem autora. „1000 słów”
wzbogaciło moją biblioteczkę. Oczywiście nie jest to
lektura do czytania dla relaksu. Nie ma tam żadnej fabuły, akcji, opisów krajobrazu. Jest za to sporo bohaterów pierwszoplanowych - tysiąc słów - w interpretacji Jerzego Bralczyka.
Aby zachęcić do tej książki, zacytuję profesora: „Rozmowa to podstawowa forma używania języka. Kiedy myślimy o niej abstrakcyjnie, potrafimy ją
docenić. To obcowanie ludzi z ludźmi, to wymiana
myśli. Szlachetna konwersacja, dla której wiele warto poświęcić. Pewien szlachcic, koneser rozmowy,
zbeształ srogo swego ekonoma, który przerwał mu
interesującą rozmowę wiadomością, że płodnie ich
wioska. „Wioskę można odbudować, durniu, a takiej
udanej rozmowy się już nie powtórzy” – powiedział”.
Polecam mieć i zaglądać co jakiś czas do tysiąca bohaterów Bralczyka. M.
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ŻARY Ruszył nowy projekt ŻDK

Kultura zebrana
w Arsenale
Arsenał Kultury jest
nowym projektem
Żarskiego Domu
Kultury. To specjalny
portal internetowy,
gromadzący materiały
on-line służące
upowszechnianiu
kultury. Znaleźć go
można pod adresem
arsenal.dkzary.pl.
- Pragniemy upowszechniać dziedziny kultury takie jak taniec, plastyka, teatr, fotografia i literatura,
przy pomocy filmów warsztatowych
oraz vlogów. Każdy cykl warsztatów
internetowych zostanie zwieńczony inicjatywą animacyjną. Zależy
nam, żeby Arsenał Kultury stał się
miejscem prowadzenia edukacji artystycznej, gromadzenia w sieci zasobów kultury i interakcji z uczestnikami. Dzięki niemu będziemy mogli
prowadzić edukację kulturalną nie-

Ekipa Arsenału Kultury fot. ŻDK

zależnie od okoliczności losowych.
To nowy rozdział w działalności
naszego domu kultury. Wykorzystując technologię możemy docierać do
uczestników, do których wcześniej
nie mieliśmy szans dotrzeć - mówi
Alicja Wróbel, instruktor teatralny
ŻDK i jedna z twórczyń Arsenału.
Anita Osek, instruktor ŻDK
dodaje - podjęliśmy się tej inicjatywy
w odpowiedzi na utrudnienia związane z pojawieniem się epidemii
Covid-19 w Polsce, jednak szybko
doszliśmy do wniosku, że tego typu
działalność jest potrzebna również
w czasie, gdy instytucje kultury działają w normalnym trybie. Taki projekt pozwala nam animować kulturę
nie tylko w czasach, gdy całe społeczeństwo ma utrudniony dostęp
do szeregu instytucji. Dzięki niemu znosimy przynajmniej niektóre bariery niepozwalające różnym
grupom odbiorców na korzystanie
z naszej oferty.
Nad Arsenałem Kultury pracuje

grupa instruktorów Żarskiego Domu
Kultury. Pierwsze inicjatywy w ramach projektu to podręcznik recytacji prowadzony przez Alicję Wróbel,
podręcznik fotografii Pawła Janczaruka i vlogi literackie koordynowane przez Anitę Osek. Planowane
jest systematyczne zwiększanie ilości materiałów dostępnych na stronie
arsenal.dkzary.pl.
Kontakt z treściami kultury jest
niezwykle ważny w rozwoju człowieka, choć często niedoceniany.
Instytucje kultury muszą więc iść
z duchem czasu i wykorzystywać
niebagatelne możliwości, jakie oferuje Internet. Jest to wspaniałe narzędzie, którego zastosowanie wcale nie
kończy się na możliwości oglądania
zdjęć uroczych kociąt lub memów.
Warto czasami wykorzystać jego
moc łączenia ludzi nawet, a może
przede wszystkim, w najmniej sprzyjających ku temu okolicznościach.
źródło: ŻDK
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Historyczne podróże Wojtka
No co dzień spokojnie stoi
w centrum Żagania. Jednak
od czasu do czasu wyrusza
w podróż. Podróżuje nie
tylko od miasta do miasta.
Potrafi przenosić się też
w czasie. Taki jest żagański
miś Wojtek w najnowszej
książce Artura Guzickiego,
która właśnie ukazała się
nakładem krakowskiego
wydawnictwa Biały Kruk.
- Podróże Misia Wojtka, to seria bajek dla
dzieci - mówi autor książki. Ich bohaterem jest słynny miś z armii generała Andersa, który w podczas swoich podróży poznaje bardzo ciekawy okres w historii Polski - czas kiedy Polska odzyskała niepodległość.
W książce Artura Guzickiego wszystko zaczyna się w Żaganiu. Oto tamtejszy misiek z nudów schodzi z niewielkiego cokołu i spacerując przez miasto trafia
na dworzec kolejowy. Tam spotyka dziwnie ubranych żołnierzy. Po chwili okazuje
się, że to dowodzona przez generała Hallera Błękitna Armia, a sam Wojtek zaczyna
rozumieć, że właśnie przeniósł się w czasie
i ma szansę na poznanie historii zupełnie
innej wojny, niż ta w której uczestniczył
u boku żołnierzy Andersa.

- Myśląc o tej książce wyszedłem
z założenia, że miś Wojtek służąc w polskiej armii musiał być Polakiem, ale niestety nigdy nie był w Polsce i nie znał jej
historii. Dlatego zafundowałem mu podróż
w czasie i przeprowadziłem przez bardzo
ciekawy i ważny okres w dziejach Polski dodaje autor.
Podróże misia Wojtka to dziesięć
opowieści. Główny bohater uczestniczy
w ważnych historycznych wydarzenia. Poznaje między innym Józefa Piłsudskiego,
Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Bierze udział w wojnie z bolszewikami i pływa Pomorzaninem, czyli pierwszym polskim okrętem wojennym.
Odwiedza krakowskie Oleandry, Lwów,
jest świadkiem słynnego przemówienia
Ignacego Paderewskiego wygłoszonego
w Poznaniu i zaślubin z morzem jakich dokonał generał Józef Haller. W końcu trafia
do Wersalu w czasie kiedy Dmowski i Paderewski podpisują traktat pokojowy, na
mocy którego państwa zachodnie uznają
niepodległość Polski.
- Książka jest bogato ilustrowana
przez pana Henryka Bacę, a wstęp do niej
napisał - z czego jestem szczególnie dumny - profesor Jan Żaryn - mówi Artur Guzicki.
Książkę Podróże Misia Wojtka można kupić w księgarniach internetowych,
m.in. www.bialykruk.pl/ksiegarnia/ oraz
w dobrych księgarniach stacjonarnych. RED

Autor i jego książka fot. ARMG

Ilustracja z „Podróży Misia Wojtka” fot. ARMG

Ilustracja z „Podróży Misia Wojtka” fot. ARMG

Nieważne dokąd, byle jechać
ŻARY Oddział PTTK
Powiatu Żarskiego
z siedzibą w Żarach
zorganizował
13 czerwca wycieczkę
pieszo-autokarową
pod hasłem
„Nieznane miejsca
naszej okolicy.
Czy były to miejsca znane, czy
faktycznie nieznane, to już właściwie zależało od konkretnego uczestnika imprezy, a tych nie

brakowało. W większości seniorzy, których nie przestraszył ani
zapowiadany na ten dzień upał,
ani kilka kilometrów do przejścia
na pieszo.
A na trasie Jasień, Brody, Bieniów i kilka miejsc, które trudno znaleźć na mapie. Czy
one były największą atrakcją?
Otóż nie. Najważniejsze chyba
było to, co słusznie zauważyła
jedna z uczestniczek wycieczki,
że w końcu można było się spotkać i wspólnie zrobić coś przyjemnego. ATB

W gościnie u Henryka Domaradzkiego w Bieniowie fot. Andrzej Buczyński
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Piątek

21:40
TVP1

piątek
21:55

19 - 25 czerwca 2020
Poniedziałek

22:00
TVN

21:20

Szybki jak śmierć
ﬁlm sensacyjny, Portoryko, USA, 2018

TVP2

Lata 60. XX wieku. Odnoszący sukcesy w branży
budowlanej Ben Aronoﬀ z dnia na dzień
porzuca pracę i wraz z rodziną przenosi się na
Florydę. Marzy o rozkręceniu własnego biznesu
- produkcji łodzi motorowych. Choć wydaje się
to niemożliwe, Ben powoli zdobywa uznanie
innych przedstawicieli tej branży. Robi interesy
ze wszystkimi. Wśród jego klientów są członkowie zespołu The Beatles, prezydent George
Bush, współpracuje nawet z maﬁą. Przestępcy
wykorzystują jego słynące z szybkości maszyny.

Lara Croft Tomb
Raider: Kolebka życia
POLSAT

Sobota

20:05

Królestwo
dramat sensacyjny, Niemcy, USA, 2007

Arabia Saudyjska. W zamkniętym osiedlu
zamieszkanym przez zachodnich pracowników kompanii naftowych dochodzi do ataku
terrorystycznego. Samobójczy zamach kosztuje
życie setek oﬁar - mężczyzn, kobiet i dzieci.
Dyplomaci rozpoczynają rozmowy, które mają
pomóc w opanowaniu międzynardowego kryzysu. W tym samym czasie agent specjalny FBI
Ronald Fleury kompletuje załogę do wyjazdu
na tajną pięciodniową misję w celu zbadania
okoliczności zamachu.

POLSAT

Niedziela

20:05

Monstrum
komedia, Korea Południowa, Kanada, USA, 2016

TVP2

Teściowie
komedia sensacyjna, Niemcy, USA, 2003

Lekarz Jerry Peyser to wzorowy mąż i ojciec,
który nade wszystko ceni w życiu porządek
i spokój. Zbliża się ślub jego córki Melissy.
Dla ojca to najważniejsze wydarzenie od lat.
Jerry planuje więc każdy szczegół ceremonii,
chcąc, by wszystko wypadło jak najlepiej.
Narzeczonym Melissy jest przystojny Mark,
syn ekscentrycznego Steve’a Tobiasa. Przyszły
teść Melissy twierdzi, że jest sprzedawcą
kserokopiarek, choć w rzeczywistości działa
jako tajny oﬁcer operacyjny CIA.

Gloria (Anne Hathaway) jest trzydziestolatką,
która wyjechała do Nowego Jorku w poszukiwaniu wymarzonej pracy. Gdy nie mogła pisać
artykułów postanowiła zanurzyć się w nocnym
życiu. Kobieta zaczyna mieć problemy z alkoholem, a jej chłopak, mając dość jej zachowania
wyrzuca ją z domu. Gloria musi wracać do rodzinnego miasteczka, gdzie próbuje zacząć wszystko
od nowa. Zaczyna jej pomagać Oscar (Jason
Sudeikis), znajomy z dzieciństwa. Mężczyzna
zatrudnia ją w swoim barze jako kelnerkę.

Wtorek

Środa

Poznaj mojego tatę
komedia, USA, 2000

Sanitariusz Greg Focker (Ben Stiller) chce oświadczyć się swojej dziewczynie Pam (Teri Polo).
Ma zamiar uczynić to w czasie wizyty u rodziców
Pam, tuż przed ślubem jej siostry. Mama jego
wybranki, Dina (Blythe Danner), okazuje się
przychylna przyszłemu zięciowi. Jednak jej
ojciec, rzekomo emerytowany ogrodnik, Jack
Byrnes, uważa, że nikt nie jest wystarczająco
dobry dla jego córki, a już na pewno nie Greg.
Lista zarzutów wobec chłopaka jest długa: nie
przywiązuje wagi do wyglądu, nie jest ambitny...

Czwartek

21:00

Po zachodzie słońca

22:05

TVN

komedia sensacyjna, USA, 2004

TVP2

Złodziej Max Burdett (Pierce Brosnan) i jego
wspólniczka Lola Cirillo tworzą sławny i nieuchwytny dla policji duet. Podczas ostatniego skoku
ich łupem padł jeden z trzech największych
na świecie diamentów. Jak zwykle sprytna
para zapewniła sobie żelazne alibi. Po tej
spektakularnej kradzieży złodzieje postanawiają
przejść na zasłużoną emeryturę. Wyjeżdżają na
rajskie Bahamy, gdzie beztrosko spędzają czas,
oddając się przyjemnościom życia. Tymczasem
ich śladem podąża agent Stan Lloyd.

Wyspa strachu
thriller, USA, 2009

Cliﬀ i Cydney niedawno wzięli ślub. Młode
małżeństwo chce nacieszyć się sobą i w spokoju
odpocząć. Na cel swojej podróży poślubnej
wybierają małą hawajską wyspę. Jest to
prawdziwy raj na ziemi. Zakochani zamierzają
wylegiwać się na plaży, spacerować i cieszyć
się zapierającymi dech w piersiach widokami.
Niestety, ich błogie szczęście nie trwa długo.
Pewnego dnia Cliﬀ i jego żona wybierają się na
pieszą wycieczkę. Trasa ich wyprawy wiedzie
odludnym szlakiem.

piątek
TVP 1
04:15
04:45
05:35
06:25
06:50
07:00

07:40
08:00
08:10
08:15
08:40
09:20
10:20
11:05
12:00
12:10
12:30
12:35
12:50

Jaka to melodia?
Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Bądźmy razem w domu
Spiszmy się jak na
rolników przystało!
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Okrasa łamie przepisy
- Smak pędów sosny
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Natura w Jedynce
- Dzikie Karaiby

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:14 Alarm - magazyn
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Szybki jak śmierć
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2018
23:30 Funny Games U. S.
- thriller
01:30 American Crime Story
02:25 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial
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TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:40 Cafe piosenka
05:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:05 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:30 Familiada - teleturniej
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie
dzieła małych rąk
08:00 Pytanie na śniadanie
11:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
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

04:45 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:00 Wstajesz i wiesz
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera
- program rozrywkowy
12:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:46 Raport alergiczny
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:00 Malanowski i Partnerzy
09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich
20:05 Zróbmy sobie wnuka
Maniek i Gienia Koselowie
to starsze małżeństwo
prowadzące w samym
centrum miasta plantację
pomidorów.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:25 Teatr na ten czas - Maja
Komorowska - felieton
08:35 Koło pióra - magazyn
09:10 Skarby króla
Salomona
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
13:05 Bogdan i Róża
- ﬁlm krótkometrażowy
13:30 Sztuka Stanów
Zjednoczonych - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2011
14:25 Dzika Muzyka - Polscy
Lirnicy - magazyn
15:05 Blond Venus - dramat,
prod. USA, 1932, reż. Josef
von Sternberg
16:45 Lekcje pana Kuki
- ﬁlm obyczajowy
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Janka - serial

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.
09:20 Rodzinny interes
10:10 Zaklinaczka duchów
12:05 Kobra - oddział
specjalny - serial

05:10 Szkoła
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
16:55 Wiza na miłość
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
20:00 List w butelce
- ﬁlm obyczajowy, USA,
1999, reż. Luis Mandoki,
wyk. Kevin Costner,
Robin Wright Penn, Paul
Newman, John Savage

08:00 Nasz nowy dom 09:00
Policjantki i Policjanci
Dynamiczny, pełen zwrotów
i suspensu serial obyczajowy
opowiadający historię dwóch
oddziałów patrolujących
ulice współczesnego
Wrocławia.
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 - serial
kryminalny prod. Polska
23:00 Gatunek 2 - thriller
prod. USA, 1998, reż. Medak
Peter, wyk. Helgenberger
Marg, Henstridge Natasha
Pierwsza wyprawa na Marsa
powraca na Ziemię. 01:00
Stop Drogówka

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki - koncert
21:45 Wyszłam za mąż,
zaraz wracam
- komedia romantyczna,
prod. Francja, 2012
23:40 Teściowie - komedia,
prod. Niemcy, USA, 2003
01:25 Terminator
- ﬁlm science ﬁction, prod.
USA, 1984, reż. James
Cameron, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Michael
Biehn, Linda Hamilton
03:15 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny
04:00 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Łowca czarownic
- ﬁlm przygodowy, USA,
Chiny, Kanada, 2015,
reż. Breck Eisner, wyk.
Vin Diesel, Rose Leslie,
Elijah Wood, Ólafur Darri
Ólafsson, Rena Owen,
Michael Caine
22:15 Kosmiczni kowboje
- ﬁlm S-F, USA, 2000,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland, James Garner,
James Cromwell, Marcia
Gay Harden, William
Devane
01:00 Kuba Wojewódzki
02:00 Down the road. Zespół
w trasie
- serial, Polska
03:00 Uwaga! - magazyn

21:55 Lara Croft Tomb Raider:
Kolebka życia
Gdzieś w afrykańskim
buszu, w miejscu
nazywanym, ukryta jest
mityczna Puszka Pandory.
W jej wnętrzu czają się
niebezpieczne dla ludzkości siły. Zanim wpadnie
w niepowołane ręce musi
ją odnaleźć światowej
sławy Tomb Raider czyli
Lara Croft.
00:20 Zmartwychwstały
Na prośbę Poncjusza
Piłata rzymski trybun
Clavius otwiera śledztwo
dotyczące Jezusa
z Nazaretu.
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

20:00 Kulturalne 007
- Pozdrowienia
z Moskwy
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1963, reż. Terence Young,
wyk. Sean Connery, Daniela Bianchi, Lenya Lotte
22:00 Być punkiem
- ﬁlm dokumentalny
23:40 Gomorra - serial, prod.
Włochy, Niemcy, 2014
00:40 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
00:55 Kino Mistrzów
- Trzy kolory - Czerwony
- ﬁlm obyczajowy
02:30 Legendy Rocka
- Santana - cykl
dokumentalny
02:50 Legendy Rocka - Earth,
Wind & Fire

14:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Pozdrowienia
z Paryża
21:50 Ostateczna
rozgrywka
23:55 Teoria chaosu
02:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
02:40 Dyżur - serial
dokumentalny
03:05 Niesamowite!
03:30 Na jedwabnym szlaku
03:55 Biesiada na cztery
pory roku

FILM OBYCZAJOWY

22:50 Uczciwa gra
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Zjednoczone
Emiraty Arabskie,
2010, reż. Doug Liman,
wyk. Naomi Watts,
Sean Penn
Valerie Plame jest
tajną agentka CIA.
Doświadczoną, wysoce
wykwaliﬁkowaną, biorącą
udział w operacjach o
największej wadze. Jest
też matką dwójki dzieci i
żoną dyplomaty Josepha
Wilsona (Sean Penn).
01:10 Kości - serial, USA
02:05 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
11:20 Głos Polski 11:30 Serce
i oblicze Boga 11:45 Spotkania z ekologią 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Pragnienie Boga
13:00 Akita 101 Łez
13:30 Msza Święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej
Górze 14:30 Duszpasterz
14:55 Słowo Życia
15:00 Modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia Koronką 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Świat na wyciągnięcie ręki. Ziemia Święta
17:00 Galilejczyk 17:30
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

Moja Gazeta
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:25 Sprawa dla reportera
06:20 Rok w ogrodzie
06:45 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:40 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Atlantyckie srebrne wybrzeże
- serial dokumentalny
08:00 Pełnosprawni
08:25 Wojsko - polskie.pl
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres
09:55 Człowiek z Zachodu
- western, prod. USA
11:50 Fascynujący świat
- Wyścig z pandemią,
prod. Wielka Brytania
12:55 Batura: Góra Śniegu
13:30 Okrasa łamie przepisy
13:55 Z pamięci - felieton
14:05 Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP

05:35 Cafe piosenka
- talk-show
06:05 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:55 Spiszmy się jak na
rolników przystało
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 program rozrywkowy
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
- widowisko
16:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:50 Kabaretowe Lato
Dwójki
17:45 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

04:50 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:00 Wstajesz i wiesz
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Flicka - ﬁlm rodzinny,
USA, Wielka Brytania,
2006, reż. Michael Mayer,
wyk. Tim McGraw, Maria
Bello, Alison Lohman,
Ryan Kwanten
13:30 Ameryka Express
15:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
16:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Domowe rewolucje
18:00 Weekendowa metamorfoza
19:00 Fakty
19:20 Uwaga! koronawirus
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:50 Scooby Doo i Meksykański Potwór
Scooby-Doo wraz
z towarzyszami spędza
wakacje. Wypoczynek
przerywa im niezwykłe
wydarzenie! Turystów
zaczyna niepokoić dziwne
stworzenie, o wielkich,
zielonych oczach! Scooby-Doo i jego przyjaciołom
przyjdzie zmierzyć się z
przeróżnymi stworzeniami
- poczynając od pokrytych
piórami węży, aż po
mroczne duchy...
10:15 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Mąż idealny
Kate ma szanse na awans
w swojej ﬁrmie. Szef ma
do niej zaufanie i prawdopodobnie powierzy jej
nowe stanowisko.

07:30 Przygody pana Michała
- serial historyczno-przygodowy TVP
08:35 Informacje kulturalne
08:45 Zakochaj się w Polsce
09:15 Hollywood in Vienna:
James Horner - koncert
10:55 Dokument tygodnia
11:55 Hydrozagadka - ﬁlm TVP,
reż. Andrzej Kondratiuk,
wyk. Roman Kłosowski,
Zdzisław Maklakiewicz,
Wiesław Michnikowski
13:15 Koło pióra - magazyn
13:30 Księżniczka Kaguya
- ﬁlm animowany
15:50 Lekkość bytu - Barbara
Wrońska - talk-show
16:15 Retro kino - Tristana
18:00 Co dalej?
18:30 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
19:30 Z przytupem - Oberek
- widowisko kameralne
20:00 Bilet na weekend
- Wstęp do ﬁlmu

06:00 Na wariackich
papierach
- serial kryminalny
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
07:50 Wielka włóczęga
10:20 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Mocne sobotnie
kino: xXx
- ﬁlm akcji
Xander Cage,
miłośnik sportów
ekstremalnych,
zostaje zwerbowany przez
amerykański
rząd i jako tajny agent
udaje się z misją
do Pragi.

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
13:15 Kochany urwis II - ﬁlm
komedia, USA, 1991, reż.
Brian Levant, wyk. John
Ritter, Michael Oliver, Jack
Warden, Laraine Newman,
Amy Yasbeck
15:20 Na pewno, być może
- ﬁlm komedia, USA,
Francja, Niemcy, Wielka
Brytania, 2008, reż. Adam
Brooks, wyk. Ryan Reynolds, Isla Fisher, Abigail
Breslin, Elizabeth Banks,
Rachel Weisz, Kevin Kline
17:45 Dorwać Smarta - ﬁlm
komedia, USA, 2008, reż.
Peter Segal, wyk. Steve
Carell, Anne Hathaway,
Dwayne Johnson

06:00 Przygody Kota w butach
07:05 101 dalmatyńczyków
Serial opowiadający o przygodach bohaterów wielkich
kinowych hitów.
09:20 Galileo 11:20 Policjantki
i Policjanci 13:25 Zaginione
cesarstwo. Król małp, cz.1
15:00 STOP Drogówka 16:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo - popularno-naukowy prod. Polska 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
23:00 Drive Bezimienny
Driver mieszka w wynajętym
mieszkaniu i pracuje w dziupli, która jest własnością
Shannona . Dorabia sobie
jako kaskader w ﬁlmach.
Nocami pomaga przestępcom uciec z miejsca zbrodni.
01:05 Najdziwniejsze
zwierzęta świata 03:05
Interwencja 03:25 TOP 10
Lista Przebojów

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

THRILLER AKCJI

KOMEDIA

TV Trwam

15:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. 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
20:14 Alarm - magazyn
20:35 Cena wolności - serial,
prod. Rosja, 2018
21:40 Hit na sobotę
- Zniewolony
- dramat historyczny
24:00 Ślepa furia - western
01:35 Szybki jak śmierć - ﬁlm
akcji, prod. USA, 2018
03:25 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:15 Z pamięci - felieton
04:20 Zakończenie dnia

18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:35 Lajk!
20:05 Program rozrywkowy
21:20 Monstrum
- komedia, prod. Kanada,
Hiszpania
23:20 Ognisty podmuch
- ﬁlm sensacyjny
01:45 Wyszłam za mąż,
zaraz wracam
- komedia romantyczna,
prod. Francja, 2012, reż.
Pascal Chaumeil, wyk.
Danny Boon, Diane Kruger,
Alice Pol, Robert Plagnol
03:35 Okup
- thriller, prod. USA, 1996,
reż. Ron Howard, wyk. Mel
Gibson, Rene Russo, Gary
Sinise, Delroy Lindo
05:30 Zakończenie dnia

20:00 Millerowie
- ﬁlm komedia, USA,
2013, reż. Rawson
Marshall Thurber,
wyk. Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis
22:15 Choć goni nas czas
- ﬁlm komedia, USA, 2007,
reż. Rob Reiner, wyk. Jack
Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly
Todd, Rob Morrow
00:30 Jaś i Małgosia: Łowcy
czarownic - ﬁlm przygodowy, Niemcy, USA,
2013, reż. Tommy Wirkola,
wyk. Jeremy Renner,
Gemma Arterton, Famke
Janssen, Pihla Viitala,
Joanna Kulig
02:15 Uwaga! - magazyn
02:35 Noc magii

13:40 Lara Croft Tomb Raider:
Kolebka życia
- ﬁlm przygodowy
16:00 Zielona Góra - Stolica
Polskiego Kabaretu 2019
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
20:00 Wielka Szóstka
22:10 Indiana Jones i ostatnia
krucjata
00:55 13 godzin: Tajna misja
w Benghazi
03:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:05 Bilet na weekend
- Królowa pustyni
- dramat, prod. USA,
2015, reż. Werner Herzog,
wyk. Nicole Kidman,
James Franco, Damian
Lewis, Robert Pattinson
22:20 Rock en Seine - MØ
23:20 Mocne Kino - Róża
- dramat, prod. Polska
00:55 Kino nocne
- Papusza
- dramat, prod. Polska
03:00 Za młodzi na śmierć
- Judy Garland
- ﬁlm dokumentalny
03:55 Wróżby kumaka
- dramat, prod. Polska,
Niemcy, 2005
05:30 Teledysk
- program rozrywkowy
05:50 Zakończenie dnia

22:45 Mechanik: Prawo
zemsty
- thriller akcji
Płatny morderca, Arthur
Bishop, uczy fachu syna
swojego mentora, którego
wcześniej zlikwidował.
00:20 Kelnerzy
02:20 Na wariackich
papierach
- serial obyczajowy
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:45 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Gruby i chudszy
- ﬁlm komedia, USA,
1996, reż. Tom Shadyac,
wyk. Eddie Murphy,
Jada Pinkett Smith,
James Coburn, Larry
Miller, Dave Chappelle,
John Ales
22:05 Poranek kojota
- ﬁlm komedia, Polska,
2001, reż. Olaf Lubaszenko, wyk. Maciej Stuhr,
Karolina Rosińska, Tadeusz
Huk, Janusz Józefowicz,
Michał Milowicz
00:10 Ekipa
- ﬁlm komedia, USA, 2015,
reż. Doug Ellin, wyk. Kevin
Connolly, Adrian Grenier,
Kevin Dillon, Jerry Ferrara,
Jeremy Piven
02:20 Druga strona medalu

10:00 Informacje dnia 10:15
Retrospekcja 10:20 Święty
na każdy dzień 10:25 Myśląc
Ojczyzna 10:35 Polski Punkt
Widzenia 11:00 Kropelka
radości 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Warto zauważyć... 12:50 Porady Medyczne Bonifratrów
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta 14:35
Centrum Ewangelizacji
15:00 Moja Fatima 15:30
Wierzę w Boga 16:00 Informacje dnia 16:10 Kaplica
Pamięci 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza
ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski
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niedziela
TVP 1
05:15
06:05
06:35
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
09:55
10:55
11:55
12:00
12:15
12:50
13:15
14:15
14:25

Klan - telenowela TVP
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Ziarno
Sekundy, które
zmieniły życie
Syzyfowe prace - serial
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
BBC w Jedynce
- Niedźwiadki i ja
Z pamięci - felieton
Weterynarze z sercem

SERIAL KRYMINALNY

15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. 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
20:20 Anna Karenina - serial
kostiumowy, prod. Rosja
22:20 Zakochana Jedynka
- Francuskie lato
- komedia romantyczna,
prod. USA, 2016
23:55 Zniewolony - dramat
historyczny, prod. Wielka
Brytania, USA, 2013
02:15 Ślepa furia - western
03:50 Program rozrywkowy
04:25 Z pamięci - felieton
04:30 Zakończenie dnia

21 czerwca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:35 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
06:05 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
- Nie bój się bojaźni
06:15 Doktor z alpejskiej
wioski - nowy rozdział serial, prod. Niemcy, 2008
07:05 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało
11:25 Gwiazdy w południe
- Wilki morskie
- ﬁlm wojenny
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
- widowisko muzyczne
16:20 Będzie dobrze,
kochanie
16:50 Zmiennicy - serial TVP
18:00 Panorama
18:25 Pogoda

04:50 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:00 Wstajesz i wiesz
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Weekendowa
metamorfoza
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:00 Uwolnić orkę II - ﬁlm
przygodowy, USA, Francja,
1995, reż. Dwight H. Little,
wyk. Jason James Richter,
August Schellenberg,
Michael Madsen
15:00 Johnny English - ﬁlm
komedia, Francja, Wielka
Brytania, USA, 2003
16:50 Happy Feet: Tupot
małych stóp - ﬁlm
komedia, USA, 2006
19:00 Fakty
19:20 Uwaga! koronawirus
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:45 Doktor Dolittle:
W pogoni za
błahostkami
Plejada zwierzęcych
gwiazd przewodzi
szybkiej i futrzanej
przygodzie rozgrywającej
się w ekscytującym
Hollywood, gdzie pewien
przemądrzały szczeniak
Lucky w otoczeniu miłości
i śmiechu udowadnia, że
wart jest miliony!
09:30 Krowy na wypasie
Poznajcie Otisa, beztroską
krowę, która spędza całe
dnie na śpiewie, tańcach
i psotach. Wspólnie
z kolegami i koleżankami
z zagrody daje się mocno
we znaki właścicielowi
farmy, Benowi.
11:20 Wielka Szóstka
13:25 Indiana Jones
i ostatnia krucjata

07:15 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
07:30 Myśli na ten czas
07:40 Liturgia z cerkwi
Pantelejmona
09:00 Liturgia greckokatolicka z paraﬁi
pw. Podwyższenia
Krzyża Pańskiego we
Wrocławiu - transmisja
10:00 Daleko od szosy
11:25 Zakochaj się w Polsce
11:50 Trzeci punkt widzenia
12:20 Goran - the Camel Man
12:40 Animama - Kowalski przy
tablicy - Pusty basen
12:50 Animama - Nauczyciel
i kwiat - ﬁlm animowany
12:55 Animama - Zasada Petera
- ﬁlm animowany
13:20 Bilet na weekend
15:30 Koncert pamięci
Pavarottiego
17:15 Niedziela z...
Dorotą Kolak

05:35 Tajemnice medyczne
06:35 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
08:30 Rycerze
z Szanghaju
10:50 Charlie St. Cloud
12:50 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm:
O rybaku i jego żonie
14:00 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Żabi Król
15:25 Giganci ze stali
Charlie, zajmujący
się organizowaniem
nielegalnych bitew
robotów, odkrywa, że ma
11-letniego syna. Chłopak
przekonuje ojca do wzięcia
udziału w mistrzostwach
walk cyborgów.
17:50 Wyścig szczurów
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Zabójcza przesyłka

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
13:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:40 Dziewczyny
z drużyny IV
- ﬁlm komedia, USA, 2007,
reż. Steve Rash, wyk. Ashley Benson, Cassie Scerbo,
Noel Areizaga, Jennifer
Tisdale, Kierstin Koppel
17:30 Stowarzyszenie wędrujących dżinsów - ﬁlm
komedia, USA, 2005, reż.
Ken Kwapis, wyk. Amber
Tamblyn, Alexis Bledel,
America Ferrera, Blake
Lively, Jenna Boyd, Bradley
Whitford, Nancy Travis,
Rachel Ticotin, Mike Vogel,
Michael Rady

06:00 Przygody Kota w butach
07:05 101 dalmatyńczyków
08:55 Karzeł Długonos
10:50 Galileo 12:50 Gwiazdy
Kabaretu 14:50 W 80 dni
dookoła świata 17:20 Zaginione cesarstwo. Król małp,
cz. 2 19:00 Galileo
20:00 Więźniowie dzielnicy
W slumsach Waszyngtonu
opanowanych przez gangi
14-letni Lucas, który jako
dziesięciolatek wciągnięty
został w handel narkotykami,
próbuje uchronić przed
podobnym losem swojego
młodszego brata. 21:55
Czas Apokalipsy Kapitan
sił specjalnych, Willard ma
wytropić i zabić tajemniczego pułkownika Kurtza.
01:30 Kobiety i maﬁa - ﬁlm
dokumentalny 03:25 TOP 10
Lista Przebojów - program
rozrywkowy prod. Polska
05:30 Telezakupy TV Okazje

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SF

18:35 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:05 Teściowie
- komedia, prod. Niemcy,
USA, 2003
21:45 Kino bez granic
- W. E. Królewski
romans - ﬁlm obyczajowy
23:55 Quo vadis
- dramat historyczny,
prod. USA, 1951, reż.
Mrvyn LeRoy, Anthony
Mann, wyk. Robert
Taylor, Deborah Kerr, Peter
Ustinov
02:50 Rajska jabłoń
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1985,
reż. Barbara Sass
04:35 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Mroczny rycerz
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2008, reż. Christopher
Nolan, wyk. Christian
Bale, Heath Ledger, Aaron
Eckhart, Michael Caine,
Maggie Gyllenhaal, Gary
Oldman, Morgan Freeman,
Cillian Murphy
23:10 Łowca czarownic
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, Kanada,
2015, reż. Breck Eisner,
wyk. Vin Diesel, Rose
Leslie, Elijah Wood, Ólafur
Darri Ólafsson, Rena
Owen, Michael Caine
01:25 Ameryka Express
02:55 Uwaga!
- magazyn
03:10 Noc magii

15:55 Zróbmy sobie wnuka
Maniek i Gienia Koselowie
to starsze małżeństwo
prowadzące w samym
centrum miasta ogromną
plantację pomidorów.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo
w Państwie
- magazyn
20:00 XXI Mazurska Noc
Kabaretowa
22:35 Gliniarz z Beverly
Hills 3
00:55 Więzień labiryntu:
Próby ognia
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

18:00 Niedziela z...
- Chce się żyć
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2013,
reż. Maciej Pieprzyca,
wyk. Dawid Ogrodnik
20:00 Bilet na weekend
- Między światami
- dramat, prod. USA, 2010
21:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:10 Dokument.pl - Dziwor
- ﬁlm dokumentalny
22:45 Opole 2016 Scena
Alternatywna
- Nosowska - koncert
23:20 Kino nocne - Olivier,
Olivier - dramat
01:05 Mocne Kino - Róża
- dramat
02:40 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków

22:00 Człowiek maﬁi
Pracownik kasyna ma
chorą córkę. Postanawia
obrabować kasyno, by
zdobyć pieniądze na jej
operację.
23:50 Dorwać gringo
01:45 Na wariackich
papierach
- serial obyczajowy
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
03:30 Biesiada na cztery
pory roku
04:25 Menu na miarę
04:50 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

20:00 Matrix Reaktywacja
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne
Moss, Hugo Weaving,
Harold Perrineau Jr., Jada
Pinkett Smith, Lambert
Wilson, Monica Bellucci
22:55 Stan gry
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania, USA,
Francja, 2009, reż. Kevin
Macdonald, wyk. Russell
Crowe, Ben Aﬄeck, Rachel
McAdams, Helen Mirren,
Robin Wright, Jason
Bateman
01:30 Duchy Alaski
02:25 Druga strona medalu
02:50 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:30 Przyjaciele
i bohaterowie 12:00 XXI
Ogólnopolska Pielgrzymka
Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci 13:45 Trinity
Goodheart 15:15 Piloci.
Biało-czerwoni z Dęblina
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Warszawa 17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 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. Statua Wolności,
USA 21:00 Apel Jasnogórski
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze 21:20
Informacje dnia 21:40
Retrospekcja

18 PROGRAM TV

19 czerwca 2020

poniedziałek

22 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

04:45 Przysięga - serial
05:35 Elif - serial
06:25 Bądźmy razem w domu
- program edukacyjny
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
07:40 Francuskie wybrzeże z
lotu ptaka
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce
- Niedźwiadki i ja

04:45 Cafe piosenka
- talk-show
05:15 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:05 Coś dla Ciebie
- magazyn
06:30 Familiada - teleturniej
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie
dzieła małych rąk
08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Spiszmy się jak na
rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka
- program edukacyjny
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:10 Coś dla Ciebie
- magazyn
14:30 Operacja Zdrowie!
- magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

04:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
05:10 Nowa Maja w ogrodzie
05:40 Akademia ogrodnika
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital
14:15 Detektywi
15:25 Efekt Domina
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:46 Raport alergiczny
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku

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
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 MEGA HIT - Więzień
labiryntu: Próby ognia
- ﬁlm sensacyjny
Thomas był pewien,
że ucieczka z labiryntu
będzie oznaczała wolność
dla niego i pozostałych
Streferów.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:30 Co dalej?
09:15 Lekcje pana Kuki
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
13:05 Figury niemożliwe
i inne historie II - ﬁlm
13:30 Bruno Schulz - ﬁlm
dokumentalny, reż. Adam
Sikora, Adam Sikora
14:35 Cała zima bez ognia
- dramat obyczajowy
16:15 Hubal - dramat wojenny,
reż. Bohdan Poręba
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Janka - serial
19:25 Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP
20:00 2020. Czas nieznany
20:30 Barwy dzieciństwa
- Polowanie na króliki
22:10 Powidoki
22:30 Mały wielki człowiek

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
12:05 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Serial o policjantach,
którzy patrolują autostradę wiodącą ze wschodu na zachód Europy. W
swojej pracy spotykają
przemytników, handlarzy
narkotyków i wiele innych
podejrzanych osób.
14:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

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 Świat bez ﬁkcji
- Czerwona dusza
23:55 Bliżej - ﬁlm obyczajowy
01:45 Francuskie lato
- komedia romantyczna
03:20 Film dokumentalny
04:20 Zakończenie dnia

Moja Gazeta

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 Sądny dzień - komedia,
prod. USA, 2001
22:00 McMaﬁa - serial
23:05 Mój rower - ﬁlm
obyczajowy
00:55 Warto kochać
- serial TVP
01:50 Speed Racer - ﬁlm akcji
04:05 To je Borowicz. Podróże
ze smakiem

20:20 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:00 Down the road.
Zespół w domu
- program rozrywkowy
22:00 Królestwo
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2007, reż. Peter
Berg, wyk. Jamie Foxx,
Chris Cooper, Jennifer
Garner, Jason Bateman,
Ashraf Barhom, Jeremy
Piven, Richard Jenkins
00:15 Millerowie
- ﬁlm komedia, USA,
2013, reż. Rawson
Marshall Thurber,
wyk. Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis, Emma
Roberts, Will Poulter,
Ed Helms
02:30 Co za tydzień

22:55 Pocałunek śmierci
Jimmy Kilmartin wychodzi
z więzienia i postanawia
zerwać z przestępczym
światem. Jimmy nie
potraﬁ się jednak wyrwać
spod wpływu swoich
kolegów, którzy organizują kolejny skok. Jimmy
wpada w ręce policji.
01:05 Poznaj mojego tatę
Focker ma oświadczyć
się swej dziewczynie
Pam podczas weekendu
spędzanego w domu jej
rodziców.
03:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

00:10 Kino nocne - Rok
niebezpiecznego życia
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, Australia,
1982, reż. Peter Weir,
wyk. Linda Hunt, Mel
Gibson, Bembol Roco,
Sigourney Weaver
02:00 Informacje kulturalne
02:10 Anatomia zła
- dramat, reż. Jacek
Bromski, wyk. Krzysztof
Stroiński - Lulek, Marcin
Kowalczyk - Stasiek,
Piotr Kowalczyk, Andrzej
Seweryn, Magdalena Kuta,
Anna Dereszowska
04:05 Pogoda na jutro
- komedia
reż. Jerzy Stuhr,
wyk. Jerzy Stuhr
05:50 Zakończenie dnia

20:00 13 dzielnica:
Ultimatum
22:00 Zlecenie
23:50 Zaginiona
01:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
02:20 Niesamowite!
03:10 Biesiada na cztery
pory roku
03:40 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
04:10 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:05 Szkoła
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
prod. Polska
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
KOMEDIA

20:00 Testosteron
- ﬁlm komedia,
Polska, 2007, reż. Andrzej
Saramonowicz, Tomasz
Konecki, wyk. Piotr
Adamczyk, Borys Szyc,
Maciej Stuhr, Krzysztof
Stelmaszyk, Cezary
Kosiński, Tomasz Karolak,
Tomasz Kot
22:30 KINO, 2020
- pierwszy festiwal ﬁlmow
w czasie kwarantanny
23:05 Coś - ﬁlm horror, USA,
1982, reż. John Carpenter,
wyk. Kurt Russell, Wilford
Brimley, T.K. Carter, David
Clennon, Keith David,
Richard A. Dysart
01:25 Druga strona medalu
- talk show
02:30 Noc magii

TV 4
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 Sygnał Nic i Jonah, utalentowani studenci MIT, odwożą
do Kalifornii dziewczynę
Nica, Haley.
23:00 Wiem kto mnie zabił
- ﬁlm sensacyjny Sennym
miasteczkiem New Salem
wstrząsa fala okrutnych
zbrodni. Seryjny morderca
uprowadza młode kobiety,
poddaje je sadystycznym
torturom, a następnie
okaleczone zabija. 01:20
Włatcy móch 01:50 Galileo
- program popularny

TV Trwam
11:25 100 cudownych miejsc
na świecie 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 Jezus 12:50
Antykultura II
13:20 100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 W poszukiwaniu
dowodów 15:30 Mama
Lima 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria 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
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wtorek

23 czerwca

TVP 1

TVP 2

04:45 Przysięga - serial
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:25 Bądźmy razem w domu
- program edukacyjny
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:40 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Riwiera
francuska - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Plemiona, zwierzęta i ja

04:40 Cafe piosenka
05:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:05 Dziwny rok
06:30 Familiada - teleturniej
07:00 Spiszmy się jak na
rolników przystało
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie
dzieła małych rąk
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
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial
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 Motyl. Still Alice
- dramat, prod. USA, 2014
01:35 Czworo do pary - ﬁlm
03:15 Film fabularny
04:35 Zakończenie dnia

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Wyjazd integracyjny
- komedia
21:50 Siostry - ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, 2016, reż.
Cinzia Torrini, wyk. Anna
Valle, Giorgio Marchesi,
Loretta Goggi, Ana
Caterina Morariu
22:55 Gra Florencka i krew na
bruku - ﬁlm
dokumentalny
23:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
00:25 Defekt - serial
sensacyjny TVP
01:25 Invictus - Niepokonany
- dramat, prod. USA
03:45 Człowiek delﬁn
- ﬁlm dokumentalny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:50
05:45
07:00
09:00
09:05
10:05
11:05
12:15
13:15
14:15
15:25
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:15
20:20

Kuchenne rewolucje
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Doradca smaku - Chleb
żytni z pastą z suszonych
pomidorów
Szpital - program
obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Detektywi
- program kryminalny
Ukryta prawda
Szpital - program
obyczajowy
Detektywi
Milionerzy
Fakty po południu
Kuchenne rewolucje
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Milionerzy

FILM SENSACYJNY

21:00 Gliniarz z metropolii
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1997,
reż. Thomas Carter,
wyk. Eddie Murphy, Kim
Miyori, Art Evans, James
Carpenter,
Michael Rapaport
23:25 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:25 Mroczny rycerz
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2008, reż. Christopher
Nolan, wyk. Christian
Bale, Heath Ledger, Aaron
Eckhart, Michael Caine,
Maggie Gyllenhaal, Gary
Oldman, Morgan Freeman,
Cillian Murphy
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:00 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
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
- serial kryminalny
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
KOMEDIA

20:05 Poznaj mojego tatę
Focker ma oświadczyć
się swej dziewczynie
Pam podczas weekendu
spędzanego w domu jej
rodziców. Problem w tym,
że najpierw musi poprosić
o rękę swej ukochanej jej
ojca.
22:30 Super Tata
Sonny Koufax ma 32 lata
i nie ma najmniejszej
ochoty, by się ustatkować.
Pewnego dnia do drzwi
Sonny’ego puka pięcioletni Julian, który oświadcza,
że jest synem Kevina.
00:15 W pogoni
za szczęściem
02:50 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska

TVP Kultura

TV Puls

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:30 Informacje kulturalne
08:40 Powidoki
09:20 Cała zima bez ognia
- dramat obyczajowy,
prod. Belgia, Szwajcaria,
Polska, 2004
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
13:05 Casting, reż. Katarzyna
Iskra, wyk. Marta
Mazurek, Katarzyna
Herman, Julian
Świeżewski
13:30 2020. Czas nieznany
13:55 Igor - opowieść o aktorze
- ﬁlm dokumentalny
15:20 Sędziowie - spektakl
teatralny, reż. Konrad
Swinarski, wyk. Wiktor
Sadecki, Roman Burkot
16:30 Daleko od okna
- dramat
18:30 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego

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 zagubionymi 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 Akt odwagi

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

18:45 Serialowa nostalgia
- Karino
- serial TVP
20:00 Stulecie Winnych
- serial TVP
20:50 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
- Słowo i milczenie
21:05 Lekkie obyczaje
- Czworo do pary
- ﬁlm obyczajowy
22:45 Portrety
23:40 Co dalej?
00:10 Makbet
02:45 Kino nocne
- Ptak o kryształowym
upierzeniu
- dramat
04:20 Sarid - ﬁlm dokumentalny, reż. Zbigniew Gajzler
05:10 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

22:05 Czas zemsty
- thriller
Żądna zemsty kobieta
uwodzi Victora, będącego
prawą ręką nieuchwytnego, nowojorskiego
kryminalisty.
00:15 Legenda pijanego
mistrza
- komedia sensacyjny
02:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Tajemnice medyczne
03:05 Biesiada na cztery
pory roku
03:35 Na jedwabnym
szlaku
04:25 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
04:50 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:05 Szkoła
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
prod. Polska
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
FILM SF

20:00 Terminator II:
Dzień sądu
- ﬁlm S-F, USA, Francja,
1991, reż. James Cameron,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton,
Edward Furlong, Robert
Patrick, Joe Morton
22:55 Matrix Reaktywacja
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne
Moss, Hugo Weaving,
Harold Perrineau Jr., Jada
Pinkett Smith, Lambert
Wilson, Monica Bellucci
01:45 Kości
- serial, USA
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
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
Więźniowie dzielnicy 22:55
Eksperyment numer 12
W apogeum Zimnej Wojny
w Związku Radzieckim pracowano nad tajnym projektem
naukowym, który miał
zmienić bieg historii. Przedsięwzięcie okazało się jednak
zbyt niebezpieczne - projekt
przerwano i zapieczętowano
w dobrze strzeżonym bunkrze, a naukowców nakazano
zabić. 01:00 Włatcy móch
01:30 Stop Drogówka

TV Trwam
11:05 Mocni w wierze 11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura Polski 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Sanktuaria
polskie 12:40 Święty Józef
13:30 Msza Święta 14:30
Orędzie na trudne czasy
15:40 100 cudownych miejsc
na świecie 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych
16:50 Mój tatuś walczył pod
Monte Casino 17:00 100 cudownych miejsc na świecie.
Miasto Cuzco, Peru 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje 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

Moja Gazeta

PROGRAM TV 19

19 czerwca 2020

środa

24 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

04:45 Przysięga - serial
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:25 Bądźmy razem w domu
- program edukacyjny
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:40 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Korsyka
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Plemiona, zwierzęta i ja

04:37 Zakończenie dnia
04:45 Cafe piosenka
05:15 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:05 Pożyteczni.pl
06:35 Familiada - teleturniej
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie
dzieła małych rąk
08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Spiszmy się jak na
rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
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

04:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

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
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Prawdziwe kłamstwa
Harry to prawdziwy as
wśród szpiegów: włada
sześcioma językami, ma
nienaganne maniery, ale
potraﬁ też unieszkodliwić
każdego przeciwnika.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:30 Lekkość bytu
08:45 Którędy po sztukę
09:05 Jeszcze nie wieczór
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Jacek Bławut, wyk. Jan
Nowicki, Nina Andrycz
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
11:55 Doktor Ewa - serial TVP,
reż. Henryk Kluba
12:40 Ciemnego pokoju nie
trzeba się bać - ﬁlm
krótkometrażowy
13:30 Artyści antagoniści
14:30 Drzazgi - ﬁlm obyczajowy, reż. Maciej Pieprzyca
16:25 Świadek oskarżenia
- dramat, prod. USA, 1957
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP, reż.
Jan Batory, wyk. Claudia
Reischel
19:45 Pasmo publicystyczna

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,
który uczy się fachu przy
doświadczonym Bronku
(Roman Szczeblewski).
Bardzo ważną rolę odegra
tajemnicza i przebiegła
księgowa, Viola.
10:10 Zaklinaczka duchów

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL SENSACYJNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 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
23:40 Śmiertelne
wybawienie
- thriller
01:20 Determinator - serial
02:15 Wojsko - polskie.pl

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Kino relaks - Córka
prezydenta - komedia
romantyczna
22:05 Modliszka - thriller,
prod. Francja, 2017
00:05 Sądny dzień
- komedia, prod. USA,
2001, reż. Sam Weisman,
wyk. Martin Lawrence,
Danny De Vito, John
Leguizamo, Larry Miller,
Nora Dunn
01:50 Nestorzy narzucają
tempo - ﬁlm
dokumentalny
03:00 Trzeci oﬁcer - serial
sensacyjny TVP
03:50 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny

21:00 Po zachodzie słońca
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2004, reż. Brett Ratner,
wyk. Pierce Brosnan,
Salma Hayek, Woody
Harrelson, Don Cheadle,
Naomie Harris, Chris Penn
Historia pewnego
złodzieja, który zamierza
wykonać ostatni wielki
przekręt.
23:05 Strzelec
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2007,
reż. Antoine Fuqua,
wyk. Mark Wahlberg,
Michael Pena, Danny
Glover, Kate Mara
01:35 Nie z tego świata
- serial, USA
02:35 Uwaga! - magazyn
02:55 Noc magii

23:25 Ostrożnie
z dziewczynami
Walters nigdy nie
traktowała mężczyzn
poważnie, aż do dnia,
kiedy spotkała tego
wymarzonego. Kiedy
nazajutrz po wspaniałej
randce okazuje się, że jej
ukochany wyjechał z miasta, Christina postanawia
odszukać go za wszelką
cenę. Razem z wierną
przyjaciółką, Courtney
wyrusza w szaloną podróż.
Christinę i Courtney czeka
wiele kuszących ofert i
niesamowitych przygód...
01:10 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
03:10 Tajemnice losu

20:00 W trzy miesiące
dookoła świata
- Nienasyceni
- dramat, prod. Włochy,
Francja, 2015, reż. Luca
Guadagnino
22:10 Bolszoj - ﬁlm fabularny,
prod. Rosja, 2016
23:15 Dokument w podróży
- Biblijne zoo - ﬁlm
00:20 Powidoki - program
publicystyczny
00:35 Lekkie obyczaje
- Czworo do pary
- ﬁlm obyczajow
02:05 Scena klasyczna
02:40 Informacje
kulturalne
02:50 Kino nocne - Front
zachodni 1918
- dramat, prod. Niemcy
04:25 Wrony - dramat

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 Django
23:15 Wściekłe psy
01:15 To nie tak
jak myślisz, kotku
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:05 Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum policji

TVN 7
05:05 Szkoła
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
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
FILM PRZYGODOWY

20:00 Dziewczyna
w czerwonej pelerynie
- ﬁlm przygodowy,
USA, Kanada, 2011,
reż. Catherine Hardwicke,
wyk. Amanda Seyfried,
Gary Oldman, Billy Burke,
Shiloh Fernandez, Max
Irons, Virginia Madsen,
Lukas Haas, Julie Christie
22:15 Gruby i chudszy
- ﬁlm komedia,
USA, 1996, reż. Tom
Shadyac, wyk. Eddie Murphy, Jada Pinkett Smith,
James Coburn, Larry
Miller, Dave Chappelle,
John Ales
00:15 Kości - serial, USA
01:15 Druga strona
medalu - talk show
02:25 Noc magii

TV 4
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 Przekleństwo krwi Agent MI6, Gray
z pomocą Interpolu dokonuje
w Serbii zatrzymania Boronovica - niebezpiecznego
przestępcy, który od lat
pozostawał nieuchwytny.
Wkrótce ma się rozpocząć
proces aresztowanego,
ale nim to się stanie, wiele
jeszcze może się wydarzyć.
23:00 Drive. Bezimienny
Driver mieszka w wynajętym
mieszkaniu i pracuje w dziupli, która jest własnością
Shannona.

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
11:00 Świat na wyciągnięcie
ręki 11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Poprzednik 13:15 Święty
na każdy dzień 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze
14:30 Katedra w Chartres 15:30
Orłem być... 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 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
TVP 1
03:37
04:45
05:35
06:25
06:50
07:00

07:40
08:00
08:10
08:15
08:40
09:15
10:15
11:05
12:00
12:10
12:30
12:35
12:50

Zakończenie dnia
Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Bądźmy razem w domu
Spiszmy się jak na
rolników przystało!
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
Japonia - inspirujące
krajobrazy
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ta jedyna - serial
obyczajowy
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - magazyn
Natura w Jedynce
- Plemiona, zwierzęta i ja

SERIAL OBYCZAJOWY

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 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
00:10 Iskander - serial

25 czerwca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:37 Zakończenie dnia
04:40 Cafe piosenka
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
11:30 Spiszmy się jak na
rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:15 Janosik - serial TVP, reż.
Jerzy Passendorfer, wyk.
Marek Perepeczko, Ewa
Lemańska, Czesław Jaroszyński, Marian Kociniak,
Mieczysław Czechowicz,
Bogusz Bilewski, Witold
Pyrkosz, Jerzy Cnota,
Janusz Kłosiński

04:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
11:05 Detektywi
- program kryminalny
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital
14:15 Detektywi
- program kryminalny
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:00 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
- serial kryminalny
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
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:30 Informacje kulturalne
08:40 Studio Kultura
09:05 Cwał - komediodramat
11:00 Doktor Ewa - serial TVP,
reż. Henryk Kluba
12:40 Czy można
się przysiąść - ﬁlm
13:30 Lekkość bytu
13:50 Za młodzi na śmierć
- John Belushi - ﬁlm
14:50 Legenda Tatr - dramat
16:45 Lista Adriana
Messengera - dramat
18:30 Teatr na ten czas
- Anna Kuligowska
18:45 Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP
19:40 Pasmo publicystyczne
20:00 Teatr Telewizji. Teatr
Sensacji. Akcja V
- U progu tajemnicy
21:05 Koło pióra - magazyn
21:20 Kino Mistrzów - Dekalog
- Pięć - ﬁlm TVP

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
12:05 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek
to odrębna tematyka.
W każdym z nich nie brakuje “zabójczej prędkości”,
efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. Chcą, aby
zawsze na pierwszym miejscu stała sprawiedliwość.
14:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:05 Szkoła
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
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Dorwać Smarta
- ﬁlm komedia, USA, 2008,
reż. Peter Segal, wyk.
Steve Carell

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Policjantki i Policjanci - serial
kryminalny prod. Polska
12:00 STOP Drogówka 13:00
Emil pogromca mandatów
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon 16:00
Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
Zespoły policyjne prowadzą
różne sprawy kryminalne
począwszy od zabójstw,
poprzez napady, a skończywszy na narkotykach. 21:00
Wieczny student 2 Hindus
Taj Mahal Badalandabad postanawia pogłębiać wiedzę
na prestiżowym brytyjskim
Camden University. 23:00
Tuż przed tragedią 01:00
Zagadkowe zgony

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SF

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
20:10 Filmowe czwartki
- Zawsze tylko ty
- ﬁlm obyczajowy
22:05 Wyspa strachu - thriller
23:55 Rok niebezpiecznego
życia - ﬁlm sensacyjny
01:55 Świeża krew
- serial kryminalny
03:00 Art Noc - Od wschodu
do zachodu słońca

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:00 Kochaj i tańcz
- ﬁlm komedia,
Polska, 2009, reż. Bruce
Parramore, wyk. Izabella
Miko, Mateusz Damięcki,
Rafał Królikowski,
Katarzyna Figura,
Krzysztof Globisz
00:30 Bardzo Dziki Zachód
- ﬁlm western, USA,
1999, reż. Barry Sonnenfeld, wyk. Will Smith,
Kevin Kline, Kenneth
Branagh, Salma Hayek,
M. Emmet Walsh, Ted
Levine
02:45 Uwaga!
- magazyn
03:05 Noc magii

20:00 Inna kobieta
Główna bohaterka,
zaradna prawniczka
odkrywa, że jej partner
ma żonę. Kobiety zaprzyjaźniają się i łączą siły,
by dokonać zemsty na
niewiernym mężczyźnie.
Carly Whitten, nowojorska
prawniczka ma ścisłe zasady, dotyczące związków.
Gdy poznaje Marka
Kinga, szybko się w nim
zakochuje.
22:20 Słyszeliście
o Morganach?
00:40 Chirurdzy
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

22:35 Kino Mistrzów
- Dekalog - Sześć
- ﬁlm TVP, reż. Krzysztof
Kieślowski
23:40 Piano.pl - koncert
00:35 Nocny dokument
- Niewybaczalne
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Belgia, 2017,
reż. Vincent Coen, Guillaume Vandenberghe
01:40 Teatr na ten czas
- Anna Kuligowska
- Korzeniewska - felieton
01:45 W trzy miesiące
dookoła świata
- Nienasyceni
- dramat, prod. Włochy,
Francja, 2015
03:45 Kino nocne - Dobra żona
05:20 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Dirty Dancing
22:00 Koktajl
00:05 Rasa
01:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Menu
na miarę
02:10 Tajemnice medyczne
03:00 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
03:20 Dyżur - serial
dokumentalny
03:50 Taki jest świat
- program informacyjny
04:25 Menu na miarę
04:50 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

22:30 Terminator II:
Dzień sądu
- ﬁlm S-F, USA, Francja,
1991, reż. James Cameron,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton,
Edward Furlong, Robert
Patrick, Joe Morton
Terminator T-800 ma za
zadanie uchronić od śmierci Johna Connora, który w
przyszłości poprowadzi
ludzi do walki przeciwko
maszynom.
01:10 Kości
- serial, USA
02:05 Druga strona
medalu
- talk show
03:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
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 Dar nadziei - historia
Tony’go Melendeza
13:30 Msza Święta 14:30 Ty idź
pierwszy! 15:25 180 lat na
zdrowie 15:35 Lusaka City of
Hope 15:45 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela”
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
Akita 101 Łez 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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KUPIĘ
u Skupuję monety i banknoty
nieobiegowe i niechodliwe z całego świata, kolekcjonerskie, medale
i przedmioty kolekcjonerskie. tel.
602 128 246

SPRZEDAM
u Sprzedam nowy aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego. Aparat
na baterie i prąd. Cena do uzgodnienia.Tel 739158561
u Sprzedam drewno opałowe i
kominkowe. tel. 728 480 003
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u Zdjęcia,dokumenty,obligacje
niemieckie sprzed 1940r., Kordzik
1939r., Hajotka 1938r. Olimpiada
Niemcy 1932 i 1936r., monety
srebrne. tel. 668 921 509 Żary,
Górnośląska 1/4a

u Sprzedam pianino Legnica Bollhur, tel. 604 132 602

REKLAMA

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 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 Koperty polskie okolicznościowe 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 transportowy 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
niemieckie i polskie sprzed 1940r.
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 Torba - transporter dla psa.
Szafa regał biurko w idealnym stanie. tel. 530 521 033
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u Torebka nowa. Biurko w idealnym stanie. Słuchawki dr Beats
drei monster. Ościeżnica regulowana biała firmy Porta oryginalnie
zapakowana nowa. Kserokopiarka.
tel. 530 521 033
u Sprzedam telewizor LG 42 cale
1500 zł. Radioodtwarzacz samochodowy. 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 montowany do ściany nowy. Umywalka
używana z baterią lub bez baterii.
Biurko koloru biało-szare tel. 530
521 033

Przepisy kulinarne
Tarta
z kurczakiem
i papryką
Składniki:
Spód:
• 3/4 szklanki mąki pszennej
• 1/2 szklanki mąki kukurydzianej
• 10 dag masła
• duże jajko
• szczypta soli
Nadzienie:
• duża czerwona papryka
• duża cebula
• 1/2 główki brokułu
• duża pierś z kurczaka
• 3 jajka
• 3 łyżki śmietany 18%
• szklanka tartego żółtego sera
• łyżeczka curry
• 1/2 łyżeczki kurkumy
• ząbek czosnku
• 4 łyżki oleju
• sól, pieprz
•
Wykonanie
Białka z dodatkiem łyżeczki cukru pudru Z podanych składników
zagnieć ciasto, ew. dodaj 2 łyżki
zimnej wody. Ciastem wyłóż formę
o średnicy 26 cm. Chłodź 30 minut.
Brokuł obgotuj w lekko osolonej wodzie. Na 1/2 oleju podsmaż paprykę
i cebulę pokrojoną w dużą kostkę.
Na reszcie oleju podsmaż mięso pokrojone w kostkę, dodaj posiekany
czosnek i szczyptę pieprzu. Warzywa i mięso ostudź.
Ciasto przykryj pergaminem, wsyp

Knedle serowe
ze szpinakiem
Składniki:
• 70 dag ziemniaków
• 30 dag mąki pszennej
• 20 dag tłustego twarogu
• 3 jajka
• opakowanie mrożonego szpinaku w liściach (45 dag) może
być świeży, ale wtedy musimy
mieć więcej
• 2 ząbki czosnku
• sól
• pieprz
Wykonanie
Zamrożony szpinak włóż na patelnię. Dopraw czosnkiem, solą i pie-

fot. ARMG

groch i piecz 20 minut (200 st.).
Usuń papier i groch, ciasto piecz kolejne 10 minut.
Jajka wymieszaj ze śmietaną, serem. Dopraw solą, pieprzem, kurku-

mą i curry. Do masy dodaj podsmażone mięso i jarzyny.
Całość ułóż na podpieczonym spodzie i piecz ok. 35 minut (190 st.),
aż masa się zetnie i ładnie zrumieni.
fot. ARMG

przem. Ogrzewaj, aż się rozmrozi.
Ostudź.
Ziemniaki ugotuj, obierz, zmiel
w maszynce. Masę wyłóż na stolnicę, dodaj rozgnieciony twaróg,
mąkę, jajka i szczyptę soli. Zagnieć gładkie ciasto jak na leniwe
pierogi. Jeśli będzie za luźne, dosyp mąki. Z ciasta uformuj wałek
o średnicy 4 cm i pokrój go na kawałki grubości 3 cm. Kawałki ciasta rozpłaszcz. Na środku każdego
placuszka ułóż łyżeczkę szpinaku,
zlep i uformuj kulę.
Knedle gotuj partiami w osolonej wodzie 3–4 minuty od wypłynięcia. Wyjmij łyżką cedzakową.
Polej tartą bułką zrumienioną na
maśle.
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REKLAMA

u Żary – pilnie poszukujemy
mieszkania na sprzedaż, 2-3 pokoje, Partner Nieruchomości: 533308-999
u Olbrachtów – działka na sprzedaż z warunkami zabudowy, 1812
m2, przy drodze asfaltowej, Partner Nieruchomości: 533-308-999

NIERUCHOMOŚCI
u Żary - pawilon usługowy,
wszystkie media, na gruncie 224
m2, własność, sprzedam lub wynajmę, bez pośredników. tel. 576
641 076
u Mieszkanie bezczynszowe w
Lipinkach Łużyckich 40,63 m2, 2
pokoje, piwnica, strych, komórka,
WC + działka. tel. 731 280 453
u Sprzedam działki w Drozdowie
o powierzchni 13-30 arów. tel. 692
964 468
u Bieniów – działka na sprzedaż
z warunkami zabudowy, o pow. 23
ary w cenie 73 tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
u Bogumiłów – działka na sprzedaż o pow. 1,47 ha w okazyjnej cenie 65 tys. Partner Nieruchomości,
nr tel: 533-308-999
u Żary – działki na sprzedaż
w Żarach i w okolicy, różna powierzchnia, dobre ceny, Partner
Nieruchomości, nr tel: 533-308999
u Żary – mieszkanie na sprzedaż
do wprowadzenia, 2 pokoje, II piętro, w kamienicy, Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
u Żary – lokal usługowy na
sprzedaż, o pow. 32,80 m2, na parterze w cenie 120 tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
u Olbrachtów - działki na sprzedaż z warunkami zabudowy, media przy nieruchomości, Partner
Nieruchomości, nr tel: 533-308999
u Żary – działka na sprzedaż o
pow. 11 ar w cenie 88 tys. Partner
Nieruchomości, nr tel: 533-308999
u Żary – mieszkanie do wynajęcia w bloku, wyposażone, 2 pokoje, 50 m2 w cenie 1300 zł +
opłaty. Partner Nieruchomości, nr
tel: 533-308-999
u Okolice Żar - działki na sprzedaż np. o pow. 10 ar w cenie 46
tys. Możliwość zakupu większej
powierzchni. Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
u Żary - ładny dom na sprzedaż,
do wprowadzenia, usytuowany na
dużej działce, Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

u Darmowy
rzeczoznawca. Szkoda na pojeździe? Rozliczana kosztorysowo? Odbierz dodatkowe pieniądze. Decyzja w trzy dni robocze.
Weryfikacja kosztorysu
z ostatnich 3 lat!!! Tel.
606 805 778

u Olbrachtów – działka na sprzedaż z warunkami zabudowy o pow.
10 arów w cenie 67 tys. Partner
Nieruchomości, nr tel: 533-308999

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

•
•
•
•
•

u Żary – dom na sprzedaż, stan
surowy zamknięty w cenie 149 tys.
Partner Nieruchomości, nr tel: 533308-999

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

•

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

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

•

u Żary – tanie pokoje do wynajęcia, Partner Nieruchomości 501509-731
u Żary – kupię kawalerkę lub
dwa pokoje za gotówkę, Partner
Nieruchomości 533-308-999
u Żary – umeblowana kawalerka
do wynajmu, Partner Nieruchomości 501-509-731
u Żary - wolnostojący lokal na
sprzedaż, 56 m2, 35 tys. Partner
Nieruchomości 533-308-999
u Sieniawa Żarska - działka budowlana na skraju wsi - 30 ar, 36
tys. PLN, wokół mało zabudowań,
za to dużo zieleni. Partner Nieruchomości, tel. 690 411 006
u Dom do remontu - na działce
9-arowej, na wsi pod Żarami, 10
min. jazdy do centrum miasta, 122
tys PLN. Partner Nieruchomości,
tel. 690 411 006
u Dom pod Lipinkami Łużyckimi,
do remontu - na działce 13-arowej,
wokół las i pola, dobry dojazd. 80
tys. PLN. Partner Nieruchomości,
tel. 690 411 006
u Jasień – mieszkanie 2 pokojowe na sprzedaż , Ip. Cena 115tys.
Partner Nieruchomości, nr tel: 606
705 480;
u Bieniów, Żagań, Lubsko – okazyjnie sprzedam mieszkania, Partner Nieruchomości: 501-509-731
u Żagań – mieszkanie na sprzedaż, do wprowadzenia, 60 m2, 3
pokoje, 260 tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 606 705 480
u Żary – mieszkanie na sprzedaż
w kamienicy, II piętro, 2 pokoje, w
cenie 205 tys, Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
u Żary – atrakcyjny domy na
sprzedaż w dobrej cenie, Partner
Nieruchomości, nr tel: 533-308999
u Żagań – kupię mieszkanie do
remontu, Partner Nieruchomości
nr tel.: 501-509-731
u Żary – kupię tanie mieszkanie,
Partner Nieruchomości nr tel.: 501509-731
u Lubsko – pilnie kupię 2-3 pokojowe mieszkanie za gotówkę,
Partner Nieruchomości: 501-509731

u Żary - dom na sprzedaż w dobrej lokalizacji, Partner Nieruchomości, nr tel:606 705 480

MIEJSCE
NA TWOJE
OGŁOSZENIE

MOTORYZACJA
u Sprzedam Toyota Aygo model
2016, 5 drzwi, zarejestrowany. tel.
733 221 218
u Fiat Bravo II, 2007 r. Diesel,
błękitny 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 lotnictwa podejmie pracę w ochronie, parking lub inne propozycje,
Żary. tel. 794 351 941

USŁUGI
u Darmowy rzeczoznawca!!! Jeśli
miałeś szkodę na pojeździe, odbierz dodatkowe pieniądze. Decyzja w 3 dni robocze. Weryfikacja
kosztorysów z ostatnich 3 lat! tel.
606 805 778

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

•

•
•
•
•
•
•
•

Samodzielny księgowy/ księgowa Żary 1
Specjalista do spraw kadr i płac Żary 1
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
Pracownik ochrony Teren Trzebiela,
Tuplic, Jasienia i Lubska 5
Opiekunka Lubsko 1
Kierowca/ Dostawca posiłków Teren
miasta Żary 1
Pomoc kuchenna Żary 2
Kucharz Pietrzyków 1
Psycholog Żary 1
Stolarz meblowy Żary 1

AUTOREKLAMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szwaczka maszynowa Lubsko 2
Ekspedientka/ Sprzedawca Żary 1
Pracownik działu ogrodnictwa Lubsko 1
Elektryk Woj. lubuskie 2
Monter klimatyzacji Żary/ woj. lubuskie 2
Monter wentylacji Żary/ 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 specjalistycznych przewozów 1
• Kierowca samochodu ciężarowego
powyżej 3,5 tony w dziale krajowych
przewozów 2
Subsydiowane oferty pracy
• Sprzedawca Lubsko 1
• Pracownik zaplecza sportowego Lubsko 1
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#zabierz5zlasu
Pacjenci 105. Kresowego Szpitala Wojskowego, których
planowe zabiegi zostały odwołane z powodu COVID19, 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

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 podczas spaceru, jazdy rowerem, czy biegania 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 będzie czyściej.
Leśnicy nie są w stanie sami rozwiązać problemu śmieci. Powierzchnia lasów
jest ogromna, a śmieciarze nie próżnują.
Oczywiście, karygodnym jest, aby
zostawiać śmieci w lesie. Jeśli da się zabrać do lasu pełną butelkę napoju, to tym
bardziej można zabrać ze sobą pustą. Ale
niektórzy pewnie myślą, że lasy są sprzątane przez wiewiórki i inne zwierzaczki.
A tak naprawdę, w ogóle nie myślą.
Najpierw sami naśmiecą, a potem
wrócą i będą narzekać na syf. ATB
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KRZYŻÓWKA
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KINO PIONIER - ŻARY

ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

ZAWÓD: KOBIECIARZ

19-25.06 - godz. 17.00

30 GRAMÓW

19.06 - godz. 19.30; 21.06 - godz. 19.30; 23.06 - godz. 19.30

EASTERN

20.06 - godz. 19.30; 22.06 - godz. 19.30; 24-25.06 - godz. 19.30

19.06

20.06

21.06

22.06

23.06

24.06

25.06

Gerwazego, Protazego
Światowy Dzień Anemii Sierpowatej
Dzień Leniwych Spacerów
Bogny, Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy
Międzynarodowy Dzień Surfingu
Alicji, Alojzego
Święto Muzyki, Dzień Deskorolki
Międzynarodowy dzień Jogi
Tomasza, Pauliny, Paulina
Światowy Dzień Garbusa
Dzień Kultury Fizycznej
Wandy, Zenona
Dzień Ojca, Dzień Wędkarza,
Dzień Służby Publicznej
Danuty, Jana, Janiny
Światowy Dzień Chorych na
Osteoporozę, Dzień Przytulania
Łucji, Prospera
Dzień Stoczniowca, Dzień
Marynarza, Światowy Dzień Smerfa

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
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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 3710849
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