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Jest u nas jakieś takie
społeczne przyzwolenie
na niszczenie publicznego
mienia.
Olaf Napiórkowski
zastępca burmistrza miasta Żary
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To kwestia wyboru
Tak zwane bezstresowe wychowanie, wbrew pozorom, nie jest
wynalazkiem obecnych czasów.
Istniało od zawsze. Z drobną tylko różnicą. Kiedyś dzieciak żył
sobie bez stresu, jeśli za bardzo
nie nabroił, co chroniło przed
klapsem. Dziś z kolei niektórzy
rodzice żyją sobie bez stresu,
zupełnie przejmując się tym, co
wyczyniają ich dzieci.
Koleżanka powiedziała mi
niedawno, że do kurortów na
urlop to nawet niespecjalnie
chce jej się już jeździć. Denerwują ją rozkrzyczane, biegające
wszędzie bachory, nad którymi
nikt nie panuje.
Moja nauczycielka z podstawówki wygłaszała czasem
niemalże kultowe zdanie „Gdzie
jest mój liniał?” To był sygnał, że
atmosfera na lekcji za bardzo się
poluzowała. Jeśli nie odniosło to
skutku zadowalającego, zapraszała do swojego biurka jednego z drugim z łapką wyciągniętą
przed siebie. I trzask linijką. Raz
wystarczyło, aby utemperować
łobuzerskie zakusy. Dziś z perspektywy czasu widzę, jak te
metody wychowawcze wpłynęły
na przyszłość jej uczniów. Jak to
odbiło się na psychice tych, którzy byli wtedy tylko dziećmi. Jak

ta dyscyplina trzaskającej po
łapkach linijki znalazła odzwierciedlenie w przyszłości tychże
dzieci. Nie da się tego ukryć. Zostali... lekarzami, prawnikami,
urzędnikami, muzykami, założyli i z powodzeniem prowadzą
swoje firmy, założyli rodziny. No
szok! Jak to możliwe? Przecież
dostawali linijką po rękach. Powinni skończyć, jako psychopaci, przynajmniej.
Absolutnie nie jestem
zwolennikiem stosowania kar
cielesnych. Ale pójście ze skrajności w skrajność i pozwalanie
na wszystko do niczego dobrego
nie prowadzi. Takie teraz wybraliśmy metody wychowawcze? Bo
taka moda?
Szkoła uczy i wychowuje.
Z tym uczeniem to bywa różnie,
ale z wychowywaniem... jeszcze
gorzej. A najgorzej jest, gdy rodzice cały trud wychowawczy
zrzucają na szkołę. Szanowny
rodzicu. Pamiętaj, że nie każdy
nauczyciel nadaje się do tego,
aby wychowywać twoje dziecko.
Tak jak w każdej branży - są lepsi
i gorsi pracownicy. Lepsi lub gorsi fachowcy. Nie zwalaj na szkołę roboty, która do ciebie należy.
Swoją drogą, nauczyciele mają
co robić. Nie tylko zajmować się

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny
wpajaniem podstaw, podkreślam - podstaw dobrego wychowania Jasiowi, czy Sandrze.
Jest takie jedno ważne słowo - odpowiedzialność. Już za
komuny, w okresie ustrojowych
błędów i wypaczeń, na klatkach
schodowych wisiały tabliczki
„Za szkody wyrządzone przez
dzieci odpowiedzialni są rodzice”. Jakież to proste, prawda?
Czy dziś rodzice nie uczą już
dzieci normalnych zachowań?
Podnieś ten papierek z chodnika i wrzuć do kosza. Niby nic,
a zostaje na całe życie. Jeśli ktoś
jest tego nauczony od dziecka,

nie będzie wywalał butelek po
napojach przez otwarte okno
auta. Nie będzie zostawiał papierów i innych opakowań po
żarciu w środku lasu. Nie będzie wyrzucał pustej puszki i za
chwilę biadolił w internecie, że
tam nikt nie sprząta. Taka jest
niestety prawda - za bałagan, za
wandalizm, który pojawia się tu
i ówdzie, odpowiadają rodzice
bałaganiarzy. Taką wybrali „drogę życiową” dla swoich dzieci.
Świadomie lub nie.
Właściwie to każdego dnia
stajemy przed różnymi wyborami. Niektóre są banalne. Dziś
założę czerwoną koszulkę. No,
może to nie jest dobry przykład
- panie podchodzą do tej kwestii nieco inaczej niż panowie.
Do śniadania wybierzemy sobie
herbatkę malinową, albo soczek
pomarańczowy. Albo nie wybierzemy nic, bo nie będzie nam się
chciało wstawać z łóżka aż do
obiadu. Potem co najwyżej ktoś
będzie sobie pluł w brodę, że nie
wstał, a była pyszna jajecznica.
To proste.
Z wyborami prezydenckimi jest trochę podobnie. Najważniejszym wyborem jakiego
trzeba dokonać przy wyborach
prezydenckich, i to niezależnie

od jakichkolwiek preferencji czy
sympatii politycznych będzie
fundamentalna kwestia - ruszyć swoje cztery litery z kanapy przed telewizorem i pójść do
lokalu wyborczego, czy zostać
i mieć wszystko w czterech literach. Ten moment jest zarówno
początkiem jak i końcem. Początkiem zmian i jednocześnie
brakiem zmian. Losy Polski rozstrzygną się na milionach kanap
przed milionami telewizorów
w ciągu jednej zwykłej niedzieli.
Dlaczego trzeba iść na
wybory? Są miliony powodów,
a każdy z nich dobry. Jeśli nie
wygra twój kandydat, będziesz
mógł z czystym sumieniem przez
następne lata krytykować poczynania głowy państwa. Przecież lubisz krytykować, prawda?
Wstań więc z kanapy. Chcesz
innego prezydenta? Wstań z kanapy. Podoba ci się obecny prezydent? Wstań z kanapy. Tak to
działa.
Wiesz, jaki jest najważniejszy powód, aby pójść i zagłosować? Bo możesz. Bo masz takie
prawo. Bo przyszłość Twojego
kraju zależy od ciebie. Wyobraź
sobie, że wszyscy kandydaci zebrali tyle samo głosów i to twój
zadecyduje. Wstań z kanapy.

Pływanie po parkowym stawie
ŻARY Już od 5 lipca
w nowej części
parku miejskiego
ruszają „Niedziele
z łódkami”. Będzie
można popływać
dla przyjemności,
spacerowo, czy nawet
romantycznie, jak
kto woli.
Cztery łódki będą dostępne w godzinach od 14.00 do 19.00. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku będą
zajmować się wypożyczaniem, a
także odkażaniem łódek. Przewidziano, że po stawie można pływać
przez maksymalnie pół godziny,
chyba że akurat nikt następny nie

będzie czekał na łódkę w kolejce,
wtedy dłużej. Za wypożyczenie nie
będą pobierane żadne opłaty. Osoba wypożyczająca będzie musiała
mieć przy sobie jakiś dokument
tożsamości.
- Oprócz łódek będzie też
niespodzianka dla dzieci - mówi
zastępca burmistrza Olaf Napiórkowski. - A jaka, wkrótce będzie
się można o tym przekonać.
Wkrótce okaże się, jakim
zainteresowaniem cieszyć się
będzie nowa atrakcja w mieście.
Przy ładnej pogodzie chętnych na
spacer po wodzie nie powinno zabraknąć.
- Myślę, że jest to fajne
miejsce, gdzie można miło spędzić czas - mówi Olaf Napiórkowski. ATB
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Sezon na wandalizm
można uznać za otwarty
ŻARY Obiekt
sportowy
„Syrena” jest
bardzo popularny.
Gromadzi tłumy,
ale niekoniecznie
amatorów
uprawiania sportu.

Akcja „Zostań w domu” to już
przeszłość. A co można robić poza
domem? Wiele ciekawych rzeczy.
Jednak niektórzy upodobali sobie chyba śmiecenie i rozwalanie
wszystkiego, co się pod rękę, albo
nogę nawinie.
Praktycznie po każdym
weekendzie pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji
i Wypoczynku mają pełne ręce
roboty. Nie chodzi tylko o walające się butelki i śmieci. Nie chodzi
też wyłącznie o samą Syrenę. Podobne rzeczy dzieją się w innych
miejscach, którymi opiekuje się
MOSRiW.
- Płoty wokół placu zabaw
przy ul. Zwycięzców wyłamywane
są regularnie, na Syrenie brakuje
krzesełek, a nasi pracownicy na
kolanach muszą wybierać szkło
potłuczone na boiskach - wylicza
Bogdan Kępiński, zastępca dyrektora MOSRiW w Żarach. - Pierwsze wycieczki na Syrenę zaczęły
się wraz z łagodzeniem obostrzeń
związanych z koronawirusem.
Chyba najczęstszym następstwem imprezowania w miejscach
publicznych są połamane ławki
i powyrywane siedziska. Regularnie pojawiają się dziury w ogrodzeniach, choćby przy Orlikach.
Płot wokół placu zabaw przy ul.
Ludowej też ucierpiał wielokrot-

Co, ja nie wyrwę ławki??? fot. MOSRiW

nie, podobnie jak znajdujące się
obok drewniane leżaki, z których
wyrywane są lub łamane deseczki
siedziska.
Na parkingach często walają się opakowania po hamburgerach, czy innych potrawach na
szybko. Można zjeść w samochodzie, ale wyrzucić pozostałości do
śmietnika, to już wykracza poza
zdolności umysłowe niektórych.
Łatwiej wywalić przez okno,
gdzie popadnie. Betonowa ławka
wyrwana z ziemi, a przy okazji
kilka drzewek rosnących na terenie skateparku pomiędzy ulicami Chopina i Szymanowskiego.
Przykładów nie brakuje.
- Niektórzy skarżą się na
bałagan w mieście, ale on nie powstaje z niczego, sami go robimy
- mówi wiceburmistrz Olaf Napiórkowski. - Żaden monitoring,
żadna policja, straż miejska, ani
pracownicy tych instytucji nie
pomogą, gdy sami nie będziemy dbać, zwracać na to uwagi
i wychowywać odpowiednio swoje
dzieci. Jest u nas jakieś takie społeczne przyzwolenie na niszczenie
publicznego mienia - dodaje.
- Wiele razy odbieraliśmy
telefony następnego dnia, że coś
zostało zniszczone, a w nocy słychać było hałasy - mówi Bogdan
Kępiński. - To trochę spóźniona
reakcja.
- Jak wszyscy nie zaczniemy reagować na takie zdarzenia,
to pozostanie tylko syzyfowa praca sprzątania i naprawiania zniszczeń po wandalach - mówi Olaf
Napiórkowski.
Andrzej Buczyński

Imprezka z tańcami o godz. 1.00 w nocy na Syrenie. Cóż, dyskoteki pozamykane fot. MOSRiW

Weekendowe balowanie na Syrenie, a w efekcie kupa śmieci i wiele zniszczeń fot. MOSRiW

Nie jest tak łatwo trafić do kosza fot. MOSRiW

Osiłek wygrał, krzesełko przegrało fot. MOSRiW
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REGION Inwestycja ruszyła pełną parą.

Autostrada już nie
tylko w planach
Zabiegi i apele
o dokończenie
inwestycji trwały
latami. Do zrobienia
pozostał przeszło
70-kilometrowy
odcinek jezdni
północnej,
popularnie zwany
„patatajką”.
Inwestycję podzielono na cztery
odcinki. 14 listopada 2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą drugiego w kolejności odcinka
jezdni południowej A18 zaczynającego się ponad dwa kilometry za
węzłem Żary Zachód i kończącego
się blisko cztery kilometry przed
węzłem Iłowa. 24 kwietnia kolejna umowa na wykonanie odcinka
pierwszego - od granicy państwa
do km 11,86 - dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia. 11 czerwca br. do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej trafiła dokumentacja
przetargowa na odcinek trzeci, zaś
24 czerwca na ostatni.
Dziś już trwają prace na odcinku drugim.
- Na drodze krajowej numer
18 na odcinku, który rozpoczyna
się ponad kilometr za węzłem
Żary Zachód, w stronę Wrocławia, do blisko 4 km przed węzłem
Iłowa została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ruch
AUTOREKLAMA

Trzeba uważać na zmiany organizacji ruchu. Rondo przy wjeździe na DK18 może zaskoczyć tych, którzy jeżdżą „na pamięć” fot. Andrzej Buczyński

odbywa się tylko jezdnią północną dwukierunkowo z rozdzieleniem kierunków przez stalowe
bariery, w celach bezpieczeństwa.
Na węźle Żary Południe zamknięto łącznice po południowej stronie, a wjazd na DK18 możliwy
jest od strony północnej, gdzie
wybudowane jest tymczasowe
rondo. Prędkość ograniczono do

60 km/h. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać
do końca budowy tego odcinka,
czyli do września 2022 roku. Należy dodać, że żaden odcinek nie
będzie zamknięty. Wartość robót
zgodnie z umową wynosi ponad
254 miliony zł - informuje Kinga Ratkiewicz z zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji
REKLAMA

Dróg Krajowych i Autostrad.
Pierwszy odcinek, ten od
granicy z Niemcami zgodnie z założeniami ma być zakończony w
połowie 2023 roku. Kiedy zatem
cała nowa droga będzie gotowa?
Trzeba jeszcze poczekać na rozstrzygnięcie dwóch przetargów i
podpisanie umów z wybranymi
wykonawcami.

Tak dla przypomnienia,
jezdnia północna, dzięki której
w końcu można było komfortowo jechać od strony Wrocławia
aż do granicy, oddana była do
użytku w 2006 roku. Aż trudno
uwierzyć, że trzeba było czekać
aż 14 lat, żeby dokończyć coś, co
zostało wtedy wykonane jedynie
w połowie. ATB
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Pomoc
na czas
ŻARY Policjanci Samodzielnych
Pododdziałów Prewencji Policji
z Zielonej Góry uratowali życie
mieszkańcowi Żar, który chciał
targnąć się na swoje życie.
Nieprzytomny mężczyzna
został odnaleziony na terenie
byłych koszar wojskowych
w Żarach. Policjanci
monitorowali jego funkcje
życiowe, do czasu przyjazdu
pogotowia ratunkowego.
W czwartek, 18 czerwca, dyżurny żarskiej komendy po godzinie 21 otrzymał zgłoszenie, że mieszkaniec Żar na jednym z portali społecznościowych opublikował list pożegnalny, z którego wynikało, że chce popełnić samobójstwo. Opublikował również zdjęcie, na którym była charakterystyczna dla budynków wojskowych posadzka.
W związku z tą informacją dyżurny żarskiej Policji skierował w rejon byłych koszar wojskowych
w Żarach policjantów oddziału prewencji z Zielonej Góry, pełniących tego dnia służbę na terenie Żar. W jednym z wielu opuszczonych budynków mundurowi zauważyli leżącego na posadzce
mężczyznę. Był nieprzytomny, a wokół znajdowały się rozrzucone opakowania po tabletkach oraz
ostre narzędzie, którym prawdopodobnie mężczyzna dokonał samookaleczenia. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego policjanci monitorowali czynności życiowe mężczyzny, którego później przekazano pod opiekę medyków. Szybkie
i zdecydowane działania policjantów, dobra znajomość miejscowego terenu zapobiegła tragedii.
źródło: KPP Żary

Nieco mniej
ubezpieczonych
REGION Przed wybuchem pandemii SARS-CoV-2, liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze wynosiła prawie 333 tys. Pod koniec kwietnia spadła do 328.,
czyli o ok. 1,1 proc. To znacznie mniej niż się obawiano. Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała, że wiele osób
zatrudnionych na etatach, pracujących w ramach umów
cywilnoprawnych czy prowadzących działalność gospodarczą musiała znacznie ograniczyć swoją aktywność
zawodową a nawet ją przerwać.
Wbrew obawom, które wiązały się z likwidacją firm
lub zwalnianiem pracowników, liczba ubezpieczonych
w lubuskich Oddziałach ZUS zmniejszyła się zaledwie
o 1,1 proc. w stosunku do czasu przed pandemią. Na
koniec kwietnia zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w lubuskim ZUS było blisko 328 tys. osób, ponad
127 tys. w oddziale w Gorzowie Wlkp. i przeszło 200 tys.
w Zielonej Górze.
Sytuacja w skali całego kraju zmieniła się również
nieznacznie. Spadek liczby ubezpieczonych w ZUS nastąpił o ok. 1 proc., czyli o 172,7 tys. osób. Pod koniec lutego w Polsce było ubezpieczonych około 15,5 mln., zaś
na koniec kwietnia ponad 15,3 mln. źródło: ZUS

Bezpieczniej na basenie

ŻARY Ratownicy WOPR pracujący na co dzień na basenie przy ul. Źródlanej otrzymali nowoczesny defibrylator marki Philips.
Najważniejsze jest zawsze dobre wyszkolenie ratowników, ale taki sprzęt może być skutecznym wsparciem w krytycznych sytuacjach. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie musiał być użyty fot. UM Żary
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ŻARY Zmiany i plany w miejskim muzeum

Musimy wyjść do ludzi
O pomysłach
oraz zmianach
w funkcjonowaniu
placówki,
z Małgorzatą
Cegielską, dyrektor
Muzeum Pograniczna
Śląsko-Łużyckiego
rozmawia Andrzej
Buczyński.
Pierwszą zmianą, jaką
już widać, jest otwarcie
wieży obronnej dla
zwiedzających.
- Wieża przy ul. Wartowniczej
otwarta jest w każdą niedzielę od godz. 15.00 do 17.00. To
dzień spacerów. Można więc
przy okazji do niej zajrzeć, bez
konieczności przychodzenia do
muzeum po klucz. Nie tylko
obejrzeć, jak wygląda wewnątrz,
ale też posłuchać o historii miasta, a przy okazji można zakupić
pamiątki. To też jest nowość, bo
do tej pory sklepik był wyłącznie
w muzeum. Na pewno najciekawsze jest to, o czym opowiadają pracownicy muzeum, ale
warto też obejrzeć tablice z rysunkami, z przekrojami budowli,
pokazujące, jak kiedyś mogło
wyglądać życie w Żarach. Niekoniecznie dokładnie w 1540 roku,
bo data wystawy jest umowna.
Na rysunkach ukryte są też postacie z żarskich legend, a ich
szukanie może być fajną zabawą
dla dzieci.
Co jeszcze z nowości, jakie
zaoferuje muzeum?
- W sobotę, 4 lipca, rozpoczynamy cykl spacerów po mieście.
Ogólnodostępnych dla wszystkich, zarówno dla mieszkańców,
jak i turystów. Już dziś zapraszam na godzinę 15.30. Tego
dnia rozpoczniemy od koncertu
organowego w kościele farnym. Zagra dla nas Arkadiusz
Popławski, który nie tak dawno
zajmował się renowacją tychże organów i z pewnością zna
instrument, jak mało kto. Po
około 40 minutach z muzyką
zaprosimy wszystkich chętnych
na spacer po parku przypałacowym. Będzie można między innymi zobaczyć, co kryje się dziś
w odbudowanym domku winnym. Zajrzymy też na pewno do
pobliskiego kościółka Piotra i
Pawła, który na co dzień jest zamknięty. Oprócz samego zwiedzania, będzie można posłuchać o historii. Całość, łącznie

fot. Andrzej Buczyński

z koncertem, potrwa od półtorej
do dwóch godzin. Przy oprowadzaniu wykorzystamy też nagłośnienie, aby nie było problemów
z tym, że ktoś nie usłyszy, o czym
opowiada pracownik muzeum.
To również z myślą o osobach
niedosłyszących.
Takie spacery, początkowo
szlakiem parkowym, a później
po innych częściach miasta, będziemy organizować co tydzień,
w każdą sobotę od godziny
16.00. Przy okazji zapraszam też
do odwiedzenia i polubienia naszej facebookowej strony „Muzeum Żary”, gdzie informować
będziemy na bieżąco nie tylko
o tematyce następnych sobotnich spacerów, ale o wszystkich
innych działaniach i propozycjach, jakie będziemy oferować.
Cała działalność wyjdzie
teraz poza mury muzeum?
- Do muzeum można przyjść
zawsze, w godzinach otwarcia.
Nowością jest jeszcze to, że od
4 lipca w soboty muzeum będzie
czynne od godz. 14.00 do 18.00,
a nie od 12.00 do 14.00, jak to
było do tej pory.
Już 3 lipca odbędzie się u nas uroczyste zakończenie piątej edycji
Konkursu Historycznego, wraz
z wręczeniem nagród dla tych

najlepszych. Trzeba przyznać,
że nasze konkursy cieszą się
sporym zainteresowaniem i na
pewno będziemy je kontynuować w następnych latach. Będą
też inne konkursy, zarówno
drużynowe, jak i indywidualne.
W zależności od tego, jaka będzie
sytuacja związana z epidemią,
możemy je organizować również
w formie testów internetowych.
A zatem nie tylko
zwiedzanie i oglądanie
eksponatów w muzealnych
gablotach.
- Chciałabym na przykład organizować w muzeum spotkania
z autorami książek o regionie,
z historykami, pasjonatami. Ale
mam nadzieję, że pierwsze takie spotkanie odbędzie się na
zewnątrz, właśnie w parku miejskim, pod namiotem, z dobrym
nagłośnieniem. Żeby zachęcić
także przechodniów, aby podeszli, przystanęli i przy okazji
posłuchali. Nie trzeba będzie
specjalnie po to przychodzić do
muzeum. Co innego jesienią, czy
zimą, kiedy pogoda zwyczajnie
nie pozwala na imprezy plenerowe. Muzeum chce wyjść do ludzi, na zewnątrz. Mamy przecież
przepiękny park i trzeba to wykorzystać. A w razie niepogody jest

też przylegający do parku dopiero co wyremontowany folwark, z
którego także można skorzystać
i który jest odpowiednio wyposażony, aby przeprowadzać tam
spotkania z ciekawymi ludźmi.
Objęła pani stanowisko
dyrektora 1 czerwca, czyli
całkiem niedawno. Czym
jeszcze trzeba było się zająć,
oprócz organizacji imprez?
- Zakupiliśmy między innymi trzy
oryginalne krzesła pochodzące
z żarskiego browaru Fechnera.
Najnowszy nabytek to kolejne
cztery sztuki żarskiej porcelany,
która jest z pewnością ozdobą
naszego muzeum. Jedna z pater posiada wzór, którego do tej
pory w ogóle nie mieliśmy. Porcelany żarskiej jest na rynku coraz mniej. Można kupić ciekawe
egzemplarze, ale nie w takich
ilościach, jak to było jeszcze
kilka czy kilkanaście lat temu.
Ekspozycja porcelany jest bardzo ważna dla muzeum. Chcemy cały czas powiększać nasze
zbiory. Obecnie duża część wystawy, którą można obejrzeć
w muzeum jest oddana w depozyt dzięki uprzejmości żarskich
kolekcjonerów. Dzięki takim
właśnie pasjonatom powstało
muzeum w mieście i za to nale-

żą im się podziękowania. Myślę,
że wspólnie ze Stowarzyszeniem
Miłośników Żarskiej Porcelany
zorganizujemy coś w rodzaju
„Dnia Porcelany” - nie tylko dla
osób, które już się nią interesują, ale może i dla tych, których
dopiero jej piękno urzeknie
i sami zaczną ją kolekcjonować.
Muzeum chce
zainteresować historią
wszystkich, którzy do tej
pory jakoś niespecjalnie
wykazywali tego typu
zainteresowania?
- Tak. Niedługo ogłosimy na
przykład konkurs na wykonanie modelu żarskiego zabytku.
Jest on skierowany nie tylko do
dzieci, czy młodzieży, ale również mogą w nim wziąć udział
dorośli. Wkrótce opublikujemy
regulamin, a dziś mogę już powiedzieć, że prace będzie można
przynosić do muzeum do końca
września. Dotychczas dużym powodzeniem cieszyły się konkursy plastyczne dotyczące małej
ojczyzny. Będziemy je kontynuować, a najbliższy ogłosimy we
wrześniu.
Dziś wiele instytucji
kultury, z racji ograniczeń
wirusowych, w większym
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stopniu przeszło „do sieci”.
Poza tym, trudno sobie
wyobrazić jakąkolwiek
działalność bez internetu.
- Przygotujemy między innymi
serię krótkich filmików, które będzie można obejrzeć w internecie.
Będą to opowieści o tym, co można obejrzeć w naszych zbiorach.
A tego trochę jest. Posiadamy blisko 2 tysiące muzealiów. Mam nadzieję, że dzięki temu dotrzemy do
większej liczby osób, a przy okazji
może zachęcimy, aby sami przyszli
do muzeum. Wiele osób, nawet
z samych Żar, jeszcze w muzeum
nie było, a jak już ktoś przyjdzie,
to myślę, że nie będzie zawiedziony. Choć to oczywiście zależeć też będzie od oczekiwań
i nastawienia. Chcę, aby muzeum było bardziej nowoczesne,
multimedialne i interaktywne.
Przed budynkiem stoją wprawdzie infokioski, ale nie są one
w pełni wykorzystane. Oprócz
strony muzeum, powinny się tam
znaleźć różne quizy i zabawy
o charakterze edukacyjnym. Dobrze by było, gdyby zwiedzający
w salach muzealnych mogli zobaczyć nie tylko sam eksponat,
ale na przykład film prezentujący,
jak i do czego był dawniej wykorzystywany. To może przyciągnąć
młodzież. Muzeum wcale nie
musi być nudne.
Muzeum musi się
reklamować?
- Są pewne plany na promocję. Nie wszystko wydarzy się
z dnia na dzień. Trzeba na to trochę czasu. Strona internetowa
muzeum też wymaga unowocześnienia, by była ciekawsza
i bardziej dostępna, ale nie da
się zrobić wszystkiego na raz.
REKLAMA

9

dzającym. Na to potrzeba jeszcze
czasu i pieniędzy.
W pierwszej jednak kolejności chcielibyśmy zagospodarować strych i stworzyć tam pracownię dla dzieci, ale nie tylko.
W tym roku będzie jakaś
oferta wakacyjna dla dzieci?
- Wkrótce podamy szczegółowe
informacje, ale ze względu na
sytuację, jaka jest obecnie, zajęcia prowadzone będą w plenerze, przynajmniej w większości.
Grupy też nie będą mogły być
zbyt liczne ze względu na wymogi sanitarne. Ale bardzo chcemy
coś zorganizować i nie zamykać
się przed dzieciakami i młodzieżą, pomimo tych utrudnień
i ograniczeń, jakie teraz obowiązują.

Lokalizacja żarskiego muzeum ma na pewno wyjątkowo historyczny charakter fot. Andrzej Buczyński

Czeka nas dużo pracy. Chcemy
też w muzeum przygotować kącik dla małych dzieci. Rodzice
będą mogli spokojnie pozwiedzać muzeum, a w tym czasie
ich pociechy pod opieką pokolorują sobie kredkami na przykład
zabytki żarskie, albo pograją

w historyczne gry planszowe,
które też zakupiliśmy. Mam zamiar też zmienić wystrój korytarza, przez który wchodzimy do
muzeum. Pierwsze wrażenie nie
jest zbyt „muzealne”. Można to
zaaranżować ciekawiej.
Nie wszystkie pomieszcze-

nia w budynku są jeszcze wykorzystane. Na piętrze jest pomieszczenie, dzięki któremu będzie
można zwiększyć powierzchnię
wystaw. Są jeszcze piwnice, że tak
powiem „odgruzowane”, ale jeszcze nie w pełni zabezpieczone,
aby można je udostępnić zwie-

Realizacja planów, choćby
dotyczących wprowadzenia
multimediów do muzeum,
będzie wymagała nakładów
finansowych.
- Na pewno będziemy starać się
o środki zewnętrzne. Trzeba przy
tym mieć trochę szczęścia, żeby
przebić się przez masę projektów i uzyskać dofinansowanie,
ale instytucje kultury muszą
sięgać do dodatkowe środki, aby
móc rozwijać swoją działalność.
Jeszcze nie wiadomo, na jakich
warunkach konkursy będzie
ogłaszało np. Ministerstwo Kultury. Mogą być pewne zmiany ze
względu na pandemię. Będziemy to śledzić na bieżąco.
Z mojego prawie dwudziestoletniego doświadczenia zawodowego wiem, że prawie nie
ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania. A na pewno zawsze
trzeba próbować.
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 29)
POWIAT ŻARSKI
Po kilku odcinkach
poświęconym
tartakowi w Lesowie
i jego kolejce
wąskotorowej,
możemy już powrócić
do bezpośrednich
spraw linii kolejowej
Lubsko-Tuplice.
Oprócz samego kilkusetmetrowego odcinka dojazdowego do stacji w Tuplicach, ostatnie dwa kilometry prowadziły na wysokim i długim wale kolejowym.
Pokierowanie linii kolejowych
na wysokich i łukowych nasypach, łącznie z ich przerzucaniem
nad starszymi trasami, było częstym rozwiązaniem budowlanym,
w opcjach wprowadzenia linii
kolejowej do stacji węzłowej od
przeciwległej strony w stosunku
do kierunku, z którego ona biegła. Aby umożliwić linii z Lubska bezkolizyjne przecięcie z linią nr 14 z Tuplic w kierunku granicy państwa w formie przejścia
nad nią na stalowym wiadukcie,
należało utrzymać nawierzchnię
torową na odpowiedniej wysokości. W ten sposób unikano przecinania istniejących torowisk nową drogą zwrotnicową, co miało
zasadniczo podłoże techniczno-ruchowe (ułatwiało ponadto wy-

prowadzanie z węzła kolejowego nowych linii kolejowych biegnących w podobnym kierunku).
Bardzo często takie działania implikowały brak zgody na włączenie torów prywatnych spółek kolejowych do układu torów państwowych lub uwarunkowania
orograficzne.
W czasach eksploatacji tej
linii, wał tuplicki stanowił jej krajobrazowo-inżynieryjną
wizytówkę. Po pierwsze, dominował
w ogólnie odkrytym terenie, stąd
planta oraz dwa szerokie łuki były widoczne praktycznie w całości. Po drugie, w jego przebiegu znajdują się cztery największe obiekty inżynieryjne. Niestety, tak jak zapomniana jest dzisiaj
ta trasa, tak i ta budowla każdego
roku staje się coraz mniej wyrazista, poddając się presji rozmaitej
roślinności.
Już około 200 m po odgałęzieniu bocznicy tartaku, linia
kolejowa wykonywała pierwszy
ostry zwrot, kierując się teraz bardziej na południe. Na tym odcinku w starym nasypie możemy łatwo odszukać murowane sklepienie strumienia Jeziorna, coraz skąpiej zasilanego ze Stawów
Tuplickich I i II (dawne Krüger-Teich oraz Pinken-Teich) oraz
Kołkowego (powstałego w miejscu przedwojennej kopalni węgla
brunatnego Wilhelmine) Wysokie

Pochylnia ziemna, po której wchodzono na równię stacyjną, gdzie swoją
lokalizację miał przystanek Tuplice Barszcz (Teuplitz Forsterstraße). Po
lewej wiadukt nad ul. Łąkową (dawniej Forsten Straße) fot. Grzegorz Dawczyk

Prowadzony przez żagańską Ol49-63 pociąg osobowy z Łęknicy do Lubska pokonuje tuplicki nasyp (1987 r.)
fot. Arkadiusz Łobodziec

na 2,3 m sklepienie ma nietypową
dla tej trasy budowę, ponieważ
w odróżnieniu od innych sklepień
ceglanych na tej linii, nie posiada
murowanych umocnień skarp, ze
względu na zdecydowanie mniejszy przepływ wody na Jeziornej
niż na ciekach odwadniających
wzniesienia.
Kilkadziesiąt metrów dalej w nasypie starotorza znajduje się jednoprzęsłowy wiadukt
o konstrukcji nośnej w postaci
belki blachownicowej, pod którym przebiega ul. Leśna, przechodząca w drogę polną w kierunku Brodów. Wiadukt do dzisiejszego dnia posiada oryginalną
konstrukcję pochodzącą z fabryki
Beuchelta w Zielonej Górze. Ponadto na przęśle można odczytać okresy renowacji i malowania blachownicy, odpowiednio
w 1935 i 1953 r.
Po pokonaniu krótkiej
300-metrowej odległości, zlokalizowany jest drugi – bardzo po-

Blachownicowy wiadukt nad ul. Leśną w Tuplicach (dawniej Pförten Straße) fot. Grzegorz Dawczyk

dobny wiadukt z przęsłem blachownicowym, pod którym przedziera się ul. Łąkowa. W przeszłości był to główny trakt łączący Tuplice z Forstem i innymi
miejscowościami po zachodniej
stronie Nysy Łużyckiej. Oba wiadukty, znajdujące się na po obu
stronach przystanku osobowego,
mają prawie identyczną rozpiętość przęsła, a odróżnia je przede
wszystkim inna geometria utytułowania podpór wału, wychodzących z przyczółków względem
osi toru. Ten przy ul. Łąkowej ma
murowane umocnienia wbudowane bardziej ukośnie. Ponadto
jest nieco niższy i charakteryzuje się większym stopniem zniszczenia i dewastacji, m.in. już kilka lat temu brakowało na nim połowy drewnianych mostownic.
W połowie drogi między oboma obiektami, do dzisiaj można spostrzec, że nasyp
w tym miejscu jest zdecydowanie szerszy. Te miejsce to oczy-

wiście równia stacyjna, na której
znajdował się lokalny przystanek
Tuplice Barszcz. Przystanek powstały w 1937 r. do końca wojny
– z racji jego położenia przy Forsten Straße, nazywał się Teuplitz
Forstenstraße. Po wojnie łużycką
nazwę Forst – Braść, pokracznie
spolszczono do nazwy Barszcz.
Jak wspominają najstarsi polscy
osadnicy mieszkający w Tuplicach, po wojnie bryły przystanku nie było; znajdowała się jedynie tablica z polską nazwą i krótka krawędź peronowa. Pociągi
również zatrzymywały się przez
bardzo krótki okres powojenny i
już na początku lat 50. przystanek
Tuplice Barszcz został oficjalnie zlikwidowany. Topograficzną
osobliwością jest fakt, iż łącznik z
ul. Łąkowej na nasyp, gdzie można było wsiąść do pociągu, miał
formę pochylni ziemnej z dwucyfrowym nachyleniem. (cdn.)
Grzegorz Dawczyk

Sklepienie ceglane strumienia Jeziorna rozpoczyna sekwencję ciekawych obiektów inżynieryjnych w ciągu wału tuplickiego fot. Grzegorz Dawczyk
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Zaczęło się od pasji...
czyli o teatrze Drewniana Kurtyna (cz. 6)
ŻARY Po pewnych
nieśmiałych próbach
dramatycznych
przyszedł czas na
„przedstawienie
pełnodramatyczne”.
Zespół sięgnął do
Witkacego i wystawił
dwugodzinny
spektakl.
Jan Maciej Karol Wścieklica
Dramat w trzech aktach bez
trupów
Scenariusz i reżyseria: Roman
Krzywotulski
Muzyka: Mariusz Massier
Obsada: Jan Maciej Karol Wścieklica: Piotr Olszewski
Rozalia z Supełkowiczów Wścieklicowa: Barbara Gontarczyk
Wanda Lektrowiczówna: Iwona
Fuszera
Anabazys Demur: Krzysztof Dymalski
Klawesyn Gargozan Bykoblazjon:
Mariusz Massier, Marek Pakoński
Abraham Mlaskauer: Waldemar
Dymalski
Kierdelion: Arkadiusz Małecki
Henryk Twardzisz: Roman Słociak
Walentyna de Palenée: Małgorzata
Przybylska, Paulina Bartnik
Czeczobut: Miłosz Krzywotulski
Zosia: Dominika Krzywotulska
Dzieci: Justyna Bartnik, Paulina
Bartnik, Małgorzata Chabraszewska, Kamila Grądecka, Katarzyna
Grześków, Agnieszka Jodłowska,
Magdalena Łazar, Paulina Prządka, Anna Zawiślak, Krzysztof Łotocki, Marek Pakoński
Piosenkarki: Aleksandra Mańczak,
Małgorzata Przybylska.
„Jan Maciej Karol Wścieklica” to w dorobku Witkacego
sztuka niezwykła. Jej akcja nie
wykracza poza ramy realistyczne-

Rozmowy w knajpie fot. arch.

fot. arch.

go prawdopodobieństwa. Próżno
szukać w niej groteskowej fantastyki, drwin z praw logiki, fizyki,
biologii. Mało też we Wścieklicy
metafizyki, dużo za to… zdrowego rozsądku.
Do wsi Niewyrypy Małe
wraca chłop samouk. W mieście
zrobił karierę polityczną. Jednak
bezwzględna gra o władzę zabiła w nim to, co najcenniejsze prawdziwe „ja”. Teraz Wścieklica chce już tylko w spokoju orać
ziemię i hodować bydło. Ma nadzieję, że takie życie pozwoli mu
odnaleźć dawnego siebie. Sprawy zaszły jednak za daleko. Jego sąsiedzi nie pozwolą mu na zabawy w medytacje. Chłopi błaga-

ją Wścieklicę, by został wójtem.
Jakby tego było mało, dyplomaci ze stolicy chcą, by kandydował
na prezydenta.
- Jest to opowieść o tym,
w jaki sposób można manipulować
człowiekiem. Od początku każdy
manipuluje głównym bohaterem,
na swój sposób i według własnego
pomysłu. Już od pierwszej sceny
jego żona odrzuca wszelkie wartości typu wierność małżeńska, tradycyjny model rodziny. Chodzi jej
o to, aby jej mąż zrobił karierę. Jeżeli do zrealizowania tego pomysły potrzebna jest młoda dziewczyna, nauczycielka, to żona godzi się na ich związek. Poza tym
dla wszystkich „wsioków” wystę-

pujących w sztuce Jan Karol Maciej jest szczeblem w drabinie sukcesu. Okazuje się, że gdy po powrocie do rodzinnej wsi chce odpocząć, nie może tego zrobić, bo
każdy wiąże z nim jakieś nadzieje.
Jak mawiał Gombrowicz, chcą go
„upupić”. Kiedy zostaje prezydentem kraju, coś w nim pęka. Ciekawym zabiegiem było to, że zamieniliśmy scenę w knajpę i praktycznie cała sztuka rozgrywa się przy
restauracyjnych stolikach. Siedzą przy nich aktorzy i widzowie
- wspomina Roman Krzywotulski.
W przerwach zawodowi
kelnerzy podawali napoje: kawę,
szampana i ciasto. Czas umilała
Orkiestra Kameralna grająca wiedeńskie melodie.
Premiera sztuki odbyła się
w Sali Konferencyjnej żarskiego Ratusza. To było pierwsze doświadczenie „pełnodramatyczne”,
wcześniej zespół grał jedynie jednoaktówki. Przedstawienie trwało
ponad dwie godziny.
Po zielonogórskim przedstawieniu Jana Macieja Karola Wścieklicy z Teatru Drewniana Kurtyna pisze Artur Łukaszewicz: „Witkacowski Wścieklica
dał o sobie znać w Żarach w listopadową rocznicę odzyskania niepodległości. Historia Wścieklicy,
chłopa, który zrobił karierę polityczną, zaprezentowana przez Teatr Drewniana Kurtyna, wzburzyła niektórych radnych. Dwóch
z nich wystąpiło na sesji Rady
Miejskiej z ostrym oświadczeniem. – Dlaczego Witkacy? Nawet po śmierci są z nim różne hece - brzmiał jeden z argumentów.
Inny dotyczył niefortunności wystawienia dramatu akurat w ważnym dniu (…) 12 grudnia Kurtyna
z Wścieklicą zawitała do Zielonej
Góry na scenę Teatru Lubuskie-

Chórek i nauczycielka fot. arch.

go. Własna kameralna orkiestra
z Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia, chór dzieciaków, uczniowie szkół średnich i studenci pod
kierownictwem reżysera Romana Krzywotulskiego podeszli do
Wścieklicowego chamsko cywilizowanego melanżu nadzwyczaj
życiowo, według przepisu Sławomira Mrożka. Zrezygnowawszy
zupełnie z psychodelicznego klimatu i eksperymentu formalnego,
zaoferowali drwinę i aluzję niezbyt wyszukaną. Trochę piosenki
kabaretowej, dowcipu o psychofizycznym uwodzicielu. Młodzież
z Żar po prostu zabawiła się w teatr
(…) O Wścieklicy można by gadać
w nieskończoność, choć sam bohater sztuki przerywa krótkim i ulubionym: „Stulić pyski!” Zatem pomilczmy” - napisał Artur Łukaszewicz w Gazecie Zachodniej.
Był to spektakl łączący pokolenia. Grali w nim aktorzy starsi, jeszcze z „Na pełnym morzu”
i z „Serenady” oraz całkiem nowi,
młodzi ludzie, którzy wzięli udział
w wymyślonej przez reżysera scenie końcowej, ponieważ w tym
czasie zespół był bardzo liczny.
Aktorzy przebrani za uczniów zostali wprowadzeni na scenę przez
nauczycielkę i odśpiewali ułożoną
specjalnie na potrzeby przedstawienia dziecięcą piosenkę:
„Witaj nam Prezydencie,
masz godne siebie zajęcie,
królujże nam wśród chwały,
złącz co porwane w kawały.”
- Dzięki rekomendacji profesora Janusza Deglera, który obejrzał ten spektakl, zostaliśmy zaproszeni do Poznania na „Witkacjadę”. Byliśmy jedynym na tej
imprezie teatrem amatorskim - powiedział potem Roman Krzywotulski. (cdn.)
Krzysztof Piontek
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REGION Kiedyś to dopiero były kary

Na pohybel złoczyńców
W krajobrazie ziemi
żagańskiej czy
żarskiej zachowało
się wiele zabytków
dawnego prawa.
Od niedawna
przedmiotem
badań są relikty
szubienic. Wespół
ze wzmiankami
dotyczącymi
procesów sądowych,
które możemy
odnaleźć w starych
kronikach, są
one ważkim
przyczynkiem do
studiów nad dawną
jurysdykcją karną
pogranicza śląskołużyckiego. Ponadto
dają wgląd w tę sferę
życia, jaką było
rzemiosło katowskie.
Do najczęściej spotykanych pomników prawa zaliczają się wywodzące się jeszcze ze średniowiecza
krzyże pokutne, które do dziś można zobaczyć np. w Starym Żaganiu,
Lutynce, Witoszynie, Szprotawie,
Długim, Roztokach, oraz tzw. kapliczki pojednania w Żarach-Kunicach czy w Kożuchowie. Rzadziej
występują szubienice. Najbardziej
znana w naszych okolicach jest ta
z Trzebiela. Jej relikty zostały klika
Karanie śmiercią przez powieszenie miało długą tradycję.
Już Tacyt pisał w „Germanii”
(I w. n.e.), że Germanie zdrajców i zbiegów wieszają na
drzewach, „bo karząc należy zbrodnie wystawiać na widok”. Po wiekach wykorzystywania konarów drzew, w średniowieczu zaczęto stawiać
drewniane, a następnie murowane szubienice (niem. Galgen lub Hochgericht). Konstrukcja tych ostatnich składała się z kamiennej cembrowiny
na planie koła, pnącej się na
2-3 m w górę, na koronie której stawiano wysokie na 2-2,5
m filary, połączone ze sobą poprzecznymi belkami (pohyblami). Nie tylko na Dolnym Śląsku i Łużycach, ale i w ogóle
w całej wczesnonowożytnej
Europie, szubienica jako symbol wymiaru sprawiedliwości

Szubienica w Trzebielu na przedwojennej widokówce źródło: polska-org.pl

lat temu przebadane (acz bez rewelacji), rozebrane i zrekonstruowane.
Wiadomo, że tego typu urządzenia
stały także w Żaganiu, Przewozie,
Szprotawie czy Żarach.
Za zbrodnie i ku przestrodze
Żagańskie miejsce straceń doczekało się w latach 2018-19 badań
archeologicznych. Relikty szubienicy odkryto na terenie zwanym
Wzgórzem Zamkowym (niem.
Burgberg), przy drodze na Kożuchów. Po wiekach użytkowania
popadła w ruinę, zarosła lasem –
słowem została zapomniana, aż
do badań sondażowych w 2014 r.
Jak do tej pory naukowcy odsłonili
w tym niegdysiejszym miejscu
kaźni nie tylko kamienne fundamenty szubienicy (prostokątne
w kształcie o wym. 7,3 x 6,4 m,
które z resztą wcześniej należały
stała się nieodłącznym elementem zarówno wiejskiego
jak i miejskiego krajobrazu.
Zazwyczaj stawiano ją na terenach granicznych, poza murami miasta - na wzgórzu przy
drogach wjazdowych, gdyż
miały być widoczne z daleka
i służyć ku przestrodze. Na starych niemieckich mapach były
one oznaczane słowem „Galgenberg” - góra szubieniczna. Najstarsze szubienice na
terenie Dolnego Śląska powstały we Wrocławiu (pierwsza wzmianka w 1346 r.) i we
Lwówku Śląskim (1367 r.).
Obecność tego urządzenia penitencjarnego świadczyła również o zamożności danej miejscowości; prawo do wykonywania kary śmierci było prawem wyższego sądownictwa
i należało je wykupić. Z podatków utrzymywano także kata.

do wieży obronnej, i które są tym
samym unikatowe w skali całej
Polski), ale także m.in. ludzkie pochówki (m.in. skazańca z obciętą,
ulokowaną w nogach głową), cały
łańcuch egzekucyjny i żelazne
skoble do jego przytwierdzania.
Kroniki wspominają o egzekucjach
przez powieszenie i spalenie, dokonanych w tym miejscu w XVI
i XVII wieku. Najgłośniejszą
z nich było wbicie na pal w 1575
(lub 1576) roku wielokrotnego złodzieja i mordercy zwanego Pusch
Peter.
Również Żary posiadały
szubienicę. Wzniesiono ją na wzgórzu na wschód od miasta i na południe od drogi do Żagania, lecz nie
wiadomo kiedy. O jej lokalizacji
wiemy z wojskowej mapy z czasów
wojny siedmioletniej (1756-63).
Najwięcej wzmianek dotyczących
egzekucji w tym miejscu pochodzi
z XVI i XVII wieku. Według źródeł pisanych najwyższego wymiaru kary dokonywano tutaj nie tylko
przez powieszenie, ale również na
inne sposoby. W 1563 r. pewna
dzieciobójczyni została skazana na
śmierć przez zakopanie żywcem
oraz przebicie palem, acz ostatecznie ścięto ją mieczem. W 1617 roku
kilku seryjnych morderców zostało
pozbawionych życia poprzez łamanie na kole, a jednego powieszono.
Rok później żołnierz, który miał się
dopuścić mordu trzech ciężarnych
kobiet, został również połamany na
kole, a następnie spalony. W tym
samym roku niejaki Adam Scheiden został skazany na tortury, okaleczenie i powieszenie za cudzołóstwo i czarną magię.
Kat czyni swą powinność
Wbrew pozorom egzekucje kary
śmierci odbywały się raz na kilka
lat. Kat (niem. Scharfrichter lub
Henker) zazwyczaj zajmował się
utrzymywaniem porządku w mie-

ście, usuwał nieczystości i padlinę,
a nawet parał się leczeniem, jako że
znał się na anatomii. Chował także
samobójców, za co pobierał stosowną opłatę. Dawniej samobójstwo traktowano jak morderstwo
i hańbę, w związku z czym ciało denata należało dodatkowo pohańbić
okaleczając je. Tak było w Szprotawie w 1746 r., kiedy sam tamtejszy
kat powiesił się. Przed złożeniem
do grobu obcięto mu głowę.
Rzemieślnik katowski wraz
z rodziną mieszkał w katowni
(w Żaganiu istniała jeszcze w XIX
wieku, w Żarach miała być wybudowana ok. 1662 r. przy obecnej
ul. Bohaterów Getta). Czasami rzemiosło katowskie przekazywano
z ojca na syna. Przyszli adepci od
dziecka uczestniczyli w egzekucjach. W 1756 r. w Żarach ścięto
pewnego delikwenta mieczem,

a kat nie omieszkał podziękować
swojemu mistrzowi za perfekcyjnie przygotowanie go do zawodu.
Do katowskich rodów w Żarach
należała m.in. rodzina Kühn (Johan
Gotfried ok. 1715-1737, Johan-Christian w 1748), która była spokrewniona z rodziną katów z Budziszyna. Żarski kat doglądał także
psów książęcych. Gotfried Kühn
żalił się hrabiemu von Promnitz,
że przez brak procesów sądowych
słabo zarabia. W XVII w. płacono
katu 3 srebrne grosze tygodniowo,
natomiast za egzekucję pobierał
10 kop groszy. Bywało, iż kat sprawował funkcję dozorcy więzienia.
W Żarach areszt dla delikwentów
wybudowano w 1753 r. na podwórzu posesji przy ówczesnej
Niederstraße 33 (dziś Osadników
Wojskowych). Później, w czasach
pruskich (po 1815 r.), inkwizytorium mieściło się w zamku.
Publicznych egzekucji zaniechano w pierwszej połowie XIX
wieku wraz z rozpowszechnianiem
się idei oświeceniowych. Według
Günthera Krause, dawnego mieszkańca przedwojennego Sorau N.L.
i niestrudzonego badacza naszej
małej ojczyzny, ostatnia publiczna
egzekucja z udziałem kata miała
się odbyć w Żarach w 1845 r. Ciała
skazańców i samobójców chowano
wokół szubienicy. Być może tradycja miejsca przyczyniła się do tego,
że na wzgórzu na wschód od Żar
założono w 1878 r. nowy cmentarz
miejski.
Marta Słonimska

Miejsce straceń w Lucernie (Szwajcaria) w 1495 r. źródło: wikipedia.org
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Bez zdrowych obywateli Wnioski
nie ma zdrowego państwa o dodatek
W dobie kryzysu
zadbajmy szczególnie
o ciągłość i optymalne
leczenie schorzeń
przewlekłych.
Inwestycje w zdrowie
pacjentów to lokaty
o wysokiej stopie
zwrotu. Możliwości
uniknięcia ciężkich
powikłań, takich jak
amputacje, udary czy
utrata wzroku, opłacają
się pacjentowi, jego
rodzinie, społeczeństwu
i całemu państwu.

Zachowanie stabilności finansowania
systemu ochrony zdrowia ma w dobie
kryzysu kluczowe znaczenie. Pandemia SARS-CoV-2 pokazała nam, że
są sytuacje, których nie da się przewidzieć i że im jesteśmy mocniejsi,
stabilniejsi, tym radzimy sobie lepiej.
Przygotowanie na takie sytuacje awaryjne, które spadają na nas jak grom
z jasnego nieba, jest szczególnie ważne.
Bez zdrowych obywateli nie
będzie zdrowego państwa. Osoby,
które z powodu złego stanu zdrowia
nie będą mogły pracować, z punktu
widzenia gospodarki państwa nie są
produktywne. Kluczowa jest zatem
możliwość zapewnienia obywatelom
dostępu do stabilnie i dobrze finansowanych świadczeń opieki zdrowotnej,
bo to przełoży się na zrównoważony
rozwój Polski.
W przypadku chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, trzeba
brać pod uwagę ciągły charakter
schorzenia. Ktoś z naszego Stowarzyszenia zauważył, że koronawirus
jako choroba jest uleczalna, ma szansę minąć, ale cukrzyca - nie. W tym
przypadku pacjentem pozostaje się
do końca życia. To ważne, ponieważ
choroby, które nie mijają, wymagają
zapewnienia ciągłości terapii. Jeżeli
zaprzestaniemy optymalnego finansowania terapii chorób przewlekłych,
przyczynimy się do wywiązywania
się katastrofalnych wręcz w skutkach

fot. ARMG

fot. ARMG

powikłań: amputacji, utraty wzroku,
zawałów serca, udarów mózgu, chorób nerek i konieczności dializ - powikłań prowadzących do inwalidztwa
i śmierci i tym samym wzrostu liczby
osób nieproduktywnych w naszym
społeczeństwie. Na to jako państwo
nie możemy sobie pozwolić.
Warto pamiętać, że osoby, których stan zdrowia nie pozwala na
pracę i samodzielne funkcjonowanie,
z czasem wymagają opieki. To obciążenia, które bezpośrednio dotyczą pacjenta i jego rodziny, ale w szerszym
ujęciu także całego państwa. To przede
wszystkim konieczność zapewnienia
pacjentowi świadczeń zdrowotnych
i społecznych, wiążących się z częstymi konsultacjami specjalistycznymi,
hospitalizacjami i rentami. Opiekunowie niesamodzielnych pacjentów
z chorobami przewlekłymi nierzadko
są zmuszeni rezygnować z pracy. To
podwójna strata dla państwa, bo takie
osoby po pierwsze nie przyczyniają

- Na cukrzycę w Polsce choruje co najmniej 3 miliony osób. Tak wynika z danych na dzisiaj, ale perspektywa na przyszłość wskazuje, że zaburzenia metabolizmu glukozy będą jeszcze powszechniejsze. Pani Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków słusznie podkreśla, że dobra opieka nad chorymi na cukrzycę, uwzględniająca interdyscyplinarny i progresywny charakter
tej przewlekłej choroby, z równoczesnym
zindywidualizowanym spojrzeniem na
potrzeby osób z cukrzycą, to dobra inwestycja w zdrowie obywatela, rodziny, spo-

się swoją pracą do wzrostu gospodarczego, a po drugie, nie mając stałego
dochodu, są zmuszone występować
o różnego rodzaju zasiłki, które jak
wiadomo obciążają budżet państwa.
To pewnego rodzaju zaklęty krąg.
Ważnym aspektem odpowiedniego zabezpieczenia potrzeb pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi
jest zapewnienie im ciągłości leczenia i optymalnego dostępu do terapii.
W ubiegłym roku pacjenci diabetologiczni po wielu latach doczekali się
ważnych zmian w dostępie do terapii.
Po siedmiu latach oczekiwania refundacją zostały objęte flozyny. Decyzją
z 2019 roku, obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku, weszły do refundacji
inkretyny. Pojawiło się także kilka
rodzajów nowych insulin oraz nowoczesny system do monitorowania
glikemii, zrefundowany dla dzieci. To
niezwykle ważne zmiany.
Społeczność diabetyków nowe
dostępne terapie przywitała z ogromną radością i wdzięcznością. Możliwość leczenia się nowoczesnymi,
zgodnymi z aktualną wiedzą medyczną technologiami jest nie do przecenienia. Przekłada się na lepszy stan
zdrowia i jakość życia pacjentów.
Udostępnione w refundacji terapie
dotyczą na razie wybranych grup
chorych - nie są niestety jeszcze dostępne dla wszystkich. Mamy zatem
ogromną nadzieję, że kolejnym krokiem będzie sukcesywne rozszerzanie
wskazań dla poszczególnych technologii terapeutycznych, by mogło
z nich skorzystać jak najwięcej pacjentów, którzy mają do nich wskazania medyczne. Tym bardziej, że
dobrze leczona cukrzyca oznacza znaczące, wymierne oszczędności. Warto
zatem niezmiennie na optymalne nowoczesne terapie patrzeć jak na inwestycje o wysokiej stopie zwrotu, a nie
jak na doraźne wydatki. Te inwestycje
opłacą się pacjentom, rodzinom, społeczeństwu i polskiemu państwu.
Anna Śliwińska
prezes Zarządu Głównego
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków

łeczeństwa i całego państwa.
Czas pandemii COVID-19 to dla nas
wszystkich sprawdzian. Zadaniem i powinnością jest utrzymanie dostępności
do leczenia i jego ciągłości. Jest to szczególnie ważne w chorobach przewlekłych,
takich jak cukrzyca.
prof. dr hab. med.
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, prezes Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego

fot. Andrzej Buczyński

Tylko pierwszego dnia do
lubuskich oddziałów ZUS
wpłynęło ponad 100 wniosków
o dodatek solidarnościowy,
w całym kraju natomiast przeszło
5 tys. O wsparcie mogą się starać
osoby, które po 15 marca 2020 r.
w wyniku COVID-19 straciły pracę
lub ich umowa wygasła.
Za wypłatę dodatku solidarnościowego odpowiada
ZUS, który jest do tego w pełni przygotowany. Tylko 21 czerwca do lubuskich oddziałów ZUS wpłynęło 266 wniosków.
Prawo do świadczenia mają osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni
w 2020 r. Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie
pracy. Otrzymanie dodatku oznacza zawieszenie
wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium
na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.
Kwota świadczenia wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca
a 31 sierpnia tego roku. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek.
Co ważne, o dodatek solidarnościowy można wnioskować wyłącznie elektronicznie, czyli za
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych
ZUS. W razie potrzeby w placówkach do dyspozycji
są pracownicy, którzy pomogą w zakładaniu profili na PUE.
Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, świadczenie trafi na wskazany
we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od
wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do
wydania decyzji.
źródło: ZUS
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A może
książka...

O poradnikach jeszcze nie
pisałam ani razu. A przecież
jest ich całe mnóstwo. Radzą
specjaliści, wybitni lekarze,
coraz częściej celebryci, lub po
prostu osoby znane.
Ci ostatni sprzedają się najlepiej, choć niekoniecznie
ich porady są wybitne i oparte na odpowiednim wykształceniu. Z drugiej zaś strony moja siostra często
mówi, że nieistotna jest mądrość wyuczona, ale warto być mądrym po prostu życiowo. I trudno się z nią
nie zgodzić. Na szczęście ja nie mam dylematów, czy
czytać tych sławnych, czy wykształconych, czy tych
najmądrzejszych, czy tych, którzy wygrywają wyścig,
że wiedzą najlepiej i uzdrowią duszę każdego. Ba. Pokażą właściwą drogę. Czytam tylko te polecane przez
znajomych. Jak mówią, że warto, to czym prędzej lecę
do komputera i zamawiam. Bo poradnik zawsze warto mieć swój własny na wypadek, gdyby się przydał…
Jakiś czas temu Katarzyna Nosowska, którą uwielbiam całą, opowiadała podczas wywiadu,
że była prawdziwą maniaczką kupowania wszelkich
poradników. Bo przecież, gdy przytarga się do domu
i upcha na półkę, to jakaś wskazówka, jak dalej żyć
już jest. A przynajmniej jest w zasięgu ręki. Kasia Nosowska ma całą biblioteczkę, a ja mam tylko jeden
poradnik, za który nie tylko zapłaciłam, ale i przeczytałam. Czy coś zmienił w moim życiu... niekoniecznie,
choć to dość fajna książka. Zaskakująco prawdziwa
i dobrze napisana. Mowa tu o „Żyć jak kot”, której autorem jest Stepchane Garnier - francuski pisarz, redaktor i dziennikarz, człowiek wielu zawodów, wybitny znawca i miłośnik kotów. Dlaczego jak kot? Bo
na pierwszy rzut oka widać, że kotom żyje się lepiej
niż nam. Dlaczego więc nie wziąć z nich przykładu?
Autor niewątpliwie bardzo postarał się, aby udowodnić czytelnikowi, że zarówno w życiu zawodowym, jak
i osobistym, możemy się wiele nauczyć od kotów.
Odnajdziemy w książce całe mnóstwo złotych myśli, do których powracam, gdy zdarzy mi się
na chwilę zapomnieć, co w życiu jest najważniejsze.
Polecając Wam „Żyć jak kot” i kota w domu, zacytuję
jedną z nich: „Ktokolwiek choć trochę miał z nimi do
czynienia, wie doskonale, że koty wykazują się nieskończoną cierpliwością wobec ograniczeń ludzkiego rozumu”. Polecam. M.
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Poznał Ojcowiznę
ŻARY Mateusz
Wieczorek, uczeń
Katolickiej Szkoły
Podstawowej, laureatem
Ogólnopolskiego
Konkursu
Krajoznawczego PTTK
„Poznajemy Ojcowiznę”.

Współczesny patriotyzm coraz częściej
i coraz bardziej wyraża się poprzez
umiłowanie stron rodzinnych i mieszkających tam ludzi.
Małe Ojczyzny trudniej jest budować na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
Dopiero w 1945 roku zaczął się tu
proces tworzenia społeczności lokalnej. Również w powiecie żarskim po
II wojnie światowej rozpoczęła się integracja zbieraniny ludzkiej ze wszystkich zakątków II Rzeczypospolitej.
O naszych terenach możemy powiedzieć, że jest to Europa Środkowa
w pigułce. Zjechali tu rodacy z państw
powstałych na gruzach Austro-Węgier
- górale czadeccy z Rumunii, prawie
tysiąc przesiedleńców ze Słowacji, ludzie z byłej Jugosławii. Osiedliło się
pół tysiąca zesłańców Sybiru, ponad
dwa tysiące radzieckich Żydów, przyjechali polscy robotnicy z Niemiec
i Francji, pozostała tu grupka Niemców.
Aby było jeszcze trudniej, przez
nasz region przemieszczali się różni
wojskowi i pracownicy PGR. Z tego
tygla ludzkiego postawionego przy
granicy państwowej powoli zaczęło się
tworzyć społeczeństwo.
Z takiej mieszanej rodziny ojciec z Kresów, matka ze Słowacji
- wywodzi się Stanisław Rudnicki,
nauczyciel z 40-letnim stażem. Mottem jego pracy zawodowej jest pomoc
w budowie społeczeństwa lokalnego,
nauczanie poprzez historię i geografię

fot. UG Żary

regionalną. Pierwszeństwo ma poznanie dziejów własnej rodziny ucznia, bo
przecież ludzie tak szybko odchodzą.
Ważne jest poznanie przyrody i architektury najbliższej okolicy.
Rolą nauczyciela jest zachęcenie
młodzieży do poznawania Ojcowizny.
Bardzo atrakcyjna jest turystyka i metodyka harcerska wspierająca kontakty
społeczne. Skuteczne jest angażowanie
uczniów w realizację projektów.
- Zachęcamy młodzież, ich rodziców i nauczycieli do licznego udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym PTTK „Poznajemy Ojcowiznę” - mówi Stanisław Rudnicki.
Co roku uczniowie Szkoły Katolickiej w Żarach skupieni w Kole Regionalnym przy pomocy krewnych przygotowują prace o dziejach swoich rodzin,
bądź o ulubionych zakątkach Małej Ojczyzny. Co roku odnoszą sukcesy.

W bieżącej edycji konkursu na
szczeblu powiatowym czworo uczniów
KSP zajęło pierwsze miejsca. Następnie troje zostało laureatami szczebla
wojewódzkiego.
Uczeń kl. VI KSP Mateusz Wieczorek wywalczył pierwsze miejsce na
szczeblu centralnym za pracę „Łaz wieś na najwyższym poziomie”. Opisał
w niej przyrodę i historię wsi położonej
na Wzniesieniach Żarskich, na skraju
Zielonego Lasu. Najbardziej zaangażował się w poznanie ludzi mieszkających we wsi, do której Wieczorkowie
sprowadzili się siedem lat temu.
Uczeń doszedł do wniosku, że
o atrakcyjności wsi decyduje nie tylko
jej malownicze położenie, ale w największym stopniu aktywność społeczna mieszkańców najpiękniejszej wsi
lubuskiej 2018 roku - mówi Stanisław
Rudnicki. RED

Finaliści z fizyki
ŻARY Uczniowie ze
Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Janusza
Korczaka w Żarach
zostali finalistami
Wojewódzkiego
Konkursu z Fizyki
„Z fizyką zdobywamy
błękitne głębie”
i 17 czerwca otrzymali
zaświadczenia.
Konkurs organizowany był w grudniu przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
pod patronatem Lubuskiego Kuratora
Oświaty. Uczniowie z żarskiej Dwójki
przygotowywali się od października
głównie na zajęciach koła fizycznego prowadzonego przez Sławomira

Na zdjęciu, od lewej: Karolina Witka, Czesław Komenda, Robert Tartak, Sławomir
Muzyka, Maja Zboralska, Martyna Klimczak fot. SP2 Żary

Muzykę. Ósmoklasiści: Karolina Witka Czesław Komenda, Robert Tartak,
Maja Zboralska i Martyna Klimczak
otrzymają wpis na świadectwie ukoń-

czenia szkoły w rubryce „szczególne osiągnięcia ucznia”, co będzie
uwzględnione przy rekrutacji do szkół
średnich. nadesłane

Moja Gazeta
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Początek sezonu
LEKKOATLETYKA
Reprezentanci żarskiego
Agrosu na Ogólnopolskim
Mityngu w Słubicach.
W grupie juniorek w pchnięciu kulą zwyciężyła Ala Dudkiewicz - 12,32 PB, a na
3. miejscu była Zuzanna Mistoń, która poza tym zwyciężyła w biegu na 100 m.p.pł. 15,65 PB. Za nią finiszowała Nina Pawłow.
Ala Dudkiewicz była również druga w rzucie dyskiem - 33,37 m. a na trzecim miejscu
w skoku wzwyż była Adrianna Kwiatkowska - 150 m. Wśród juniorów młodszych
Marcin Jung zajął 3. miejsce w rzucie dyskiem - 38,78 m PB, poprawiając rekord klubowy, a w biegu na 110 m.p.pł. uzyskał rezultat 15,17 s. W grupie młodzików w biegu

na 100 m. zwyciężył Szymon Mac - 11,88
s. PB, na drugim miejscu był Jakub Szakoła - 12,16 s. PB. Szymon zajął też 3. miejsce
w biegu na 300 m - 42,21 s. PB. Zwyciężczynią w rzucie dyskiem była Kinga Pecyna
z wynikiem 39,33 m PB - rekord klubu. W
pchnięciu kulą na 2. miejscu była Julia Pietrusiak - 10,24 m PB, a za nią uplasowała się
Pecyna - 10,13 m PB. Drugie miejsca zajęły - w biegu na 600 m. Emilia Fabiszewska 1,51,25s. PB, a w skoku w dal Blanka Salamon - 4,79 m PB. Blanka była trzecia w biegu na 80 m.p.pł. - 12,96 s. Wśród najmłodszych, w biegu na 100 m, druga była Oliwia Szymanska - 13,54 s. i ponownie druga,
w biegu na 300 m - 48,04 s. Wśród chłopców Konrad Urszyc zwyciężył z wynikiem
45,09 s. źródło: Agros Żary

Miesiąc przed
PIŁKA NOŻNA Długa
przerwa w ligowych
rozgrywkach męczy
kibiców. Odstawienie
trwa stanowczo za długo.
Ligowe zmagania lokalnych drużyn rozpoczną się za miesiąc. To już praktycznie
lada moment, biorąc pod uwagę, że ostatnie były w listopadzie ubiegłego roku.
Na osłodę można sobie pooglądać
jakieś sparingi. To mecze wprawdzie

o nic, ale zawsze, mimo wszystko, jest
boisko, piłka i zawodnicy biegający za
nią. Oprócz samych wyników, ciekawsze jest to, kto i gdzie zagra w nowym
sezonie. Trochę już się pozmieniało.
Najciekawiej zapowiada się okręgówka, przede wszystkim ze względu na
ilość okolicznych zespołów. Meczy nie
zabraknie. Najlepiej, jakby rozgrywane
były w różnych godzinach, a nie wszystkie na raz i wszystkie w soboty. Przynajmniej jesienią. ATB

fot. Agros Żary

Sparta Grabik 2:1 Zieloni Lubiechnia Wielka fot. Andrzej Buczyński

Sprotavia Szprotawa 3:0 Delta Sieniawa Żarska fot. ARMG

Unia Kunice 4:2 Sparta Miodnica fot. Andrzej Buczyński
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21:40

Błękitna głębia

21:25

TVP1

ﬁlm sensacyjny, USA, 2005

TVP2

i Królestwo Kryształowej Czaszki
sobota
22:35

26 czerwca - 2 lipca 2020
Poniedziałek

20:05
POLSAT

Transcendencja

20:00

Logan
Od dwudziestu pięciu lat na świat nie przyszedł
żaden mutant. Obecnie populacja ludzi z genem X liczy zaledwie kilku osobników. Logan
traci swoją moc regeneracji i długowieczności
wskutek zatrucia adamantium. Zaczyna się
starzeć. Zmęczony życiem pracuje jako kierowca
limuzyny w El Paso w Teksasie. Nie stroni też od
alkoholu. Wraz z Calibanem poświęca się opiece
nad przyjacielem, profesorem Charlesem Xavierem. 90-letni naukowiec mieszka w opuszczonej
hucie w północnym Meksyku.

POLSAT

20:00

Mroczny Rycerz powstaje

TVN

ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2012

Biznesmen Bruce Wayne podjął decyzję,
że będzie żył w ukryciu. Wybrał taką drogę
dla dobra mieszkańców Gotham City. On
i komisarz Gordon uznali, że zrzucenie winy
za śmierć prokuratora okręgowego Harveya
Denta na podziwianego superbohatera
będzie najlepszym rozwiązaniem. Choć
Batman okrył się niesławą, kłamstwo
przyniosło oczekiwane efekty. Działalność
kryminalistów w Gotham została znacznie
ograniczona dzięki ustawie Denta.

Naukowiec Will Caster (Johnny Depp) pracuje
w specjalnym zespole badawczym. Jego
celem jest stworzenie sztucznej inteligencji,
obdarzonej nie tylko zdolnością myślenia, ale
również empatią. Środowiska ekstremistów
sądzą, że skutki tych eksperymentów mogą
poważnie zagrozić ludzkości. Organizują więc
zamach na życie Willa. Gdy w wyniku ich
działań naukowiec ginie, jego żona Evelyn
(Rebecca Hall) postanawia przenieść umysł
zmarłego męża do pamięci maszyny.

Wtorek

ﬁlm sf, Kanada, Australia, USA, 2017

Niedziela

dramat sf, Wielka Brytania, USA, Chiny, 2014

Poszukiwacze podwodnych skarbów: 29-letni
płetwonurek Jared (Paul Walker), jego dziewczyna Sam (Jessica Alba) oraz prawnik Bryce
(Scott Caan) i jego nowa partnerka Amanda
(Ashley Scott) marzą o odnalezieniu zatopionego statku ze skarbem, który jest wart miliony
dolarów. W końcu przyjaciele natraﬁają na wrak
legendarnego okrętu o nazwie „Zeﬁr”. Ich radość
ze znaleziska nie trwa jednak długo. Okazuje się
bowiem, że obok szczątek statku znajduje się
zatopiony samolot z kokainą.

Indiana Jones
POLSAT

Sobota

Środa

Jack Ryan: Teoria chaosu

20:05
TVP2

ﬁlm sensacyjny, Rosja, USA, 2014

Jack Ryan (Chris Pine) pracuje jako analityk
ﬁnansowy na Wall Street. W rzeczywistości od
dziesięciu lat jest agentem CIA, który działa
pod przykrywką. Jego zwierzchnikiem jest
Thomas Harper (Kevin Costner). Przypadkiem
Ryan odkrywa, że jeden z najpotężniejszych
rosyjskich oligarchów, Wiktor Czerewin (Kenneth Branagh), w porozumieniu z tamtejszym
rządem przygotowuje się do brutalnego aktu
terroryzmu. Ma on na celu ekonomiczny
upadek USA.

Moja Gazeta

Czwartek

Nie ma tego złego...

20:00
POLSAT

komedia, Belgia, Francja, 2017

Marie - Francine zostaje porzucona przez
męża, który zakochał się w znacznie młodszej
kobiecie. Ponieważ nie stać jej na wynajem
satysfakcjonującego lokum jest zmuszona
wrócić do domu rodziców. Mieszczańscy
rodzice, traktują swoją córkę jakby nadal była
dzieckiem. Nie tylko strofują ją na temat tego
o której wraca do domu - matka gotuje ulubione śniadanie z czasów dzieciństwa i stara
się rozweselić dorosłą kobietę szmacianymi
lalkami. Marie-Francine poznaje Patricka.

Diabeł ubiera się u Prady
komediodramat, USA, 2006

Andrea kończy studia dziennikarskie i zaczyna
poszukiwania pracy. Traﬁa na rozmowę
kwaliﬁkacyjną do magazynu „Runway”
prowadzonego przez wpływową kobietę
świata mody, Mirandę Priestly (Meryl Streep).
Ma szczęście, bo redaktor naczelna właśnie
potrzebuje dodatkowej asystentki. Dziewczyna
naiwnie sądzi, że w pracy najważniejsze są
kompetencje. Jest jednak w błędzie. By utrzymać posadę, Andrea musi spełniać dziwaczne
zachcianki szefowej.

piątek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:15 Jaka to melodia?
04:45 Przysięga
- serial obyczajowy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:25 Bądźmy razem w domu
- magazyn
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
07:40 Japonia - Inspirujące
krajobrazy. Wzgórza Ome
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce

04:45 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
- program edukacyjny
08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Spiszmy się jak na
rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka
12:30 Koło fortuny - teleturniej
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
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Gotowi do gotowania.
Start! - magazyn

04:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
- program kryminalny
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
- program kryminalny
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:46 Raport alergiczny
19:55 Uwaga!

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- serial
kryminalny prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:45 Gliniarze
- serial kryminalny
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe
- Dobroczynność zaczyna
się w domu - serial
08:30 Teatr na ten czas
- Anna Kuligowska
- Korzeniewska - felieton
08:35 Koło pióra - magazyn
09:15 Lista Adriana
Messengera - dramat,
prod. USA, 1963
11:00 Doktor Ewa - serial TVP,
reż. Henryk Kluba
12:35 Wniebowzięci - ﬁlm
13:30 Sztuka Chin - ﬁlm
dokumentalny
14:35 Dzika Muzyka - Tańce,
hulanki, swawole
15:10 Duże zwierzę - ﬁlm
obyczajowy, reż. Jerzy
Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr,
Anna Dymna, Dominika
Bednarczyk, Błażej Wójcik,
Andrzej Franczyk, Feliks
Szajnert, Zbigniew Kaleta,
Andrzej Kozak

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:20 Rodzinny interes
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół
z dzieciństwa Wojtku
i Ryszardzie (Marek Krupski i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników: młody
Dawid (Patryk Janas),
który uczy się fachu przy
doświadczonym Bronku.
10:10 Zaklinaczka duchów
12:05 Kobra - oddział
specjalny
14:05 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

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 Wiza na miłość
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia - program
20:00 Słodki listopad - ﬁlm
melodramat, USA, 2001,
reż. Pat O’Connor, wyk.
Keanu Reeves, Charlize
Theron, Jason Isaacs

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
Policjanci z dwóch komend
codziennie interweniują, począwszy od pijackich melin,
a skończywszy na domowych
kłótniach.
20:00 Gwiazdy Kabaretu 21:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 23:00 Czas
Apokalipsy. Akcja rozgrywa
się podczas wojny w Wietnamie. Kapitan sił specjalnych,
Willard ma wytropić i zabić
tajemniczego pułkownika
Kurtza, który wypowiedział
posłuszeństwo armii Stanów
Zjednoczonych.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

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 Cena wolności - serial
21:40 Błękitna głębia
- thriller, prod. US
23:40 24 godziny po śmierci
- ﬁlm akcji
01:20 American Crime Story Sprawa O. J. Simpsona
02:25 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:05 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - koncert
21:50 Julie i Julia
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2009,
reż. Nora Ephron,
wyk. Meryl Streep, Amy
Adams, Stanley Tucci,
Chris Messina, Brian
Avers, Dave Annable
24:00 Zawsze tylko ty
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2009
01:55 Transcendencja
- ﬁlm science ﬁction
03:55 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny
04:40 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Strzelec
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2007, reż. Antoine
Fuqua, wyk. Mark Wahlberg, Michael Pena, Danny
Glover, Kate Mara, Elias
Koteas
22:45 Niezłomny
- ﬁlm wojenny,
prod. USA, 2014,
reż. Angelina Jolie,
wyk. Jack O’Connell,
Domhnall Gleeson, Garrett
Hedlund, Miyavi, Finn
Wittrock
01:30 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:35 Down the road.
Zespół w domu
- program rozrywkowy
prod. Polska
03:35 Noc Magii

KOMEDIA

20:05 U Pana Boga
w ogródku
- komedia
W Królowym Moście żyje
się w odwiecznej harmonii
z naturą i boskimi przykazaniami. Nadchodzi
jednak dzień, który może
zakończyć tę sielankę.
Otóż do Królowego Mostu
przybywa niejaki Jerzy
Bocian, dawniej Józef
Czapla, lepiej znany pod
pseudonimem Żuraw.
22:45 Max Payne
- ﬁlm akcji
01:00 Diabelskie
nasienie
- horror
01:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:30 Szarada - komedia
sensacyjna, prod. USA
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP
19:40 Pasmo publicystyczne
20:00 Kulturalne 007
- Goldﬁnger
- ﬁlm sensacyjny
21:55 Gimme Danger - ﬁlm
23:45 Gomorra - serial
00:40 Informacje kulturalne
00:50 Kino nocne
- Matnia - dramat,
prod. Wielka Brytania,
1966, reż. Roman
Polański
02:35 Legendy Rocka - Joni
Mitchell - dokumentalny
03:00 Legendy Rocka
03:20 Kino nocne - Złodziej
- dramat

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Zlecenie
21:45 xXx
00:15 Resident Evil:
Retrybucja
02:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
02:40 Dyżur - serial
dokumentalny
03:05 Niesamowite!
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

KOMEDIA

22:30 Życie od kuchni
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2007, reż. Scott
Hicks, wyk. Catherine
Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin, Patricia
Clarkson, Jenny Wade,
Bob Balaban
Życie szefowej kuchni
w popularnej restauracji
zmienia się radykalnie,
gdy zostaje prawnym
opiekunem swojej
siostrzenicy.
00:40 Kości
- serial, USA
01:40 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
11:20 Głos Polski 11:30 Ivato
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Moj
dziadek 1 wrzesnia 1939
13:05 W Solankowej Dolinie
13:30 Msza Święta 14:30
Wakacje z Chopinem 14:45
100 cudownych miejsc na
świecie 14:55 Słowo Życia
15:00 Modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie
ręki 16:50 100 cudownych
miejsc na świecie
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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sobota
TVP 1
05:25
06:20
06:45
07:00

07:40
08:00
08:25
08:55
09:20
09:55

11:45
12:50
13:30
13:55

Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extr
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
Japonia - Inspirujące krajobrazy. Dolina Kurokawa
- ﬁlm dokumentalny
Pełnosprawni
Wojsko - polskie.pl
Studio Raban
Rodzinny ekspres
Mściciel z Laramie western, prod. USA, 1955,
reż. Anthony Mann, wyk.
James Stewart, Arthur
Kennedy, Donald Crisp,
Cathy O’Donnell
Fascynujący Świat
- Najdziwniejsza pogoda
we wszechświecie
Przyrodnik na tropie
Okrasa łamie przepisy
Z pamięci

SERIAL OBYCZAJOWY

14:05 Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
15:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
16:05 Postaw na milion
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Blondynka - serial TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:14 Alarm! - magazyn
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Hit na sobotę - Saga
Wikingów - ﬁlm akcji
23:30 G. I. Jane
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1997,
reż. Ridley Scott
01:40 Błękitna głębia
- thriller, prod. USA
03:40 Jaka to melodia?
04:30 Z pamięci

27 czerwca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:40 Cafe piosenka
- talk-show
06:10 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
11:35 Ostoja - magazyn
przyrodniczy
12:10 Program rozrywkowy
13:30 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2020 - widowisko
16:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:55 Kabaretowe Lato Dwójki - program rozrywkowy
17:45 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Pogoda

04:50 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Dzień Dobry
Wakacje
11:30 MasterChef
Junior
13:00 Ameryka Express
14:35 Odkryj niezwykłą
Japonię
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!
20:00 Bardzo Dziki
Zachód
- ﬁlm western, USA, 1999,
reż. Barry Sonnenfeld,
wyk. Will Smith

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Scooby Doo:
Na wyspie Zombie
10:05 Ewa gotuje
10:35 Nasz Nowy Dom
11:40 Inna kobieta
Bohaterka 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.
13:50 Daredevil
Jako dziecko Matt
Murdock stracił wzrok
w wyniku zetknięcia z
radioaktywną substancją,
która sprawiła jednak,
że jego pozostałe zmysły
zyskały nadludzką
wrażliwość.
15:55 XXI Mazurska Noc
Kabretowa

07:30 Przygody pana
Michała - serial historyczno-przygodowy TVP
08:35 Informacje kulturalne
08:45 Zakochaj się w Polsce
09:15 Hollywood in Vienna
- A tribute to Alexandre
Desplat
11:00 Dokument tygodnia
- Niknące światło
- ﬁlm dokumentalny
12:40 Jańcio Wodnik
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Franciszek Pieczka,
Grażyna Błęcka Kolska
14:25 Koło pióra - magazyn
14:40 Kratka - ﬁlm TVP
15:40 Lekkość bytu - Janusz
Prusinowski - talk-show
16:00 Retro kino - Bullitt
18:00 Co dalej?
18:30 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków - cykl
dokumentalny
19:30 Z przytupem

06:00 Na wariackich
papierach
07:00 Taki jest świat
07:55 Rycerze z Szanghaju
Dwaj przyjaciele
próbują zapobiec spiskowi
uśmiercenia rodziny
królewskiej, przy okazji
dokonując prywatnej
zemsty na mordercach
ojca Chona.
10:10 Lombard.
Życie pod zastaw
20:00 Mocne sobotnie kino:
Liberator
- ﬁlm sensacyjny
Terroryści opanowują
statek z bronią jądrową.
Ich plany niweczy kucharz
okrętowy, były komandos
Ryback.
22:00 Zabójcza przesyłka
- ﬁlm sensacyjny
Londyńska kurierka
odkrywa, że w jednej
z paczek jest bomba.

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda
11:00 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
11:55 ParaNorman - ﬁlm
przygodowy, USA, 2012,
reż. Chris Butler, Sam Fell,
wyk. Kodi Smit-McPhee,
Tucker Albrizzi, Anna
Kendrick, Casey Aﬄeck
13:45 Dziewczyny
z drużyny IV - ﬁlm
komedia, USA, 2007, reż.
Steve Rash, wyk. Ashley
Benson, Cassie Scerbo,
Noel Areizaga, Jennifer
Tisdale, Kierstin Koppel
15:40 Stowarzyszenie wędrujących dżinsów
- ﬁlm komedia, USA, 2005,
reż. Ken Kwapis, wyk.
Amber Tamblyn, Alexis
Bledel, America Ferrera,
Blake Lively, Jenna Boyd

06:00 Przygody Kota w butach
06:35 Pan Peabody i Sherman Show 07:05 101 dalmatyńczyków 09:20 Galileo
11:20 Policjantki i Policjanci
13:25 Zaginione cesarstwo.
Król małp, cz. 2 Sinolog Nick
Orton wolałby poświęcać
się swej naukowej pasji,
ale z konieczności zajął się
konsultingiem biznesowym,
w którym jego ogromna
wiedza o Chinach jest nieporównanie lepiej opłacana niż
praca naukowca.
15:00 STOP Drogówka magazyn 16:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Galileo
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
23:00 Bez litości 3 00:55 Najdziwniejsze zwierzęta świata
01:55 Zagadkowe zgony
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 Lista Przebojów

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

PROGRAM OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM WOJENNY

FILM SENSACYJNY

18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:35 Lajk!
20:05 Program rozrywkowy
21:25 Transcendencja
- ﬁlm science ﬁction,
prod. Wielka Brytania,
USA, 2014, reż. Wally
Pﬁster
23:35 Wyspa strachu - thriller,
prod. USA, 2009
01:20 Pracownik miesiąca
- komedia, prod. USA,
2006, reż. Greg Coolidge,
wyk. Dane Cook
03:15 Julie i Julia
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2009,
reż. Nora Ephron,
wyk. Meryl Streep, Amy
Adams, Stanley Tucci
05:15 Zakończenie dnia

22:10 Pitch Perfect
- ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. Jason
Moore, wyk. Jason Moore,
Anna Kendrick, Skylar
Astin, Ben Platt
Beca, studentka
pierwszego roku na
Barden University, dołącza
do damskiego chóru
szkolnego, The Bellas,
który startuje w zawodach
a capella.
00:30 Ptaszek na uwięzi
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1990, reż. John
Badham, wyk. Mel
Gibson, Goldie Hawn,
David Carradine, Bill Duke,
Stephen Tobolowsky, Joan
Severance
02:50 Uwaga!

17:50 Chłopaki do wzięcia
- program obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ratatuj
Szczur o imieniu
Remy pragnie zostać
największym francuskim
szefem kuchni - wbrew
życzeniom rodziny, która
widzi go raczej w roli
śmietnikowego gryzonia.
22:35 Indiana Jones
i królestwo krysztalowej czaszki
01:05 Wróg u bram
03:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Bilet na weekend
- Wstęp do ﬁlmu
- Mój tydzień z Marilyn
i Pół żartem, pół serio
20:05 Bilet na weekend
- Mój tydzień z Marilyn
- ﬁlm obyczajowy
21:50 Beth Ditto live at
L’Aeronef Lille
- koncert
23:10 Mocne Kino
- Millenium: Mężczyźni,
którzy nienawidzą kobiet
- dramat
01:40 Kino nocne - Polowanie
na króliki - dramat
03:10 Za młodzi na śmierć
- John Belushi - ﬁlm
04:05 Miasto umarłych
- ﬁlm fabularny
05:20 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

00:00 Akt odwagi
- ﬁlm wojenny
Elitarna jednostka
żołnierzy zostaje wysłana
na tajną misję w celu
odzyskania porwanej
agentki CIA.
02:00 Na wariackich
papierach
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:30 Menu na miarę
03:50 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

18:05 Rewolwer i melonik
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Jeremiah S.
Chechik, wyk. Jeremiah
Chechik, Ralph Fiennes
20:00 Gruby i chudszy II:
Rodzina Klumpów
- ﬁlm komedia, USA, 2000,
reż. Peter Segal
22:20 Sekrety i grzeszki
- ﬁlm komedia, USA,
2011, reż. Ron Howard,
wyk. Vince Vaughn, Kevin
James, Jennifer Connelly
00:40 Zombikalipsa
- ﬁlm horror, USA,
2014, reż. Turner Clay,
wyk. Justin Ray, Jerod
Meagher, Stefanie Estes,
Ron Hanks, Michael Taber
02:15 Druga strona
medalu

TV Trwam
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 14:30
Przedstawienie musi trwać
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Historia PL 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 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Mojżesz

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

28 czerwca

TVP 1

TVP 2

05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Ziarno
09:30 Sekundy, które
zmieniły życie
09:55 Syzyfowe prace - serial
10:55 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci
14:25 Weterynarze z sercem

05:30 To je Borowicz. Podróże
ze smakiem
05:55 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
- Kaleka Ewangelia
czyli mechanizmy serca
06:05 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:55 Spiszmy się jak
na rolników przystało
07:05 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
11:15 Gwiazdy w południe
- Kowboje - western
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2020
- widowisko muzyczne
16:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:55 Zmiennicy - serial TVP
18:00 Panorama

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
16:05 Postaw na milion
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Blondynka - serial TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 Anna Karenina
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2017,
reż. Karen Szachnazarow
20:55 Wieczór wyborczy
21:35 Anna Karenina
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
22:35 Zakochana Jedynka
- Miłość w Indiach
- ﬁlm prod. Francja, 2016
00:20 Saga Wikingów
- ﬁlm akcji
02:05 G. I. Jane - fabularny

18:35 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:30 Na sygnale
- serial fabularyzowany
prod. TVP
20:05 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
22:40 Kino bez granic
- Pokuta - dramat
obyczajowy, prod. Francja,
Wielka Brytania, 2007
00:50 Między piekłem
a niebem
- dramat, prod. USA,
1998, reż. Vincent
Ward
02:50 Kawalerskie życie
na obczyźnie
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Andrzej Barański
04:35 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:50
07:00
09:00
11:30
12:30
13:00

14:50

16:55

19:00
19:20
19:45

Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Dzień Dobry Wakacje
Weekendowa
metamorfoza
Co za tydzień
Uwolnić orkę III:
Na ratunek - ﬁlm przygodowy, USA, 1997, reż.
Sam Pillsbury, wyk. Jason
James Richter, August
Schellenberg, Annie
Corley, Vincent Berry
Johnny English:
Reaktywacja - ﬁlm
komedia, USA, Wielka
Brytania, Francja, 2011,
reż. Oliver Parker,
wyk. Rowan Atkinson
Happy Feet: Tupot
małych stóp II
- ﬁlm komedia,
USA, 2011
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga!

FILM PRZYGODOWY

20:00 Mroczny Rycerz
powstaje
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2012,
reż. Christopher Nolan,
wyk. Christian Bale, Tom
Hardy, Marion Cotillard,
Anne Hathaway, Joseph
Gordon-Levitt, Michael
Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Matthew
Modine
23:20 Pitch Black
- ﬁlm S-F, USA, Australia,
2000, reż. David Twohy,
wyk. Vin Diesel, Radha
Mitchell, Cole Hauser,
Keith David, Lewis
Fitz-Gerald
01:35 Ameryka Express
03:10 Noc magii
- program rozrywkowy

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:00 Doktor Dolittle
i pies prezydenta
Maya Dolittle jest córką
słynnego weterynarza i
podobnie jak ojciec, ma
niezwykły dar: potraﬁ rozmawiać ze zwierzętami.
Aby zrealizować ambicje
i pójść w ślady ojca, musi
dostać się do szkoły
weterynarii.
08:50 Tarzan król dżungli
W trakcie ekspedycji do
dżungli John Greystoke i
jego żona giną w wypadku
helikoptera. Przeżywa
jedynie ich mały synek.
Przerażone dziecko bierze
pod opiekę sympatyczna
gorylica Kala.
10:45 Ratatuj
12:55 Indiana Jones
i królestwo krysztalowej czaszki

07:40 Liturgia z cerkwi
św. Ducha
09:00 Liturgia greckokatolicka z paraﬁi pw.
Podwyższenia Krzyża
Pańskiego - transmisja
10:00 Daleko od szosy - serial
11:25 Zakochaj się w Polsce
11:50 Trzeci punkt widzenia
12:15 Animama - Pieśń poranna - ﬁlm animowany
12:20 Animama - Dom Jeża
- ﬁlm animowany
12:30 Animama - Wycieczka
chóru - ﬁlm animowany
12:35 Animama - Czerwone
i czarne - animowany
12:45 Animama - Mały western
- ﬁlm animowany
12:50 Animama - Blask
- ﬁlm animowany
13:15 Bilet na weekend
15:00 Opera Nova
w Bydgoszczy - Manru
17:15 Niedziela z...
Henrykiem Talarem

05:30 Tajemnice medyczne
07:15 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:10 Gamoń
11:20 Dziewczyny
z wyższych sfer
Molly, córka legendy
rocka, zostaje okradziona
z majątku przez adwokata.
Nie mając pieniędzy,
podejmuje pracę jako
niania 8-letniej Ray.
13:25 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Roszpunka
14:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Gęsiareczka
15:50 Wyścig szczurów
18:00 Dirty Dancing
Szesnastoletnia Frances
poznaje na wakacjach w
ekskluzywnym ośrodku
wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca.

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
12:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:10 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:15 Dziewczyny z drużyny
V: Walcz do końca
- ﬁlm komedia, USA,
2009, reż. Bille Woodruﬀ,
wyk. Christina Milian,
Vanessa Born, Cody Longo,
Gabrielle Dennis, Rachele
Smith
17:30 Stowarzyszenie wędrujących dżinsów II - ﬁlm
komedia, USA, 2008, reż.
Sanaa Hamri, wyk. Alexis
Bledel, America Ferrera,
Blake Lively, Amber Tamblyn, Rachel Nichols

06:00 Pan Peabody i Sherman
Show 07:05 101 dalmatyńczyków 08:55 W 80 dni
dookoła świata Londyn,
koniec XIX wieku.
11:20 Galileo 13:20 Gwiazdy
Kabaretu 15:25 Ślub last
minute Po zaręczynach Hallie
i Lucas zaczynają planować
ślub swoich marzeń na tropikalnej plaży. 17:20 Smak
miłości Zoe Walker, młoda,
utalentowana naukowiec,
pracuje w laboratorium
smaków sieci kawiarni Star
Kreme.
19:00 Galileo 20:00 Krwawy
sport Frank Dux postanawia
wziąć udział w nielegalnym
turnieju - dopuszczającym
wszelkie style i formy walk,
nawet śmiertelne. 21:55
Bitwa o Sewastopol 00:25
Kobiety i maﬁa 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów 05:30 Telezakupy

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SF

15:30 U Pana Boga
w ogródku
- komedia
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 10 w skali humoru
- czyli dekada
Kabaretu Nowaki
22:40 48 godzin
Jack Cates jest jedynym
policjantem, który ocalał
ze strzelaniny z poszukiwanym mordercą. Cates
ma 48 godzin, żeby złapać
przestępcę.
00:45 Logan
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrwkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

17:55 Niedziela z...
Henrykiem Talarem
- Kawalerki
- serial TVP
18:40 Niedziela z...
Henrykiem Talarem
- Obcy w domu
- ﬁlm obyczajowy
20:05 Bilet na weekend
- Pół żartem, pół serio
- komedia
22:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:40 Dokument.pl
00:10 Opole 2016 Scena
Alternatywna
00:50 Kino nocne
- Zapomniani - dramat
02:10 Mocne Kino - Millenium:
Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet - dramat,
prod. Niemcy, Norwegia

20:00 Niedziela
z gwiazdami: Con Air:
Lot skazańców
Samolot przewożący
najniebezpieczniejszych
skazańców zostaje przez
nich opanowany. Zwolniony warunkowo Cameron,
będąc na pokładzie,
stara się powstrzymać
kryminalistów.
22:10 Air Force One
00:50 Czas zemsty
02:50 Na wariackich
papierach
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji

20:00 Matrix Rewolucje
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss, Laurence Fishburne,
Hugo Weaving, Jada
Pinkett Smith
22:45 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
00:50 Duchy Alaski
01:50 Druga strona medalu
02:40 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:30 Przyjaciele
i bohaterowie 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:15
Święty na każdy dzień 14:20
100 cudownych miejsc
na świecie. Święta Dolina
Inków, Peru
14:30 Kateri 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Choszczówka 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. Peru: Miasto Cuzco 21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Retrospekcja

18 PROGRAM TV

26 czerwca 2020

poniedziałek

29 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
07:40 Japonia - inspirujące
krajobrazy. Wyspa
Miyakojima - ﬁlm
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna
- serial obyczajowy
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 BBC w Jedynce

04:55 Cafe piosenka
05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Coś dla Ciebie
- magazyn
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało
06:50 Bądźmy razem w domu
07:30 Pytanie na śniadanie
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
12:00 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:10 Coś dla Ciebie
- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie
- Borelioza - magazyn
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

04:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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
- program kryminalny
15:25 Efekt Domina
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:46 Raport alergiczny
19:55 Uwaga!

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

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
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony
22:40 Świat bez ﬁkcji
23:45 Wspaniały Joe
- ﬁlm fabularny
01:35 Miłość w Indiach
03:20 Miłość i turbulencje

Moja Gazeta

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Gotowi do gotowania.
Start! - magazyn
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:05 Grunt to rodzinka
- komedia
21:55 McMaﬁa - serial
23:05 Ostatnia rodzina
- dramat, reż. Jan
P. Matuszyński, wyk.
Andrzej Seweryn, Dawid
Ogrodnik, Aleksandra
Konieczna, Andrzej Chyra
01:15 Warto kochać - serial
02:10 Pokuta - dramat obyczajowy, prod. Francja

20:15 Doradca smaku
- program kulinarny
20:20 Milionerzy
21:00 Romeo musi
umrzeć
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2000, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li,
Aaliyah, Delroy Lindo,
Isaiah Washington,
Russell Wong, D.B.
Woodside
23:20 Gliniarz z metropolii
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Thomas Carter,
wyk. Eddie Murphy, Kim
Miyori, Art Evans, James
Carpenter, Michael
Rapaport
01:50 Co za tydzień
02:20 Zabójcza broń - serial
03:20 Uwaga!

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
- magazyn
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
prod. Polska
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM SENSACYJNY

20:05 MEGA HIT - Logan
Mutanci niemal wyginęli,
a ci, którzy przeżyli
zmuszeni zostali do
ukrywania swoich mocy.
Zmęczony życiem
Logan opiekuje się
schorowanym Profesorem
X w kryjówce przy granicy
meksykańskiej.
23:00 Eagle Eye
Jerry Shaw, 23-letni
były student Stanford
University, pracuje jako
asystent w punkcie ksero.
01:25 Jack Ryan: Teoria
chaosu
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Psie ﬁgle
08:25 Co dalej? - Czy Internet
zastąpił rzeczywistość?
Co z Internetu zostanie po
pandemii na stałe?
09:00 Szarada - komedia
sensacyjna, prod. USA,
1963, reż. Stanley Donen,
wyk. Cary Grant
11:00 Doktor Ewa - serial TVP
12:40 Sobie król - ﬁlm TVP,
reż. Janusz Łęski
13:30 Gdziekolwiek będę...
- ﬁlm dokumentalny
14:30 Janek Simon - ﬁlm
dokumentalny
15:05 Sonata księżycowa
- ﬁlm fabularny, prod.
Wielka Brytania, 1937, reż.
Lothar Mendes, wyk. Ignacy Jan Paderewski, Charles
Farell, Marie Tempest
16:35 Mały książę - ﬁlm
animowany, prod. Francja
18:30 Informacje kulturalne

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
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
16:00 Rodzinny interes

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 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy,
prod. Polska

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00 Emil
pogromca mandatów 14:00
Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon 16:00 Słoneczny patrol 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Istnienie
- horror Pisarka wyjeżdża
popracować nad nową
książką do położonego na
wyspie domu, który należał
do jej ojca. Kiedy ukazuje
jej się powracająca zjawa,
kobieta myśli, że zaczyna
tracić rozum. 22:50 Sześć
dróg do śmierci Tajemniczy
John Doe ma tylko jeden cel
- wymierzyć sprawiedliwość
Sonny’emu Garcii. 01:00
Włatcy móch 01:30 Galileo
02:35 Interwencja

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

18:45 Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP
19:50 Program
publicystyczny
20:00 Rok 2020
20:30 Barwy dzieciństwa
- Broken - dramat,
prod. Wielka Brytania,
2012
22:00 Powidoki - program
publicystyczny
22:20 Mały wielki człowiek
- Mali bohaterowie - ﬁlm
23:45 Kino nocne - Gdy budzą
się demony - dramat,
prod. Hiszpania, USA,
2011, reż. Roland Joﬀe
01:40 Informacje kulturalne
01:45 Nic śmiesznego - komedia, reż. Marek Koterski
03:20 Fortepian - ﬁlm fabularny, prod. Australia

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Skok życia
22:05 Liberator
Terroryści opanowują
statek z bronią jądrową.
Ich plany niweczy kucharz
okrętowy, były komandos
Ryback.
00:05 Wściekłe psy
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
02:45 Niesamowite!
03:35 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial

20:00 #Wszystko gra
- ﬁlm komedia, Polska,
2016, reż. Agnieszka
Glińska, wyk. Kinga Preis,
Eliza Rycembel, Stanisława Celińska, Sebastian
Fabijański
21:55 W ukryciu - ﬁlm horror,
USA, 2015, reż. Matt
DuﬀerRoss Duﬀer, wyk.
Alexander Skarsgard,
Andrea Riseborough,
Emily Alyn Lind, Heather
Doerksen, Steven Elliot
23:45 Zombikalipsa
- ﬁlm horror, USA,
2014, reż. Turner Clay,
wyk. Justin Ray, Jerod
Meagher, Stefanie Estes,
Ron Hanks
01:25 Druga strona medalu
02:30 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 11:20
Przełamywanie barier 11:55
Święty na każdy dzień 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ja Paweł
12:45 Kolory Świętości
12:50 Antykultura II 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie. Peru: Miasto Cuzco
13:30 Msza Święta 14:30 Stara
i Nowa Bazylika Świętego
Piotra 15:25 Syria 15:40 100
cudownych miejsc na świecie
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie 16:30 Zew
natury 16:55 Świadkowie
17:20 Owady zagrażające
naszym lasom 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

30 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:40 Japonia - inspirujące
krajobrazy. Góra Aso
- ﬁlm dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
obyczajowy
09:15 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Szkocja

05:00 Cafe piosenka
05:30 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:20 Pogodzić niemożliwe
- reportaż
06:50 Bądźmy razem w domu
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
14:10 Janosik - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Gotowi do gotowania.
Start! - magazyn

04:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
- program kryminalny
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital
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!
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
- magazyn
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Kociokwik
08:30 Blok publicystyczny
09:05 Mały książę - ﬁlm
animowany, prod. Francja
11:00 Doktor Ewa - serial TVP
12:35 Dziewczyny do wzięcia
- ﬁlm TVP, reż. Janusz
Kondratiuk
13:25 Rok 2020
13:55 Czesław Wołłejko
- aktor i poeta - ﬁlm
14:50 Trzeba zabić tę miłość
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Janusz Morgenstern
16:35 Ciocia Danielle - ﬁlm
fabularny, prod. Francja
18:30 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
18:45 Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP
19:40 Program
publicystyczny
20:00 Stulecie Winnych
20:50 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
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
14:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

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
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00 Emil
pogromca mandatów 14:00
Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon 16:00
Słoneczny patrol Akcja
serialu rozgrywa się na
plaży w południowej
Kalifornii. Gwiazda serialu
David Hasselhoﬀ występuje
w roli szefa patrolu dzielnych
i atrakcyjnych ratowników.
Wspaniała przygoda, piękne
i wysportowane ciała w skąpych strojach kąpielowych,
wakacyjne romanse. 17:00
Pamiętniki z wakacji 18:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00
Ogień zwalczaj ogniem
Strażak Jeremy Coleman jest
świadkiem zbrodni.. 23:00
Operacja świt

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM AKCJI

DRAMAT

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 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony
22:40 Ocaleni - reality show
23:45 Rozumiemy się
bez słów - komedia
01:40 Zabić Kennedy’ego
- dramat
03:20 Film fabularny
04:55 Zakończenie dnia

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:05 U Pana Boga za piecem
- komedia, reż. Jacek
Bromski, wyk. Ira Łaczina,
Jan Wieczorkowski,
Krzysztof Dzierma
21:55 Siostry - ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, 2016
23:05 Stroiciel Himalajów
- ﬁlm dokumentalny
00:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
01:10 Defekt - serial
sensacyjny TVP
02:15 Nie ma tego złego...
- komedia, prod. USA
03:55 Poetka z Arabii
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy, 2017
05:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:00 Dowód życia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2000, reż. Taylor Hackford,
wyk. Meg Ryan, Russell
Crowe, David Morse,
Pamela Reed, David
Caruso
23:40 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:45 Mroczny Rycerz
powstaje
- ﬁlm przygodowy,
USA/Wielka Brytania,
2012, reż. Christopher
Nolan, wyk. Christian
Bale, Tom Hardy, Marion
Cotillard, Anne Hathaway,
Joseph Gordon-Levitt,
Michael Caine, Gary
Oldman, Morgan
Freeman
03:45 Noc magii

20:00 Jack Ryan:
Teoria chaosu
Jack Ryan jest analitykiem
ﬁnansowym
z Wall Street, a w rzeczywistości agentem CIA,
który od 10 lat działa pod
przykrywką.
22:20 Patriota
Tom to zrealizowany
przez Rolanda Emmericha
z ogromnym rozmachem
epicki ﬁlm przygodowy
w gwiazdorskiej obsadzie,
którego tłem jest
amerykańska wojna
o niepodległość.
01:55 Dar
04:25 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

21:05 Lekkie obyczaje
- Daleko od nieba
- dramat, prod. USA,
Francja, 2002, reż. Todd
Haynes, wyk. Julianne
Moore, Dennis Quaid,
Dennis Haysbert
23:00 Portrety
- Pierre Richard
23:55 Co dalej?
00:25 Royal Opera House:
Norma - opera
03:00 Kino nocne
- Czerwony Pająk
- dramat, reż. Marcin
Koszałka, wyk. Filip
Pławiak, Adam
Woronowicz
04:30 Z pogranicza cudu
- ﬁlm dokumentalny
05:20 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

20:00 Air Force One
- ﬁlm sensacyjny
Air Force One
z prezydentem Stanów
Zjednoczonych oraz jego
rodziną na pokładzie zostaje uprowadzony przez
rosyjskich terrorystów.
22:25 Django
01:50 Na wariackich
papierach
- serial obyczajowy
02:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Tajemnice medyczne
03:40 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur
- serial dokumentalny

20:00 Teoria spisku
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Richard Donner,
wyk. Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart,
Cylk Cozart, Stephen Kahn,
Terry Alexander
22:50 Matrix Rewolucje
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss, Laurence Fishburne,
Hugo Weaving, Jada
Pinkett Smith, Harold Perrineau Jr., Nathaniel Lees,
Clayton Watson, Mary
Alice, Monica Bellucci,
Lambert Wilson
01:25 Kości
- serial, USA
02:25 Druga strona medalu

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15 Jak
my to widzimy 10:45 Zew
natury 11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45
Historia i architektura Polski
w rysunkach prof. Ryszarda
Natusiewicza 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Apokryfy 13:30 Msza
Święta 14:30 Czterdzieści
nocy 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Orłem Być... 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 Jasnogórski

Moja Gazeta

PROGRAM TV 19
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środa

1 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
07:40 Film dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:00 Cafe piosenka
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:20 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:50 Bądźmy razem w domu
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:00 Alternatywy 4 - serial
komediowy TVP, reż.
Stanisław Bareja, wyk.
Roman Wilhelmi, Gustaw
Lutkiewicz, Wojciech
Pokora, Bronisław Pawlik,
Kazimierz Kaczor, Bożena
Dykiel, Bolesław Płotnicki,
Jerzy Kryszak, Zdzisław
Rychter

04:55 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
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
- program kryminalny
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga!
20:15 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
- magazyn
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 - Koń by
się uśmiał - serial
08:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:00 Ciocia Danielle - ﬁlm
fabularny, prod. Francja
11:00 Polskie drogi
- serial TVP, reż. Janusz
Morgenstern
12:45 Na kredyt
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Przemysław Nowakowski,
wyk. Łukasz Garlicki
13:30 Artyści antagoniści:
Turner i Constable
14:30 Garsoniera - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
16:40 Dama Kameliowa
- melodramat,
reż. Jerzy Antczak
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Przygody psa Cywila
- serial TVP, reż. Krzysztof
Szmagier

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
14:05 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.
16:00 Rodzinny interes

05:10 Szkoła
06:05 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 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00 Emil
pogromca mandatów
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon 16:00
Słoneczny patrol 17:00
Pamiętniki z wakacji 18:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Legenda o Kołowracie
Epicka superprodukcja, której
akcja rozgrywa się w czasie
podboju XIII-wiecznej Rusi
przez Złotą Ordę Batu-chana.
23:35 Teren prywatny
Małżeństwo Franka i Susan
Morrisonów rozpadło się. Ich
11-letni syn Danny nie może
się z tym pogodzić- sprawia
rodzicom same kłopoty, a na
dodatek nieustannie kłamie.
01:25 STOP Drogówka 02:25
Disco Polo Life

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM WOJENNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony
22:40 Historia bez tajemnic
- Sen o Warszawie - ﬁlm
00:40 Mordercza miłość
- thriller, prod. USA, 2016
02:20 Determinator
- serial kryminalny TVP
03:15 Wojsko - polskie.pl
03:40 Film
05:05 Zakończenie dnia

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Gotowi do gotowania.
Start! - magazyn
19:30 Barwy szczęścia - serial
20:05 Kino relaks
- Nie ma tego złego...
- komedia
21:55 Zemsta o jasnych
oczach
23:50 U Pana Boga
za piecem - komedia
01:35 Dziura ozonowa. Jak
uratowaliśmy planetę
02:45 Trzeci oﬁcer - serial

20:20 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:00 Z archiwum X:
Chcę wierzyć
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2008, reż. Chris
Carter, wyk. David
Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy
Connolly, Callum Keith
Rennie, Xzibit
23:10 Złoto pustyni
- ﬁlm wojenny, USA,
1999, reż. David O. Russell,
wyk. George Clooney,
Mark Wahlberg, Ice Cube,
Spike Jonze, Cliﬀ Curtis,
Nora Dunn
01:30 Nie z tego świata
- serial, USA
02:20 Uwaga!
02:40 Noc magii

20:05 Bad Boys
Detektywi Marcus
Burnett i Mike Lowrey
z policyjnego wydziału
antynarkotykowego w
Miami mają 3 dni na odnalezienie heroiny wartej
sto milionów dolarów,
która została skradziona
z ich posterunku.
22:45 Dziewczyna
z ekstraklasy
Kettner pracuje jako
ochroniarz na lotnisku
w Pittsburghu. Chłopak
jest typowym przeciętniakiem, który słabo radzi
sobie z kobietami.
01:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
03:05 Tajemnice losu

20:00 W trzy miesiące
dookoła świata
- Na mlecznej drodze
- dramat, prod. Wielka
Brytania, USA, 2016,
reż. Emir Kusturica,
wyk. Monica Bellucci
22:15 The Bolshoi - Bolszoj
- ﬁlm fabularny
23:20 Dokument w podróży
- Wielka architektura
- ﬁlm dokumentalny
01:00 Powidoki - program
publicystyczny
01:10 Lekkie obyczaje
- Daleko od nieba
- dramat, prod. USA,
Francja, 2002
02:55 Scena klasyczna t
03:30 Informacje kulturalne
03:40 Kino nocne - Faust
- dramat

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 W szczękach rekina
21:55 Rasa
23:30 Koktajl
01:35 Na wariackich
papierach
02:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:05 Niesamowite!
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
04:05 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Sztandar chwały
- ﬁlm wojenny,
prod. USA, 2006,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Ryan Phillippe,
Jesse Bradford, Adam
Beach, John Benjamin
Hickey, John Slattery,
Barry Pepper, Jamie
Bell, Paul Walker,
Robert Patrick
22:50 Gruby i chudszy II:
Rodzina Klumpów
- ﬁlm komedia, USA,
2000, reż. Peter Segal,
wyk. Eddie Murphy, Janet
Jackson, Larry Miller, John
Ales, Richard Gant
01:00 Kości - serial, USA
02:00 Druga strona medalu
- talk show
02:50 Noc magii

TV Trwam
09:50 100 cudownych miejsc na
świecie 10:00 Informacje
dnia 10:15 Śladami
apostoła Pawła 11:00 Świat
na wyciągnięcie ręki. Podróż
na Polinezję 11:15 Adoracja
w Kalkucie
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:40
Prosto o gospodarce 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Wykłady
w więzieniach 13:10 Mama
Lima 13:30 Msza Święta
14:30 Pochodzenie świata
15:30 Petra
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

2 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2019
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:40 Film dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna
- serial obyczajowy
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Operacja Zdrowie
- Borelioza - magazyn
06:50 Bądźmy razem w domu
07:30 Pytanie na śniadanie
11:30 Rodzinka.pl - serial
12:00 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Gotowi do gotowania

04:35 Uwaga!
04:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
- Zapiekanka z miesem
09:05 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 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga!
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
- program informacyjny
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
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 - Gdyby
kózka nie skakała - serial
08:25 Informacje kulturalne
08:40 Studio Kultura - Rozmowy - Anna Smółka
09:00 Dama Kameliowa
- melodramat,
reż. Jerzy Antczak, wyk.
Anna Dymna, Jan Frycz
11:00 Polskie drogi
- serial TVP
12:35 Czarna suknia - ﬁlm TVP,
reż. Janusz Majewski, wyk.
Ida Kamińska, Aleksandra
Śląska, Maria Broniewska,
Ewa Milde
13:30 Ikony muzyki
14:25 Informacje kulturalne
14:40 Syberiada polska - dramat, reż. Janusz Zaorski,
wyk. Urszula Grabowska,
Adam Woronowicz, Paweł
Krusz, Lera Guliaieva, Igor
Gniezdilov, Jan Peszek,
Agnieszka Więdłocha

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
14:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Straszny ﬁlm 4
- komedia
Cindy z przyjaciółmi
musi uratować świat
przed inwazją kosmitów
i zmierzyć się z duchem
małego chłopca.
21:40 Kochanie, poznaj moich
kumpli 2 - komedia

05:10 Szkoła
06:05 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 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

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 Lodołamacz Jest rok 1985. Do lodołamacza „Michaił Gromow”
zbliża się ogromna góra lodowa. Załoga za wszelką cenę
stara się uniknąć zderzenia,
jednak statek zostaje uwięziony wśród lodów niedaleko
wybrzeży Antarktydy. Wokół
panuje złowieszcza cisza
i przeraźliwy chłód. Kończy
się paliwo i cierpliwość załogi. 23:35 Tuż przed tragedią
01:45 STOP Drogówka 02:25
Disco Polo Life

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

FILM OBYCZAJOWY

HORROR

KOMEDIA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 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
00:20 Iskander - serial

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:00 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
20:05 Filmowe czwartki
- Przeczucie - ﬁlm fabularny, prod. USA, 2007,
reż. Mennan Yapo, wyk.
Sandra Bullock, Julian
McMahon, Nia Long, Kate
Nelligan, Amber Valletta
21:55 Drugie oblicze
- dramat, prod. USA, 2012,
reż. Derek Cianfrance,
wyk. Ryan Gosling
00:25 Samotny
detektyw McQ
02:25 Świeża krew - serial
03:25 Art Noc
04:10 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:00 Kryzys to nasz
pomysł
- ﬁlm komedia, USA, 2015,
reż. David Gordon Green,
wyk. Sandra Bullock,
Billy Bob Thornton,
Anthony Mackie, Joaquim
De Almeida, Ann Dowd,
Scott McNairy
00:15 W cieniu jupiterów
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2014, reż. Gina
Prince-Bythewood,
wyk. Gugu Mbatha-Raw,
Nate Parker, Minnie Driver,
Danny Glover
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii

FILM OBYCZAJOWY

20:00 Diabeł ubiera
się u Prady
Andy Sachs, młoda
dziewczyna z małego
miasteczka, która
niedawno ukończyła
college, poszukuje
w Nowym Jorku posady
dziennikarki.
22:20 Wyznania
zakupoholiczki
Bloomwood mieszka
w Nowym Jorku i rozpaczliwie marzy o pracy
w elitarnym magazynie
związanym z modą.
00:40 Chirurdzy
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:55 Cierpkie mleko
- ﬁlm prod. Francja, 2017,
reż. Hubert Charuel
18:30 Teatr na ten czas
- Jarosław Cymerman
- felieton
18:45 Serialowa nostalgia
- Przygody psa Cywila
19:45 Historia jednej
piosenki
20:00 Teatr Telewizji - Teatr
Sensacji - Akcja V
21:15 Koło pióra - magazyn
21:30 Kino Mistrzów
- Birdman czyli - dramat
23:30 Good Evening
Ev’rybody.
W hołdzie Louisowi
Armstrongowi - ﬁlm
00:40 Nocny dokument
- Świątynie kultury
01:05 Teatr na ten czas

23:15 Resident Evil:
Retrybucja
- horror
U boku ruchu oporu
Alice walczy z korporacją
Umbrella i nieumarłymi.
01:10 Na wariackich
papierach
- serial sensacyjny
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Tajemnice medyczne
02:45 Menu na miarę
03:15 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:10 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:25 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Powiedzmy sobie
wszystko
- ﬁlm komedia, USA, 2014,
reż. Shawn Levy, wyk.
Jason Bateman, Tina Fey,
Jane Fonda, Adam Driver,
Rose Byrne, Corey Stoll
22:15 Morderstwo
doskonałe
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1998, reż. Andrew
Davis, wyk. Michael
Douglas, Gwyneth
Paltrow, Viggo Mortensen,
David Suchet, Sarita
Choudhury
00:30 Kości
- serial, USA
01:30 Druga strona
medalu
- talk show
02:50 Noc magii

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 Pustynia Boga 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 Geniusz Stworzenia
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Modlitwa w intencji rodzin
19:25 Akademia pro-life
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Fryderyk
Chopin i jego muzyka
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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

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

REKLAMA

u Sprzedam pianino Legnica Bollhur, tel. 604 132 602

u Znaczki w klaserach Deutsches
Reich, Stara Gubernia, Stara Rosja,
Stara Anglia, USA oraz US Postage,
Polska 1917r. tel. 668 921 509 Żary,
Górnośląska 1/4a
u Pocztówki Postcard Niemcy, Francja, Belgia od 1850r. do
1920r. Zbiór 800 szt. każda inna.
tel. 668 921 509 Żary, Górnośląska
1/4a

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

Przepisy kulinarne
Kurczak pieczony
w pikantnej panierce
Składniki:
• 1 kg kawałków kurczaka: skrzydełka, udka
marynata do mięsa:
• 1 litr maślanki
• 2 czubate pikantnej przyprawy do kurczaka
• 2 czubate łyżki suszonego, mielonego czosnku
• 1 łyżka soli
panierka:
• 1 szklanka pszennej mąki
• 2 szklanki płatków kukurydzianych
• 1 czubata łyżka słodkiej papryki
• 1 łyżeczka pieprzu cayenne
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 łyżeczka soli
do pieczenia:
• 2 łyżki oleju roślinnego
Wykonanie
Kawałki kurczaka powinny być mniej więcej takiej samej
wielkości. Wszystkie składniki marynaty mieszamy w dużej
misce. Do marynaty wrzucamy kawałki kurczaka i dokładnie
je obtaczamy , przykrywamy folią spożywczą i wstawiamy do
lodówki na co najmniej kilka godzin - a najlepiej na noc (lub
nawet trochę dłużej).
Przygotowujemy panierkę: płatki rozgniatamy na dość drobne kawałki. Mieszamy z pozostałymi składnikami. Mięso
wyjmujemy z marynaty, przekładamy do naczynia, by nieco
obciekło.
Kawałki obtaczamy dokładnie w panierce i układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Po 20 minutach spryskujemy
z obu stron olejem (możesz też użyć pędzelka do ich wysmarowania). Pieczemy 40-45 minut, aż panierka się zezłoci.
fot. ARMG
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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
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u Żary – kupię tanie mieszkanie,
Partner Nieruchomości nr tel.: 501509-731
u Lubsko – pilnie kupię 2-3 pokojowe mieszkanie za gotówkę, Partner Nieruchomości: 501-509-731
u Żary – pilnie poszukujemy
mieszkania na sprzedaż, 2-3 pokoje,
Partner Nieruchomości: 533-308999
u Torba - transporter dla psa. Szafa regał biurko w idealnym stanie.
tel. 530 521 033
u Sprzedam baterie do wanny,
jak nówka chrom. Dostosowana
do węża pob. wody do pralki +
kurek do wody 40 zł, Żary. tel. 795
406 064

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 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 Żary - Mieszkanie do wynajęcia: 70 m2, 1200 PLN, umeblowane
- niskie opłaty - wysoki standard,
Partner Nieruchomości, nr tel: 690411-006

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, 501509-731

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 Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, gotowe do zamieszkania na ul.
Zwycięzców. tel. 730 146 465

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

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

u Żary – umeblowana kawalerka
do wynajmu, Partner Nieruchomości 501-509-731

u Żary – działki na sprzedaż w
Żarach i w okolicy, różna powierzchnia, dobre ceny, Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
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: 533-308-999
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: 533308-999
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 Żary – umeblowane mieszkanie
do wynajęcia, 2 pokoje, w kamienicy w cenie 1250 zł + opłaty, Partner
Nieruchomości: 533-308-999

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

u Sprzedam działki w Drozdowie
o powierzchni 13-30 arów. tel. 692
964 468

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

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

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 115 tys.
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: 533-308-999
u Żagań – kupię mieszkanie do
remontu, Partner Nieruchomości nr
tel.: 501-509-731

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

PRACA
u Kierowca do wynajęcia, kat. B,
cała Polska. tel. 668 921 509 Żary,
Górnośląska 1/4a
u Emerytowany pracownik lotnictwa podejmie prace w ochronie,
parking lub inne propozycje, Żary,
tel. 794 351 941
u Zatrudnię fachowca do prac
ogólnobudowlanych. tel. 608 541
937

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

• Referent do spraw technicznych Lubsko 1
• Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
(kucharz) Żary 1
• Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
(cukiernik) Żary 1
• Nauczyciel muzyki Żary 1
• Animator sportu Żary 1
• Pielęgniarka szkolna Lubsko 1
• Specjalista do spraw promocji i rozliczeń
Sieniawa Żarska/ Praca zdalna 1
• Samodzielny księgowy/ księgowa Żary 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Żary 1
• Kasjer Stacja paliw Królów 4
• Spedytor międzynarodowy Jasień 1
• Kierowca samochodu ciężarowego
Jasień 1
• Wartownik Oddziału Wart Cywilnych
Skład Potok 7
• Zastępca Komendanta Oddziału Wart
Cywilnych Skład Potok 1
• Wartownik - przewodnik psa służbowego
Oddziału Wart Cywilnych Skład Potok 2
• Policjant służby prewencji Teren Żar,
Lubska, Łęknicy, Przewozu, Trzebiela,
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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
• Ekspedientka/ Sprzedawca Żary 1
• Elektryk Woj. lubuskie 2
• Monter klimatyzacji Żary/ woj. lubuskie 2
• Monter wentylacji Żary/ woj. lubuskie 2
• Pomocnik dekarza Lubsko 1
• Tokarz/ Frezer Żary 1
• Elektromonter Żary 1
• Pracownik produkcji Lubsko 5
• Pracownik ogólnobudowlany Powiat
Żarski 5
• Mechanik samochodowy Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony w dziale specjalistycznych
przewozów 1

22 INFORMATOR

26 czerwca 2020

Moja Gazeta

Moja Gazeta

ROZRYWKA 23

26 czerwca 2020

KRZYŻÓWKA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

KINO PIONIER - ŻARY

ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

CHŁOPIEC I WILK (2D dubbing)

26-30.06, 1-2.07 - godz. 17.00

TYLKO SPRAWIEDLIWOŚĆ

26-30.06, 1-2.07 - godz. 19.30

26.06

27.06

28.06

29.06

30.06

1.07

2.07

Jana, Pawła
Międzynarodowy Dzień Pomocy
Ofiarom Tortur
Marii, Władysława
Światowy Dzień Rybołówstwa
Dzień Walki z Cukrzycą
Ireneusza, Leona
Narodowy Dzień Pamięci
Poznańskiego Czerwca 1956
Beaty, Pawła, Piotra
Dzień Ratownika WOPR
Emilii, Lucyny, Władysława
Święto Marynarki Wojennej
Święto Wojsk Aeromobilnych
Haliny, Mariana, Ottona
Światowy Dzień Architektury
Dzień Sejmu Polskiego
Jagody, Urbana, Marii
Dzień Dziennikarza Sportowego
Międzynarodowy Dzień UFO

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

Siedziba spółki: Moja Gazeta Sp. z o.o.,
ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary
Redakcja: ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary,
redakcja@moja-gazeta.info
Redaktor naczelny:
Andrzej Buczyński, tel. 519 077 781
a.buczynski@moja24.pl

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

Reklama: tel. 602 589 895
reklama@moja-gazeta.info; tel. 519 077 205
Skład: PEKOgraf
Druk: Drukarnia Polska Press
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzega sobie
prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.
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