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Aż serce rośnie, jak 
widzimy dziś naszą 

młodzież, która szkoli się 
na nowych maszynach.. 18° 23°
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Józef Radzion
starosta żarski

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

Policjanci pracują nie tylko na służbie
ŻARY Policjant 
z żarskiej komendy, 
który był w czasie 
wolnym od służby, 
zareagował 
natychmiast. Jego 
uwagę przykuł 
kierowca, którego 
zachowanie 
wskazywało, że może 
znajdować się pod 
wpływem alkoholu. 
Funkcjonariusz nie 
dopuścił do dalszej 
jazdy i powiadomił 
dyżurnego.  
Przypuszczenie 
potwierdziło się, 
56-latek miał ponad 
2 promile alkoholu.

Policjanci reagują na przejawy 
łamania prawa bez względu na to 
czy są na służbie, czy mają wol-
ne. Tą tezę potwierdzili wielo-
krotnie funkcjonariusze z żar-
skiej komendy. Nie inaczej było 
również w środowe popołudnie, 
10 lipca. Przy ulicy Katowickiej 
w Żarach przebywał akurat jeden 
z policjantów pionu kryminalne-
go, który miał tego dnia wolne. 
Zauważył w pewnym momen-
cie samochód marki Volkswa-
gen Golf, a w nim kierowcę, któ-
ry poruszał się pojazdem bardzo 
wolno, bez włączonych świateł. 
Kiedy zbliżył się do skrzyżowa-
nia stał dłuższy czas, nie wyko-
nując żadnego manewru pomimo 
tego, że drogą nie przejeżdżały 
żadne pojazdy. Po chwili zjechał, 
by zaparkować, wymachiwał rę-
koma i mówił sam do siebie. Po-

licjant szybko podszedł do męż-
czyzny i otworzył drzwi od stro-
ny kierowcy. W tej samej chwi-
li wyczuł od niego wyraźną woń 
alkoholu. Wyciągnął kluczyki 
ze stacyjki uniemożliwiając dal-
szą jazdę, powiadomił o sytuacji 
dyżurnego i zatrzymał mężczy-
znę do chwili, kiedy na miejsce 
przyjechali policjanci ruchu dro-
gowego. Po sprawdzeniu stanu 
trzeźwości okazało się, że 56-let-
ni obywatel Ukrainy miał ponad 
dwa promile alkoholu w organi-
zmie. Został zatrzymany i tra-
fi ł do policyjnego aresztu. Kiedy 
wytrzeźwieje usłyszy zarzut kie-
rowania w stanie nietrzeźwości. 
Grozi za to do dwóch lat pozba-
wienia wolności. 

kom. Aneta Berestecka
ofi cer prasowy KPP w Żarach fot. KPP Żary

2

młodzież, która szkoli się 
na nowych maszynach..

AKTUALNOŚCI
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POWIAT ŻARSKI Wyniki lepsze, niż w roku ubiegłym

Szkoły średnie uczą 
lepiej i nowocześniej
O wynikach matur, 
najlepszych szkołach, ich 
podziale kompetencyjnym, 
o braku problemów 
z zapewnieniem 
odpowiedniej ilości 
miejsc dla absolwentów 
podstawówek i gimnazjów 
w powiecie żarskim oraz 
sytuacji na rynku pracy 
ze starostą Józefem 
Radzionem rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Jak wypadły matury w powiecie 
żarskim?
- Czekaliśmy z niecierpliwością na wyni-
ki matur, dreszczyk emocji zawsze jest. 
Tym bardziej, że działo się to w okoli-
cach strajku nauczycieli. Były różne oba-
wy, ale akurat w naszych szkołach w po-
wiecie odbyło się to - można powiedzieć 
- bezkolizyjnie. Analizowaliśmy te pierw-
sze wyniki i jest to dla nas zadowalające. 
Cieszy nas, że porównując wyniki obecne 
do tych z ubiegłego roku, możemy stwier-
dzić, że wypadły lepiej. Są też wyższe niż 
średnia krajowa. Ogólnopolskie wyniki 
w technikach to 70 procent, w liceach - 
80 procent. U nas średnia we wszystkich 
szkołach wyszła 82,89 procenta.

Gdzie było najlepiej?
- Stuprocentową zdawalnością w kate-
gorii liceów i 96. procentami 
w kategorii techników wy-
kazał się Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Ża-
rach. To bardzo ład-
ny wynik. W Zespole 
Szkół Ogólnokształ-
cących w Żarach 
mamy 99 procent 
zdawalności. Jed-
na osoba nie zdała 
matury, ale ma po-
prawkę w okresie 
wakacyjnym. 

To na pewno 
swoista 
reklama danej 
szkoły.
- Te wyniki po-
twierdzają ran-
gę określonych 
szkół, które są
w y b i e r a -
ne przez na-
szą młodzież. 

Analizując tegoroczny nabór widzimy, 
że do Zespołu Szkół Ekonomicznych by-
ło bardzo dużo chętnych i na pewno nie 
wszyscy tam się dostaną. Próg punkta-
cji spowodował, że pójdzie tam młodzież 
z najlepszymi wynikami. W tym roku po 
dwóch profilach szkół - podstawowym 
i gimnazjalnym. 

Można powiedzieć, że 
Ekonomik jest najlepszą 
szkołą prowadzoną 
przez powiat?
- Nawet w rankingach 
ogólnopolskich, w któ-
rych bierze się pod 
uwagę nie tylko zda-
walność matur, ale 
i liczbę laureatów 
w konkursach, nasz 
Ekonomik był bar-
dzo wysoko. Nie tylko 
w roku ubiegłym, także 
w latach poprzednich. 
Rankingi są jednym 
z kryteriów wyboru danej 
szkoły przez młodzież. Są 
nimi również przekazy ustne 
- absolwenci szkół są najlep-
szą reklamą danej placówki. 
Jeśli bez problemu dostają 
się na studia, albo po-
dejmują dobrą 
pracę, to 

jednocześnie dobrze świadczy o szkole, 
którą ukończyli. W takiej szkole nie bę-
dzie problemów z naborem do klas pierw-
szych. Dyrektorzy i nauczyciele poprzez 
swój model pracy i oferowane odpowied-

nie kierunki spra-
wiają, że na-

u c z a n i e 
jest na 

wyso-
kim 

poziomie, a przede wszystkim dobrze 
przygotowują do podjęcia studiów, lub 
do podjęcia pracy w danej branży.

Już od wielu lat Ekonomik jest 
w opinii młodych ludzi szkołą 
pierwszego wyboru, konkurującą 
ze szkołami niepublicznymi.
- Gdy uruchomiliśmy nabór elektronicz-
ny, to w bardzo krótkim czasie preferen-
cje pierwszego wyboru ze wskazaniem 
na Zespół Szkół Ekonomicznych zapełni-
ły wolne miejsca. Ograniczeniem są moż-
liwości lokalowe. Gdyby rozważać przy-
jęcie większej liczby chętnych, najpierw 
szkołę trzeba by rozbudować. Dziś wyko-
rzystane są już wszystkie pomieszczenia, 
które nadawały się do adaptacji na gabi-
nety i pracownie przedmiotowe. 

A chętnych w tym roku więcej.
- Jest to rok szczególny, bo mamy jakby po-
dwójny rocznik. Przez 4-5 lat będzie peł-
ne obłożenie, które się później unormu-
je. W następnych latach absolwenci będą 
zastępowani pojedynczymi rocznikami. 
Jeśli będzie mniej uczniów, to pomiesz-
czenia nadal będą wykorzystywane, tyle 
że poprawi się jakby komfort pracy. Bę-
dą większe możliwości układania planów 
pracy na dany tydzień. Łatwiej będzie za-
planować zarówno zajęcia z wychowania

 fizycznego, jak i korzystanie z pracow-
ni, bo to kluczowa sprawa. Powiat 

przeznaczył dodatkowe 
środki na doposa-

żenie pra-
cowni 

O wynikach matur, 
najlepszych szkołach, ich 
podziale kompetencyjnym, 
o braku problemów 
z zapewnieniem 
odpowiedniej ilości 
miejsc dla absolwentów 
podstawówek i gimnazjów 
w powiecie żarskim oraz 
sytuacji na rynku pracy 
ze starostą Józefem 
Radzionem rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Jak wypadły matury w powiecie 
żarskim?
- Czekaliśmy z niecierpliwością na wyni-
ki matur, dreszczyk emocji zawsze jest. 
Tym bardziej, że działo się to w okoli-
cach strajku nauczycieli. Były różne oba-
wy, ale akurat w naszych szkołach w po-
wiecie odbyło się to - można powiedzieć 
- bezkolizyjnie. Analizowaliśmy te pierw-
sze wyniki i jest to dla nas zadowalające. 
Cieszy nas, że porównując wyniki obecne 
do tych z ubiegłego roku, możemy stwier-
dzić, że wypadły lepiej. Są też wyższe niż 
średnia krajowa. Ogólnopolskie wyniki 
w technikach to 70 procent, w liceach - 
80 procent. U nas średnia we wszystkich 
szkołach wyszła 82,89 procenta.

Gdzie było najlepiej?
- Stuprocentową zdawalnością w kate-
gorii liceów i 96. procentami 
w kategorii techników wy-
kazał się Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Ża-
rach. To bardzo ład-
ny wynik. W Zespole 
Szkół Ogólnokształ-
cących w Żarach 
mamy 99 procent 
zdawalności. Jed-
na osoba nie zdała 
matury, ale ma po-
prawkę w okresie 
wakacyjnym. 

To na pewno 
swoista 
reklama danej 
szkoły.
- Te wyniki po-
twierdzają ran-
gę określonych 
szkół, które są
w y b i e r a -
ne przez na-
szą młodzież. 

Analizując tegoroczny nabór widzimy, 
że do Zespołu Szkół Ekonomicznych by-
ło bardzo dużo chętnych i na pewno nie 
wszyscy tam się dostaną. Próg punkta-
cji spowodował, że pójdzie tam młodzież 
z najlepszymi wynikami. W tym roku po 
dwóch profilach szkół - podstawowym 
i gimnazjalnym. 

Można powiedzieć, że 
Ekonomik jest najlepszą 
szkołą prowadzoną 
przez powiat?
- Nawet w rankingach 
ogólnopolskich, w któ-
rych bierze się pod 
uwagę nie tylko zda-
walność matur, ale 
i liczbę laureatów 
w konkursach, nasz 
Ekonomik był bar-
dzo wysoko. Nie tylko 
w roku ubiegłym, także 
w latach poprzednich. 
Rankingi są jednym 
z kryteriów wyboru danej 
szkoły przez młodzież. Są 
nimi również przekazy ustne 
- absolwenci szkół są najlep-
szą reklamą danej placówki. 
Jeśli bez problemu dostają 
się na studia, albo po-
dejmują dobrą 
pracę, to 

jednocześnie dobrze świadczy o szkole, 
którą ukończyli. W takiej szkole nie bę-
dzie problemów z naborem do klas pierw-
szych. Dyrektorzy i nauczyciele poprzez 
swój model pracy i oferowane odpowied-

nie kierunki spra-
wiają, że na-

u c z a n i e 
jest na 

wyso-
kim 

poziomie, a przede wszystkim dobrze 
przygotowują do podjęcia studiów, lub 
do podjęcia pracy w danej branży.

Już od wielu lat Ekonomik jest 
w opinii młodych ludzi szkołą 
pierwszego wyboru, konkurującą 
ze szkołami niepublicznymi.
- Gdy uruchomiliśmy nabór elektronicz-
ny, to w bardzo krótkim czasie preferen-
cje pierwszego wyboru ze wskazaniem 
na Zespół Szkół Ekonomicznych zapełni-
ły wolne miejsca. Ograniczeniem są moż-
liwości lokalowe. Gdyby rozważać przy-
jęcie większej liczby chętnych, najpierw 
szkołę trzeba by rozbudować. Dziś wyko-
rzystane są już wszystkie pomieszczenia, 
które nadawały się do adaptacji na gabi-
nety i pracownie przedmiotowe. 

A chętnych w tym roku więcej.
- Jest to rok szczególny, bo mamy jakby po-
dwójny rocznik. Przez 4-5 lat będzie peł-
ne obłożenie, które się później unormu-
je. W następnych latach absolwenci będą 
zastępowani pojedynczymi rocznikami. 
Jeśli będzie mniej uczniów, to pomiesz-
czenia nadal będą wykorzystywane, tyle 
że poprawi się jakby komfort pracy. Bę-
dą większe możliwości układania planów 
pracy na dany tydzień. Łatwiej będzie za-
planować zarówno zajęcia z wychowania

 fizycznego, jak i korzystanie z pracow-
ni, bo to kluczowa sprawa. Powiat 

przeznaczył dodatkowe 
środki na doposa-

żenie pra-
cowni 



Moja Gazeta       12 lipca 2019 5ROZMOWA MOJEJ GAZETY

REKLAMA

komputerowej w Zespole Szkół Ekono-
micznych. Ważne, by te nowoczesne 
technologie były na jak najwyższym po-
ziomie i na najlepszym sprzęcie. To cały 
czas idzie do przodu.

Ogólniak im. Bolesława Prusa 
też wypadł bardzo dobrze i mam 
wrażenie, że podgonił swoją dawną, 
a podupadłą nieco renomę.
- Cieszymy się z sukcesów każdej pla-
cówki. Szkole jak najbardziej życzymy 
stuprocentowej zdawalności. Chciałbym 
podkreślić jedną rzecz. Do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących idą te osoby, które 
potencjalnie mają zamiar kontynuować 
swoją naukę na studiach. W ostatnich 
latach duży nacisk położony był na mo-
dernizację kształcenia zawodowego. 
Z jednej strony szkoły ogólnokształcą-
ce przygotowujące na studia, a z drugiej 
szkoły przygotowujące do zawodu z moż-
liwością dalszego kształcenia poprzez 
technika i szkoły wyższe na przykład 
o kierunkach inżynierskich. Odkrywa-
nie swoich upodobań zawodowych trwa 
czasami przez parę lat. Do pewnych rze-
czy się dojrzewa. Jeśli ktoś ukończył 
szkołę ogólnokształcącą to też nie zna-
czy, że musi koniecznie iść na studia. W 
życiu są różne sytuacje. Może skończyć 
różne kursy kwalifikacyjne, różnego ty-
pu szkoły pomaturalne i iść w kierun-
ku danego zawodu, pracować i zarabiać 
pieniądze.

Kierunków kształcenia 
w powiatowych szkołach jest sporo.
- Niektóre zawsze mają pełne obłożenie. 
Nie wszystkie jednak z nowo proponowa-
nych zostały zaakceptowane, czy raczej 
nie dokonano ich wyboru. Być może za-
brakło odpowiedniej reklamy tych kie-
runków, tak zwanej „poczty pantoflowej”. 
Jest jednak pewna liczba młodzieży, któ-
ra w systemie naboru zaznaczyła tylko 
jedną szkołę. Jeśli nie dostali się tam, 
gdzie chcieli, będą musieli wybrać inny 

kierunek w kolejnym etapie naboru. Nie-
długo opublikujemy listę szkół i kierun-
ków posiadających wolne miejsca. Pomi-
mo, że nie ogłosiliśmy jeszcze drugiego 
naboru, już zaczął się ruch przy składa-
niu podań do szkół. 

Ciągle głośno jest o tym, że nie 
wszędzie wystarczyło miejsc dla 
uczniów.
- W naszym powiecie miejsc powinno 
wystarczyć dla wszystkich absolwentów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Oczy-
wiście, nie wszyscy dostaną się tam, 
gdzie chcieli. Ze względu na mniejszą 
liczbę punktów, będą musieli szukać in-
nych kierunków, również w innych szko-
łach. Jesteśmy nawet przygotowani, aby 
w szkołach posiadających warunki loka-
lowe otworzyć dodatkowe oddziały. Wi-
dzimy jednak, że nie będzie takiej potrze-
by. Mieliśmy przed ogłoszeniem naboru 
1800 miejsc, a zgłosiło się ponad 1600 
chętnych. Szczegółowe dane poznamy 
niedługo, po weryfikacji. Rodzice powin-
ni być spokojni.

Może się co najwyżej komuś nie 
podobać, że dostał się nie do tej 
szkoły, do której chciał.
- O przyjęciu decydują wyniki uzyskane 
w szkołach niższego szczebla. Trzeba by-
ło bardziej popracować nad punktami i le-
piej napisać egzamin po szkole podstawo-
wej, czy gimnazjum. Z wyższymi wynika-
mi łatwiej dostać się do wybranej szkoły.

Swego czasu funkcjonował taki 
trend, aby licea ogólnokształcące 
tworzyć praktycznie we wszystkich 
szkołach. Mam wrażenie, że przez 
to poziom kształcenia ogólnego 
mocno się obniżył. Trafi ali tam 
uczniowie ze słabymi wynikami, 
a przecież - jak pan zauważył - te 
szkoły powinny przygotowywać 
do studiów.
- Moim zdaniem, nie był to dobry kieru-

nek. Jeśli ktoś zajmuje się kształceniem 
ogólnokształcącym, to niech to robi. 
A jeśli ktoś zawodowym, to niech się sku-
pi na kształceniu dobrych specjalistów 
w danych dziedzinach. Kształcenie za-
wodowe jest niezwykle ważne ze wzglę-
du na potrzeby rynku pracy. Stąd też dzia-
łania, które doprowadziły do utworze-
nia Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Żarach. Powoli przesta-
ła być aktualna myśl - dajcie mi człowie-
ka ogólnie wykształconego, a ja w zakła-
dzie pracy po jakimś czasie zrobię z nie-
go fachowca. Może kiedyś to było dobre 
rozwiązanie, ale obecnie firmy oczekują 
już absolwentów szkół branżowych, któ-
rzy potrafią pracować na nowoczesnym 
sprzęcie. Aż serce rośnie, jak widzimy 
dziś naszą młodzież, która szkoli się na 
nowych maszynach, a nie na tokarkach 
z ubiegłego wieku. Do tego człowiek koń-
czący szkołę zawodową musi być również 
dobrze przygotowany pod względem in-
formatycznym, aby potrafił zaprogramo-
wać najnowsze obrabiarki.

Powrót do szkolnictwa 
zawodowego, ale w tym 
nowoczesnym wydaniu, nastąpił 
chyba w momencie, gdy ktoś zdał 
sobie sprawę, że nawet dziesięciu 
fi lozofów nie położy tak dobrze 
płytek w łazience, jak jeden 
dobrze wyszkolony fachowiec. 
Do tego Żary, ale też okoliczne 
miejscowości, są w sumie dużym 
ośrodkiem przemysłowym, który 
stale się rozwija i potrzebuje rąk 
do pracy.
- Bezrobocie w naszym powiecie spadło 
do zaledwie kilku procent i wiemy, że na-
si przedsiębiorcy posiłkują się pracowni-
kami zza wschodniej granicy, z Ukrainy. 
Rąk do pracy brakuje. Nasze szkoły ca-
ły czas idą w kierunku rozwoju i dopo-
sażania w sprzęt. Nasi młodzi fachow-
cy są rozchwytywani. Z racji położenia, 
dużo osób też podejmuje pracę po stro-

nie niemieckiej. Granice stoją otworem. 
Młodzi ludzie nie mają obaw i barier ję-
zykowych, ponieważ nauka języków ob-
cych w naszych szkołach jest na dobrym 
poziomie. Kto chce się nauczyć języka, 
na pewno opanuje podstawy i operowa-
nie nim w sposób komunikatywny, wy-
starczający do podjęcia pracy za grani-
cą. Na pewno byśmy ich tu zatrzymali, 
gdyby płace były na wyższym poziomie. 
Młody człowiek łatwo porówna wypłatę, 
jaką otrzyma w euro, do tej na lokalnym 
rynku pracy. Nawet jak musi dojeżdżać 
kilkadziesiąt kilometrów, to i tak jest 
spora różnica. Myślę, że z biegiem cza-
su to powinno się powoli wyrównywać 
i wybór człowieka wchodzącego na ry-
nek pracy coraz częściej będzie doko-
nywany ze wskazaniem na lokalnych 
przedsiębiorców. 

Młodym ludziom, jeszcze bez 
rodzinnych zobowiązań, na pewno 
jest łatwiej.
- Jeśli już założy się rodzinę, to trzeba, 
oprócz kariery zawodowej, brać też pod 
uwagę inne obowiązki domowe. 

Absolwenci liceów 
ogólnokształcących z reguły 
wyjadą na studia i też niekoniecznie 
wrócą w rodzinne strony. 
- Obserwuję, że wiele osób, poza Zie-
loną Górą i rzadziej Gorzowem, wybie-
ra duże ośrodki uniwersyteckie, najczę-
ściej Wrocław i Poznań. Czasem dalej 
Kraków i Warszawę. Wiele osób tam zo-
staje, czemu nie należy się dziwić. Ale są 
tacy, którzy po iluś tam latach wracają 
do miejsca swojego dzieciństwa, otwie-
rają tu swoje biznesy, lekarze podejmu-
ją pracę w miejscowych szpitalach, in-
żynierowie w firmach. Tego wszystkie-
go nie unikniemy. Ale im więcej osób bę-
dzie dobrze przygotowanych do podjęcia 
pracy w różnych dziedzinach, tym ogól-
nie rzecz biorąc lepiej dla nas wszyst-
kich.
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LUBANICE 25-lecie zespołu Czerwona Jarzębina fot. Gmina Żary

Poziom 
rośnie

AKTUALNOŚCI

ŻARY W drugich 
mistrzostwach 
w układaniu 
kostki Rubika 
na czas - II Żary 
Speedcube Cup 
- rywalizowała 
dwunastka 
zawodniczek 
i zawodników.

Pierwsze miejsce ze śred-
nim czasem 17,26 sekundy 
zajęła Julia Wojciechowska. 

Na drugim miejscu zawody 
ukończyła Dominika Krzy-
żanowska. Jej wynik to 19,97 
s. Trzeci był Jonatan Gole-
niewicz z rezultatem 34,12 s.

- W tym roku poziom 
był bardzo wysoki, dziew-
czyny mocno podniosły tem-
po - mówi organizator Grze-
gorz Chmielewski - Ubiegło-
roczna średnia przekraczała 
30 sekund.

Każdy z zawodników 
miał do zaliczenia pięć rund. 
Przy obliczaniu końcowe-

go wyniku brano pod uwa-
gę średnią z trzech ułożeń 
po odrzuceniu najlepszego 
i najgorszego czasu.

Liczba kombinacji
ułożeń typowej kostki 3x3x3 
wynosi ponad 43 tryliony. 
Ciekawostką na pewno jest 
to, że każdą dowolnie prze-
mieszaną kostkę da się uło-
żyć w maksymalnie 20 ru-
chach. Kostka Rubika poja-
wiła się w Polsce w 1980 ro-
ku i jak widać, ciągle jest po-
pularna. ATB

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Sławomir Świniuch, prezes 
Stowarzyszenia Miłośników 
Kolei Ok1
- Wydano 20 milionów na remont dwor-
ca w Żaganiu, jest piękny i wypadałoby, 
żeby pojechał z niego pociąg do Warsza-
wy. Nocny relacji Jelenia Góra - Szczecin 
też powinien tędy kursować. A dziś tu nie 
działa nawet kasa biletowa.

Czujemy mega poparcie dla nas i na-

szej akcji. Jestem maszynistą kolejowym  
i niejeden raz prowadziłem pociąg do 
Warszawy. Ludzie chcą powrotu tego po-
ciągu. Jeżeli ministerstwo zalejemy taki-
mi kartkami, to ktoś się musi tam obudzić.

Będę pierwszym pasażerem tego po-
ciągu, jeśli powróci. Każę się zawieźć sa-
mochodem do Warszawy, kupię sobie bilet 
i przyjadę do Żagania. 

Gdyby nie było na to realnej szansy, 
to byśmy nie podejmowali tematu. 

Ogólnie dziś panuje takie „niedasiej-
stwo” - nie da się, nie da się. Nie mamy lo-
komotywy spalinowej - ale można poży-
czyć lokomotywy. Można odwołać jeden 
pociąg z Gorzowa. Według rozkładu jazdy 
z Gorzowa można do Warszawy pojechać 
praktycznie co dwie godziny.

Żagań od dawna jest traktowany po 
macoszemu. Tu pchane są najgorsze po-
ciągi, jakie ma województwo lubuskie, na 
przykład szynobus SA 105, często się psują-
cy dwuosiowy z 34. miejscami siedzącymi.

Jedynym problemem Żagania i Żar 
jest to, że nie mamy jeszcze zelektryfiko-
wanych torów. 

Warszawski po 20 latach?
ŻAGAŃ / ŻARY Aż 
trudno uwierzyć, 
że od czasu, gdy 
odjechał ostatni 
pociąg z Żagania 
do Warszawy 
przez Żary, 
minęło już  
prawie 20 lat.

Dziś, aby skorzystać z kole-
jowego połączenia ze stoli-
cą, trzeba najpierw jakoś do-
trzeć do Zielonej Góry.

- Moja siostra mieszka 
w Warszawie i gdy przyjeż-
dża w rodzinne strony, za-
wsze odbieram ją i zawo-
żę na pociąg do Zielonej 
Góry - mówi pan Andrzej  
z Żar. - Jaka to by była wy-
goda, gdyby mogła dojechać  
i wyjechać z naszego miasta 
koleją.

Akcję w sprawie za-
inicjowali członkowie Sto-
warzyszenia Miłośników 

Kolei Ok1 z Dzietrzycho-
wic. Przygotowali apel skie-
rowany zarówno do PKP In-
tercity S.A., jak i do Mini-
stra Infrastruktury. Podpisali 
się pod nim starostowie żar-
ski i żagański oraz włoda-
rze miast i gmin wiejskich 
i miejskich z Żagania, Żar, 
Szprotawy, Iłowej i Nowo-
grodu Bobrzańskiego.

Pismo w tej sprawie 
do prezesa PKP Intercity 
skierował również poseł Je-
rzy Materna.

Stowarzyszenie wyda-
ło pocztówki z bardzo wy-
mownym zdjęciem, ale jed-
nocześnie petycją na od-
wrocie. Są one już dostępne  
w Żaganiu, być może nie-
długo pojawią się także  
w Żarach. Można w ten spo-
sób poprzeć tę inicjatywę. 
Im więcej głosów w spra-
wie, tym większa szansa na 
pozytywny oddźwięk. Sko-
rzystaliby na tym wszyscy, 

nie tylko studenci, przed-
siębiorcy, amerykańscy żoł-
nierze, czy samorządow-
cy, ale każdy, kto chciałby 
po prostu wyskoczyć sobie 
na weekend do stolicy. Po-
ciąg z Żagania do Warsza-
wy z pewnością nie jeździł-
by pusty.

Wszelkie informacje 
o akcji znaleźć można na fa-
cebookowej stronie stowarzy-
szenia, wpisując w wyszuki-
warce „smkok1zaganzary”.

Dziś, pomijając nie-
dokończony fragment po-
bliskiej autostrady, samo-
chodowy dojazd do stolicy 
przez Wrocław jest wręcz 
rewelacyjny. Same dwupa-
smówki szybkiego ruchu. 
Ale przecież tyle mówi się 
o czystym powietrzu, ogra-
niczeniu ruchu aut. To dobry 
moment, by zrobić kolejny 
ruch w tym kierunku.

Andrzej  Buczyński

Pocztówka - petycja, dzięki której oddolny postulat może być wyraźniej usłyszany w Warsza-
wie fot. Andrzej Buczyński

Starostowie, wójtowie i burmistrzowie popierają fot. nadesłane
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Składasz wniosek na 500+?
Uważaj na oszustów

Czekacie na 500+ na 
pierwsze dziecko? 
Postawcie na wygodę 
i oszczędność czasu 
– złóżcie wniosek 
przez Internet. Nie 
korzystajcie  
z pośredników, nie 
dajcie się naciągnąć 
oszustom. Poradzicie 
sobie sami.
Od poniedziałku 1 lipca rodzice 
mogą składać wnioski w progra-
mie „Rodzina 500 plus” na no-
wych zasadach. Świadczenie, nie-
zależnie od dochodów rodziny, 
będzie przysługiwać na wszyst-
kie dzieci do 18. roku życia, czyli 
także na pierwsze dziecko. Dzięki 
zmianom ze świadczenia skorzy-
sta ok. 6,8 mln osób. To prawie 
dwa razy więcej, niż do tej pory

Od tego roku rodzice nie 
muszą już dokumentować swo-
jej sytuacji finansowej. Dzięki te-
mu elektroniczny formularz jest 
prostszy i krótszy.

Umiesz sam
Aby uzyskać prawo do świadcze-
nia 500+ na nowych zasadach dla 
dziecka, na które obecnie nie po-
bieracie tego świadczenia, powin-
niście złożyć wniosek od 1 lip-
ca do 30 września. To gwarancja 
tego, że pieniądze zostaną Wam 
wypłacone z wyrównaniem od 
lipca. Jeśli złożycie wniosek po 
30 września – świadczenie będzie 
Wam przysługiwać od miesiąca, 
w którym złożycie wniosek.

Wypełniając wniosek, pa-
miętajcie o podaniu adresu e-ma-

il. Dzięki temu szybko dotrze do 
Was informacja potwierdzająca 
przyznanie świadczenia. Jeśli nie 
macie poczty elektronicznej – ta-
ką informację będziecie mogli 
odebrać w urzędzie.

- Wniosek przez Internet to 
najszybszy i najprostszy sposób 
zawnioskowania o świadczenie. 
Im szybciej to zrobimy, tym szyb-
ciej pieniądze wpłyną na nasze 
konto – mówi minister cyfryzacji 
Marek Zagórski. - Rodzice, któ-
rzy chcą załatwić tę sprawę onli-
ne mają trzy możliwości - wszyst-
kie bezpieczne i pewne. Pierw-
sza to prowadzony przez Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej portal Empatia. 
Druga – wysłanie wniosku przez 
Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE ZUS), trzecia - skorzystanie 
z bankowości elektronicznej. Nie 
warto korzystać z pośredników, 
którzy obiecują pomoc. Poradzi-
cie sobie Państwo sami – podkre-
śla szef MC.

Wybierając pierwszą i dru-
gą możliwości, czyli wysłanie 
wniosku za pośrednictwem por-
talu Empatia lub PUE ZUS – za-
cznij od założenia Profilu Zaufa-
nego. W większości przypadków 
trwa to kilka minut. Nic za to nie 
zapłacisz.

Niezbędnik rodzica
Profil Zaufany powinien mieć 
każdy rodzic. Po co? Bo się przy-
da jeszcze nie raz - dzięki niemu 
zgłosisz np. narodziny dziecka, 
zawnioskujesz o dowód osobisty 
dla siebie (ale i dla dzieci), zalo-
gujesz się do Internetowego Kon-
ta Pacjenta… a wszystko to bez 

wizyty w urzędzie, przez Internet 
i za darmo.

Jak go założyć? Oczywiście 
przez Internet - na stronie www.
pz.gov.pl

Działając przez Internet 
musicie pamiętać o najważniej-
szym – o bezpieczeństwie. Pro-
fil Zaufany Wam je gwarantuje, 
ale szukając informacji o świad-
czeniu powinniście być czujni. 
Chętnych do złożenia wniosku 
możliwie najszybciej będzie bar-
dzo wielu. To zrozumiałe – każ-
dy chce skorzystać z przysługu-
jącego mu prawa. Wszystkiego 
tego typu masowe akcje to też 
niestety czas żniw dla interneto-
wych przestępców, którzy polują 
nie tylko na nasze pieniądze, ale 
i dane.

Dlatego przeczytajcie i sto-
sujcie nasze rady – przydadzą się 
teraz i w przyszłości.

- Jeśli składamy wniosek 
przez Internet, korzystajmy tyl-
ko z zaufanych i oficjalnych stron 
internetowych, czyli portalu Em-
patia, PUE ZUS lub z portalu 
swojego banku - tłumaczy mini-
ster cyfryzacji Marek Zagórski. 
- Upewniajmy się, że połącze-
nie jest objęte szyfrowaniem. Jak 
to zrobić? Zwracajmy uwagę na 
to, czy w pasku adresu jest zielo-
na kłódka i napis https:// Ignoruj-
my maile i komunikaty, które na-
kłaniają nas do szybkiego działa-
nia, oferują natychmiastową po-
moc w złożeniu wniosku - taki 
typ wiadomości zwykle okazuje 
się oszustwem. Nie klikajmy w 
podejrzane linki, nie otwierajmy 
załączników, na które nie czeka-
liśmy – dodaje szef MC.

Bezpieczeństwo 
w 10 krokach
To nie wszystkie rady ministra 
cyfryzacji. Oto kolejne:
1. Wypełniając wniosek w pro-
gramie „Rodzina 500+”, zwróć 
uwagę z jakich stron korzystasz. 
Wybieraj tylko zaufane strony – 
np. serwis transakcyjny swoje-
go banku, oficjalną stronę Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, serwis Emp@tia, rzą-
dową stronę GOV.pl.
2. Uważaj na strony, do których 
zostałeś odesłany, np. poprzez 
wyszukiwarkę internetową, portal 
społecznościowy lub tablicę ogło-
szeń. To tam często podsuwane są 
strony, które będą chciały wyłu-
dzić Twoje dane.
3. Pamiętaj, że złożenie wniosku 
w programie „Rodzina 500+” jest 
bezpłatne. Nie korzystaj więc z 
usług odpłatnie oferujących po-
moc. Bądź wyczulony na proś-
by o przelew weryfikujący tożsa-
mość. Jeżeli robisz to przez ser-
wis transakcyjny uważnie spraw-
dzaj autoryzowane operacje.
4. Zawsze korzystaj z zaufanego 
komputera. Najlepiej, aby był to 
komputer, który należy do Ciebie 
i nikt poza Tobą nie ma do niego 
dostępu.
5. Komputery w miejscach pu-
blicznych – np. w kafejkach inter-
netowych lub udostępniane w bi-
bliotekach, klubach i innych po-
dobnych miejscach są bardziej 
narażone na instalację złośliwego 
oprogramowania.
6. Komputer powinien mieć zak-
tualizowany system operacyjny, z 
najnowszymi łatami bezpieczeń-
stwa oraz program antywirusowy, 

z najnowszymi definicjami zło-
śliwego oprogramowania. Jeśli 
uważasz, że nie masz odpowied-
niej wiedzy do sprawdzenia sta-
nu zabezpieczeń swojego kompu-
tera, poradź się bardziej doświad-
czonej osoby.
7. Pamiętaj, że używanie oprogra-
mowania pochodzącego z niezau-
fanych źródeł zwiększa ryzyko 
wystąpienia ataków.
8. Zwróć uwagę, czy połącznie, z 
którego korzystasz jest bezpiecz-
ne i szyfrowane. W przeglądarce 
internetowej oznaczone jest sym-
bolem kłódki, a adres wyświetla 
się z protokołem https. Przy kłód-
ce często znaleźć można również 
nazwę wystawcy lub właścicie-
la certyfikatu – np. nazwę Twoje-
go banku.
9. Uważnie przyglądaj się odwie-
dzanym stronom. Każda niestan-
dardowa sytuacja, ikona, grafi-
ka powinny wzbudzić Twoją nie-
ufność. Jeśli masz wątpliwości – 
np. związane ze stroną bankową – 
zadzwoń do banku i zapytaj, czy 
coś się zmieniło.
10. Sprawdź dokładnie adres stro-
ny, z której korzystasz. Oszuści 
często tworzą kopie popularnych 
witryn. Ich nazwy są bardzo po-
dobne i mogą różnić się nieznacz-
nie od tych prawdziwych. W ad-
resie strony może zostać dodany 
dodatkowy znak, litera lub cyfra.

Jeśli zauważysz taką podej-
rzaną stronę, zgłoś to na incydent.
cert.pl. Dzięki temu inni użyt-
kownicy sieci będą bezpieczni.

Dzięki temu inni użytkow-
nicy sieci będą bezpieczni.

źródło: 
Ministerstwo Cyfryzacji

fot. ARMG
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REKLAMA

Księżycowy krajobraz zniknie
ŻARY Góry, 
doliny, a po 
deszczach 
pojezierze, na 
które aż strach 
wjechać, bo nie 
wiadomo, jak jest 
głęboko. Tak od 
dawna wygląda 
teren przy ulicy 
Mieszka I obok 
urzędu pracy. Ale 
to się niebawem 
zmieni.

To jedno z raczej wstydli-
wych miejsc, jeśli chodzi 
o wizerunek centrum mia-
sta. Teren zlokalizowany 
pomiędzy urzędem gminy, 
starostwem, urzędem pracy 
a skarbówką często wyko-
rzystywany jest, jako miej-
sce postojowe. Parkingów 
wokół niby sporo, ale by-
wają dni, że o wolne miej-
sce nie tak łatwo.

10 lipca urząd miejski 
podpisał umowę z wyko-
nawcą, który zrobi z tym w 
końcu porządek. Teren zo-

stanie utwardzony. Na łącz-
nej powierzchni 1,5 tysią-
ca metrów kwadratowych 
pojawi się betonowa kost-
ka brukowa typu starobruk 
w kolorze szarym i grafito-
wym. W planie przewidzia-
no odwodnienie, drogę do-
jazdową do budynku za ga-
rażami, a także nasadzenia 
wzdłuż muru - tu pojawią 
się jałowce, chiński i pło-
żący.

Urzędnicy mają dwa 
tygodnie na przekazanie 
placu budowy do momen-
tu podpisania umowy, na-
tomiast wykonawca 150 
dni na realizację tego za-
dania, które kosztować bę-
dzie nieco ponad pół mi-
liona złotych. Pracami zaj-
mie się żarska spółka Mel-
drosan.

Trzeba będzie jeszcze 
zająć się pobliskim terenem 
przy kiosku między ulicami 
Mieszka I i Kąpielową. Jak 
zapewniają urzędnicy, jest 
to już przewidziane do re-
alizacji na rok przyszły.

Andrzej  Buczyński Za kilka miesięcy będzie tu równo i elegancko fot. Andrzej Buczyński
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Odszkodowanie 
za odwołany lot

Podróże  samolotem 
uchodzą za pewny 
i szybki  sposób 
przemieszczania się, 
dlatego są chętnie 
wybierane jako środek 
transportu w czasie 
urlopów. Jednak jak 
wynika z raportu
AirHelp, odloty 
niezgodne z planem 
mogą przytrafi ć 
się wielu z nas – 
w czasie weekendów 
statystycznie co czwarty 
lot jest opóźniony lub 
odwołany. 
Gdy komplikacje 
dotkną naszego 
wakacyjnego przelotu, 
warto wiedzieć, 
w jakich sytuacjach 
przewoźnik ponosi 
odpowiedzialność za 
utrudnienia i kiedy 
pasażerom należy się 
rekompensata.

Tylko w Polsce, licząc od stycznia do 
końca października 2018 r., liczba lo-
tów opóźnionych powyżej 15 minut 
sięgnęła blisko 31 tysięcy. Samoloty 
w ogóle nie wystartowały w planową 
podróż aż 2 tysiące razy. Ubiegłorocz-
ne statystyki uświadamiają, że szyku-
jąc się na wakacje dobrze wiedzieć, 
jakie prawa przysługują podróżnym 
w niechcianych przypadkach. Zasa-
dy odszkodowania i pomocy dla pa-
sażerów są jednakowe dla lotnisk le-
żących na terenie państw członkow-
skich Unii Europejskiej i ustala je roz-
porządzenie Parlamentu Europejskie-
go nr 261/2004. 

Prawa pasażerów
Informacje o wszelkich zmianach 
w rozkładzie muszą zostać przekazane 

podróżnym e-mailowo lub przez wia-
domość SMS. Po otrzymaniu takiej 
informacji należy skontaktować się 
telefonicznie z linią lotniczą, z którą 
ustalone zostaną dalsze preferencje. 
Warto o tym pamiętać szczególnie 
przed zorganizowaniem na własną rę-
kę alternatywnego transportu do miej-
sca docelowego, bo w przeciwnym ra-
zie wyegzekwowanie zwrotu kosztów 
od przewoźnika może być  trudne. Po-
dobne procedury znajdują zastosowa-
nie w przypadku dużego opóźnienia. 
Według unijnego prawa pasażerowie, 
których lot został odwołany, powinni 
otrzymać informacje   na temat istnie-
jących alternatyw. 

– Podróżny jest uprawniony do 
wyboru formy rekompensaty za nie-
wykonanie przewozu lub jego opóź-
nienie - tłumaczy Rafał Nawrocki, 
specjalista ds. obsługi pasażerów Por-
tu Lotniczego Lublin. - Może odstąpić 
od umowy i otrzymać pełny zwrot za 
bilet lub skorzystać z połączenia za-
proponowanego przez przewoźnika. 
Zmiana planu podróży może odbyć 
się w najwcześniejszym dostępnym 
lub w innym, dogodnym dla pasaże-
ra, późniejszym terminie. Niektóre li-
nie mogą też zaproponować przelot z 
konkurencyjnym przewoźnikiem, je-
śli fi rmy zobowiązane są tzw. umo-
wą wzajemną. Pasażer ma również 
prawo do ubiegania się o odszkodo-
wanie w wysokości ceny   zakupione-
go biletu, gdy lot opóźniony jest o mi-
nimum 5 godzin, choć regulamin nie-
których przewoźników dopuszcza ta-
ką możliwość także przy np. 3 godzi-
nach - dodaje.

Przewoźnik w miarę dostęp-
ności połączeń powinien zapewnić 
klientowi warunki podróży podob-
ne do wybranych. Jednak gdy jest to 
niemożliwe, ma prawo umieścić go 
w klasie wyższej lub niższej niż pier-
wotna. Co ważne, podróżny nie ma 
wtedy obowiązku dopłacać do droż-
szego biletu. Linia lotnicza jest nato-
miast zobowiązana do zwrotu części 
kwoty w przypadku zaproponowania 

miejsca o niższym standardzie (30, 50 
lub 75 proc. ceny biletu, w zależności 
od liczby kilometrów). W ramach tzw. 
opieki, przewoźnik musi zapewnić 
oczekującym na późniejszy lot m.in. 
możliwość wykonania dwóch roz-
mów telefonicznych, a także niezbęd-
ne posiłki i napoje stosownie do czasu 
opóźnienia. W sytuacji, gdy koniecz-
ne jest opłacenie dodatkowego nocle-
gu, przewoźnik ma obowiązek pokryć 
również zakwaterowanie w hotelu 
oraz ewentualny transport na lotnisko. 

Odszkodowanie – kiedy?
Linie lotnicze mają obowiązek infor-
mować pasażerów o odwołanych rej-
sach przynajmniej na dwa tygodnie 
przed planowaną datą odlotu. Gdy 
zrobią to w terminie od siedmiu do 
czternastu dni, powinny zaoferować 
klientom zmianę planu podróży, któ-
ra pozwoli im na wylot najpóźniej 
dwie godziny przed pierwotnym ter-
minem oraz dotarcie do miejsca do-
celowego najwyżej cztery godziny po 
planowanym przybyciu. W sytuacji, 
gdy lot zostanie odwołany na mniej 
niż tydzień przed podróżą, propono-
wana alternatywa odlotu nie powinna 
odbiegać o więcej niż godzinę przed, 
a przylot więcej niż dwie godziny po 
pierwotnym połączeniu. Jak zaznacza 
Rafał Nawrocki, jeśli przewoźnik nie 
dotrzymał  powyższych warunków, 
osoby, których przelot został odwoła-
ny, mają prawo wystąpić o odszkodo-
wanie. 

– Wysokość uzależniona jest od 
liczby kilometrów lotu i wynosi 250, 
400 lub 600 euro. Warto zaznaczyć, 
że rekompensata fi nansowa wcale nie 
musi zostać wypłacona, jeśli odwoła-
nie lotu jest spowodowane tzw. zaist-
nieniem nadzwyczajnych okoliczno-
ści, czyli takich, których nie można 
było uniknąć pomimo podjęcia wszel-
kich racjonalnych środków.   Przykła-
dem mogą być niespodziewane wa-
runki pogodowe, które uniemożliwia-
ją bezpieczny ruch lotniczy – podkre-
śla Rafał Nawrocki. nadesłane

 fot. ARMG

ŻARY Rynek. Jedna z kilku szafek z książkami, jakie 
można napotkać w mieście. Z ich zawartości można swo-
bodnie korzystać  fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Upał zelżał, ale inicjatywa ciągle aktualna i godna 
pochwały  fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Znak czasów. W jednym z osiedlowych sklepów 
fot. Andrzej Buczyński

10 WAKACJE
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Budapeszt za 74 zł
Czy można zwiedzić 
Budapeszt za 74 zł? 
Tak!

Skorzystałam z promocji Flixbu-
sa i pojechałam z córką na week-
endowy wypad do Budapesztu. 
Bilety na dwie osoby, w obie stro-
ny kosztowały 144 zł. Widoki i do-
świadczenia – bezcenne.

Wyjazd był w piątek o godz. 
16.40 z Zielonej Góry do Wrocła-
wia. Tam miałyśmy 2 godziny na 
połażenie po Wroclavii i zjedze-
nie kolacji.

Docelowy autobus odjechał 
z przystanku o godz. 22.10. Mam 
już doświadczenie w długich po-
dróżach autokarem. Wiem, że 
najlepiej je po prostu przespać. 
To niebyt wygodne, ale da się 
przeżyć.

Tanie bilety
Spałyśmy do rana, a o 9.00 przy-
witał nas Budapeszt. Pierwszy 
punkt trasy – stadion narodo-
wy Dworzec docelowy Nepliget 
położony jest tuż przy stadionie 
Grupoama Arena. To miejsce na 
którym gra reprezentacja naro-
dowa Węgier i drużyna Ferencva-
rosi TC. Przed stadionem stoi fi-
gura orła, symbol klubu. Na jego 
głowie ktoś powiesił różowy sza-
lik, co kłóci się z klubowymi bar-
wami. Kibice noszą zielone stro-
je. Przed naszym wyjazdem do 
Polski zaczynał się mecz. Poczu-
łyśmy się bardzo swojsko widząc 
kibiców wprowadzających się  
w nastrój piwem i innymi napoja-
mi w pobliskim parku. Pieśni nio-
sły się głośno i daleko, szkoda je-
dynie, że nie udało się nam zro-
zumieć ani słowa. Swojskie by-
ły też porozrzucane puszki po  
piwie, butelki i pełno petów, ga-
szonych na ziemi pod ławkami. 
Można rzec z przekąsem: „Na-
si tu byli”, jak w filmie „Seksmi-
sja” Juliusza Machulskiego. Dwie 
skromne i odrapane budki z pi-
wem tuż przed meczem zamieni-
ły się gwarne „strefy kibica”.

Forinty z bankomatu 
Z dworca autobusowego Ne-
pliget do centrum miasta jest  
ok. 5 km. Można pokonać je me-
trem – linia nr 3 lub autobusami 
(194 i 194A), można też pieszo. 
Bilety na komunikację miejską 
kosztują 300 forintów, czyli HUF 
i można je dostać w automatach 
biletowych.

Toaleta na dworcu, koszt 
200 HUF. W bankomacie wybra-

łam 1 tysiąc forintów, co obcią-
żyło moje konto (w PKO BP) kwo-
tą 14,35 zł. To daje ok. 70 HUF za 
1 zł. Przelicznik znacznie lepszy 
niż w kantorach wymiany walut 
(75,55) i bez prowizji. Nie opłaca 
się więc kupować forintów w Pol-
sce, ani też na miejscu zamieniać 
euro na forinty, bo przelicznik nie 
jest korzystny.

SIM dla swoich
Na miejscu zaskoczenie – nie 
udało mi się włączyć roamingu 
w telefonie, nie mam też inter-
netu. To dramat, bo trudno bez 
niego znaleźć miejsca, do któ-
rych chce się dotrzeć. Gdy znala-
złam po drodze do centrum sklep 
GSM, w którym chciałam ku-
pić kartę SIM, okazało się, że nie 
jest to możliwe. W kolejnych skle-
pach sprzedawcy tłumaczyli mi, 
że trzeba mieszkać na terytorium 
Węgrzech, żeby nabyć kartę SIM.

Byłam bardzo zaskoczona  
i niepewna, czy dobrze zrozu-
miałam tłumaczenie w języku 
angielskim. Hot spotów i miejsc  
w których można skorzystać  
z darmowego wi-fi jest znacz-
nie mniej niż w Polsce, czy in-
nych krajach. Czyli „dobra zmia-
na” działa… Senna sobota w bocz-
nych uliczkach To widać również 
na ulicach. Ludzie nie uśmiecha-
ją się, nie wybuchają śmiechem, 
chyba że są to turyści i mówią ob-
cymi językami. W bocznych ulicz-
kach widać opuszczone sklepy 
i restauracje na sprzedaż lub do 
wynajęcia, pomazane przez mar-
nych grafficiarzy. Tu koniunktu-
ra gospodarcza już się skończyła.

Całe życie miasta odbywa 
się w centrum. Tam słychać tury-
stów – najwięcej z Niemiec. Mi-

mo iż to sobota, pogoda dopi-
suje, wystarczy zejść z głównej, 
ludnej ulicy i okazuje się, że kilka 
merów dalej jest zupełnie pusto  
i sennie. Ogólnie turystów też nie 
ma zbyt wielu, na przykład w po-
równaniu do bardzo chętnie od-
wiedzanej Pragi, która każdego 
dnia, a szczególnie w weekendy 
dosłownie zalana jest turystami. 
I to nie tylko w pobliżu głównych 
atrakcji.

Budapeszt z zabytkami 
Miasto jest piękne. Bardzo podo-
bał mi się most Wolności. Na ba-
rierkach widać powieszone przez 
zakochanych kłódki. Po drugiej 
stronie mostu wzrok przyciąga 
kościół wykuty w skale, na zbo-
czu góry Gellerta. To miejsce bar-
dzo popularne. W jego wnętrzu 
i na tarasie widokowym sesję 
zdjęciową zrobili sobie niemiec-
ko-węgierscy nowożeńcy. Pan-
na młoda wystąpiła w białej suk-
ni z węgierskim wzorami ludowy-
mi, pan młody takie same wzory 
miał wyszyte na kołnierzyku ko-

szuli. Wejście do kościoła jest bi-
letowane (ok. 8 zł). Na wzgórzu 
można zobaczyć m.in. pomnik 
Wolności. Tuż obok hotelu Gel-
lerta stoi fontanna z wodą pitną. 
Ludzie podchodzą i nabierają ją 
w kubki i butelki. Rzeczywiście 
jest bardzo smaczna i nie czuć  
w niej chemii.

Warto wybrać się na rejs 
statkiem po Dunaju. Widoki są 
oszołamiające, zaś bilety na każ-
dą kieszeń, w zależności od dłu-
gości rejsu. Miałam ochotę po-
płynąć, ale Ola stwierdziła, że 
rejsy są nudne i zostałyśmy na 
brzegu, ale spacer nad Dunajem 
wynagrodził mi decyzję córki.

Można zjeść niedrogo 
Gdy zgłodniałyśmy, zaczęłyśmy 
szukać restauracji z węgierskimi 
daniami. Na głównej ulicy ceny 
były dosyć wygórowane, ale wy-
starczyło zejść w boczną ulicz-
kę, żeby znaleźć niedrogą re-
staurację. Ja zjadłam gulasz, zaś 
Ola grillowane ziemniaki i wa-
rzywa. Rachunek zapłacony kar-

tą obciążył moje konto kwotą  
ok. 42 zł. Później poszłyśmy na 
lody włoskie do cukierni. Koszto-
wały ok. 2,50 zł za sztukę – oczy-
wiście w bocznej uliczce. W skle-
pach kusiły butelki ze świetnym 
węgierskim winem, ale zrezy-
gnowałam z tej opcji, bo do wy-
jazdu było jeszcze kilka godzin,  
a zakupy trzeba nosić ze sobą. 
Kupiłam za to paprykę suszoną 
wędzoną, a także ostrą i słodką. 
Bez papryki wędzonej nie obę-
dzie się węgierski gulasz.

Na ulicy widziałam nowy 
środek lokomocji. Elektryczne, 
niskie rowery z grubymi kołami, 
podobnymi do segwayów. Ilość 
zabytków w Budapeszcie jest 
imponująca. Kościoły, synagogi  
i inne, ciekawe miejsca. Po kilku 
godzinach chodzenia zaczynają 
mnie boleć nogi. Jestem zła na 
siebie, bo to efekt siedzenia za 
biurkiem.

Europa na wyciągnięcie ręki 
Wyjazd z Budapesztu do Wrocła-
wia był o godz. 21.00. Na kola-
cję jemy po dużym kawałku piz-
zy, na dworcu Nepliget. Koszt  
ok. 17 zł za dwa kawałki. Zmęcze-
nie daje się we znaki, dzięki cze-
mu zaraz po ruszeniu autobusu 
zasypiamy i śpimy aż do rana. Iry-
tuje mnie tylko i budzi na chwilę 
brzęk obijających się o siebie bu-
telek z winem, które przewożą są-
siedzi z następnego siedzenia. 
Podsumowując, wycieczka udana 
i niedroga. Taką formę podróżo-
wania mogę polecić każdemu, kto 
nie ma zasobnego portfela. War-
to śledzić promocje i korzystać  
z nich. Dzięki temu można zwie-
dzić za grosze najpiękniejsze za-
kątki Europy. Polecam.

Małgorzata Trzcionkowska
gosiawpodrozy.blogspot.com

Gosia w podróży - tanie zwiedzanie

fot. arch. Małgorzaty Trzcionkowskiej

fot. arch. Małgorzaty Trzcionkowskiej
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Motourodziny
Gabrysia
ŻARY Na zmagającego 
się z ciężką chorobą 
Gabrysia Rybaka 
czekała niezwykła, 
urodzinowa 
niespodzianka na 
żarskim Rynku.
7 lipca setki motocyklistów z bliż-
szych i dalszych okolic zjechały do 
Żar, by w ten sposób symbolicznie 
wesprzeć, dodać otuchy i siły młode-
mu chłopakowi, który od dawna za-
kochany jest w motocyklach. Traktu-
ją go, jak swojego. Wszyscy mają na-
dzieję i mocno trzymają kciuki za to, 
aby Gabryś wygrał walkę z rakiem  
i mógł jeździć upragnionym motocy-
klem.

Z okazji szesnastych urodzin 
otrzymał wiele prezentów, także sym-
bolicznych. Żarscy motocykliści po-
darowali mu swoją kamizelkę klubo-
wą Black Eagles MC Poland. To tak, 
jakby Gabryś od lat był członkiem 
motocyklowego bractwa. Takiej ka-
mizelki nie można sobie po prostu ku-
pić, trzeba na nią zasłużyć.

Było mnóstwo gestów, podnie-
sionych w górę kciuków, machania, 
uśmiechów, ale i łez wzruszenia.

Mała, kilkuletnia zaledwie  
dziewczynka, trzymana na rękach, by 
mogła lepiej widzieć całe to wyda-
rzenie, powiedziała nagle, że chciała-
by przytulić Gabrysia. Nie mogła. Je-
go stan zdrowia nie pozwolił nawet 
na wyjście z samochodu, którym zo-
stał przywieziony na Rynek. Wkrótce 
potem samochód odjechał w kierunku 
poznańskiego szpitala.

Symboliczne wsparcie, to jed-
nak nie wszystko, co wydarzyło się 
tego dnia. Nie była to pierwsza cha-
rytatywna impreza na rzecz Gabrysia.  
I tym razem zbierano pieniądze do pu-
szek. Były licytacje ciekawych przed-
miotów podarowanych specjalnie na 
ten cel. W ciągu kilku godzin udało 
się zebrać niebagatelną kwotę prze-
szło 18 tysięcy złotych. Pieniądze te 
będą materialnym wsparciem dla Ga-
brysia na jego obecnej ciężkiej i dłu-
giej drodze do zdrowia.

Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński
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fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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II miejsce - Administracja fot. Andrzej Buczyński

III miejsce - Magazyn Wyrobów Gotowych fot. Andrzej Buczyński

IV miejsce - Produkcja fot. Andrzej Buczyński

Uszlachetnianie 
przez lata niepokonane

Finałowe starcie o największy puchar fot. Andrzej Buczyński

Ostatnie dwa mecze ligi rozegrano na boisku w Sieniawie Żarskiej fot. Andrzej Buczyński

Tegoroczne 
piłkarskie rozgrywki 
ligi zakładowej Swiss 
Krono trwały od 
kwietnia. 
6 lipca rozegrano 
fi nały, w których 
zmierzyli się 
najlepsi. Dział 
Uszlachetniania 
obronił tytuł 
i sportowo rzecz 
ujmując, w całej 
fi rmie nie ma sobie 
równych.
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Parkrun urodzinowy
BIEGI Wielu 
biegaczy i wiele 
okazji przewija 
się podczas 
kolejnych 
edycji żarskiego 
parkrunu po 
Zielonym Lesie.
Ktoś czasem pobije swój 
najlepszy dotychczas re-
zultat, ktoś inny zalicza ja-
kąś okrągłą liczbę biegów. 
Ktoś przegonił kolegę, ko-
muś udało się ukończyć 

pięciokilometrowy dy-
stans bez ciężkiej zadysz-
ki. Znajdzie się też i taki, 
któremu zadowolenie spra-
wi sam fakt zmuszenia się 
do wcześniejszego wsta-
nia i dotarcia przed godzi-
ną 9.00 w sobotę na skraj 
lasu, gdzie co tydzień roz-
poczyna się bieg. Powodów 
do mniejszego lub większe-
go świętowania można zna-
leźć wiele.

Parkrun to też różne 
uroczystości, święta i oka-

zje, które biegacze obcho-
dzą wspólnie.

Ostatni bieg rozpo-
czął się od „sto lat” z oka-
zji 40. urodzin Krzyszto-
fa Skałackiego, zaś na me-
cie z ukończenia swojego 
dwusetnego parkrunu mógł 
się cieszyć Korin Bobow-
ski. Najszybszy podczas 
301. edycji żarskiego bie-
gu był Marcin Piotrowski  
z czasem 19:15, wyprze-
dzając Macieja Kempę  
i Mirosława Wolaka. ATB

Wicemistrz

ZAPASY Zawodnik żarskiego Agrosu Hubert Zakrzewski wywalczył w Raciborzu srebrny medal 
w kategorii wagowej do 65 kilogramów podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski kadetów. 
Jego klubowi koledzy - Grzegorz Stępień i Eryk Klimek - zakończyli zawody na piątych pozycjach 
w swoich kategoriach wagowych fot. Agros Żary

SPORTY WALKI Reprezentanci Żarskiego Klubu Sportów Walki Szymon Socha i Bartosz Kula zo-
stali powołani na zgrupowanie Kadry Polski Muaythai, przygotowujące do startu w Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Świata. Młodzi zawodnicy mają na swoim koncie medale Mistrzostw Polski 
i Niemiec wschodnich. Na zdjęciu z trenerem Dawidem Polokiem fot. ŻKSW

Zgrupowanie

Zadowolenie u biegaczy nie jest zjawiskiem nietypowym fot. Andrzej Buczyński

301. parkrun ukończyło 76 osób fot. Andrzej BuczyńskiMalinowa czterdziestka  fot. Andrzej Buczyński



12 lipca 2019       Moja Gazeta16 PROGRAM TV

12 - 18 lipca 2019

Historia mizantropa, który zaprzyjaźnia się 
z mieszkającym po sąsiedzku chłopcem. 
Weteran wojny w Wietnamie, Vincent (Bill 
Murray), spędza całe dnie w ulubionym barze. 
Jedną z nielicznych rozrywek są dla niego 
cotygodniowe spotkania z prostytutką Daką 
(Naomi Watts). Życie podstarzałego, zgryźliwe-
go mężczyzny zmienia się za sprawą nowych 
sąsiadów, rozwódki Maggie (Melissa McCarthy) 
i jej syna Olivera (Jaeden Lieberher). Vincent 
zostaje męską nianią dla chłopca. 

TVP2 komediodramat, USA, 2014 

Mów mi Vincent20:10

Piątek

TVP1

21:30

Sobota

Damien, zamierza nakręcić epicki obraz wojenny 
o grupie amerykańskich żołnierzy. Główne 
role w swojej najnowszej produkcji powierza 
hollywoodzkiemu gwiazdorowi kina akcji, który 
marzy o otrzymaniu Oscara - Tuggowi Speed-
manowi - oraz Kirkowi Lazarusowi, aktorowi 
dramatycznemu. Ich kolegami na planie zostają 
także: Jeff  Portnoy, który chciałby wreszcie 
wystąpić w ambitnej produkcji, popularny raper 
Alpa Chino, traktujący nową rolę jako przepust-
kę do kariery fi lmowej, a także Kevin.

Adam to humanoidalny potwór stworzony przez 
doktora Frankensteina. Od ponad dwustu lat 
prowadzi samotnicze życie, stroniąc od ludzi. 
Nie jest jednak im wrogi, przeciwnie - silny 
i wytrzymały, wykorzystuje swoją znajomość 
sztuk walki, aby bronić ludzkiej rasy przed 
zagrażającymi jej stworami, które są coraz 
liczniejsze. Ziemia jest bowiem areną konfl iktu, 
o którym zwykli mieszkańcy nie mają pojęcia. 
Dwa zwaśnione rody nieśmiertelnych od wielu 
wieków toczą ze sobą walkę o dominację.

POLSAT komedia, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2008 horror, Australia, USA, 2014

Jaja w tropikachJa, Frankenstein 22:45

Niedziela

Płatny zabójca zostaje warunkowo zwolniony 
z więzienia. Prokurator, który kilka lat wcześniej 
prowadził jego sprawę, składa przestępcy 
propozycję nie do odrzucenia. Lulek miałby 
zabić komendanta Centralnego Biura Śledczego. 
Jeśli wykona zadanie, otrzyma sowitą zapłatę, 
a jego nazwisko zostanie wymazane z kartoteki. 
Zabójca podaje się za ofi cera kontrwywiadu 
i werbuje do pomocy starego znajomego, 
Staszka (Marcin Kowalczyk), który walczył 
w Afganistanie, ale został wyrzucony z wojska. 

TVP2 thriller, Polska, 2015

Anatomia zła22:00

Poniedziałek

Nowy Jork. Silvia Broome (Nicole Kidman) jest 
tłumaczką pracującą dla ONZ. Biegle posługuje 
się siedmioma językami, studiowała muzykę, 
fi lozofi ę i językoznawstwo. Pewnego dnia przez 
przypadek słyszy rozmowę dotyczącą zamachu 
na życie przywódcy afrykańskiego kraju Matobo, 
Zuwaniego (Earl Cameron), która prowadzona 
jest w afrykańskim narzeczu. Kobieta rozumie 
jej sens, ponieważ wychowała się na Czarnym 
Lądzie. Czym prędzej informuje o wszystkim 
swoich przełożonych. 

TVN thriller, Francja, Wielka Brytania, USA, 2005

Tłumaczka21:35

Wtorek

Będący na przepustce sierżant Jake Carter 
przyjeżdża do rodzinnego miasta, gdzie dowi-
aduje się, że jego siostra została porwana przez 
grupę ekstremistów. Aby ją uratować, żołnierz 
decyduje zaatakować ich bazę operacyjną. Przy 
okazji odkrywa spisek mający na celu przeprow-
adzenie brutalnego zamachu terrorystycznego. 
Postanawia pokrzyżować plany bandytów. 
“W cywilu 3” to kolejna odsłona serii fi lmów 
akcji, w których marines prowadzą nierówną 
walkę ze złoczyńcami, aby ocalić kobietę. 

TVP2 fi lm sensacyjny, USA, 2013

W cywilu 321:55

Środa

Porzucone przez rodziców niemowlę, Norbit 
Albert Rice, trafi a do domu dziecka zarządza-
nego przez pana Wonga (Eddie Murphy). Mija 
kilka lat. Chłopiec zaprzyjaźnia się z sierotą, Kate 
Thomas (China Anderson), lecz dziewczynka 
wkrótce zostaje adoptowana. Samotny malec 
jest zaczepiany przez łobuzów. Nieoczekiwanie 
jego obrończynią staje się silna grubaska, 
Rasputia Latimore (Lindsey Sims-Lewis). Jako 
dorośli, Norbit (Eddie Murphy) i jego potężna 
przyjaciółka (Eddie Murphy), pobierają się. 

TVN komedia, USA, 2007 

Norbit22:30

Czwartek
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piątek 12 lipca

05:15 Natura w Jedynce 
- Nasz dziwaczny świat 
- esej dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 

- Rydzyna - magazyn
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial

10:20 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:10 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Nasz dziwaczny świat

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
16:05 Wieczna miłość - serial, 

prod. Turcja, 2015
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:35 Echo serca - serial TVP
21:30 Tatuś - fi lm obyczajowy
23:15 Opiekun - thriller
01:35 Labirynt - serial 
03:55 Ocaleni - reality show
05:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:50 Okupacja 1968. 
Czerwona róża 
- fi lm dokumentalny

07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy 
prod. TVP

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej

13:15 Marzę o Tobie 
14:05 Coś dla Ciebie 

- magazyn
14:30 Operacja Zdrowie! 

Dermatochirurgia 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Kino relaks

- Mów mi Vincent 
- komedia

22:00 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trakoncert

00:10 Prowokacja 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA

01:50 Ulotna nadzieja

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango 

- telezakupy
06:55 Szkoła  
07:50 Doradca smaku 

- Amerykański burger 
08:00 19 + 
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła  
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
19:00 Fakty  
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Interstellar
- fi lm S-F, USA, 
Wielka Brytania, 
Kanada, Islandia, 2014, 
reż. Christopher Nolan, 
wyk. Matthew McCo-
naughey, Anne Hathaway, 
Jessica Chastain, Ellen 
Burstyn, Michael Caine, 
John Lithgow, Wes 
Bentley, Casey Affl  eck, 
Matt Damon 

23:30 Człowiek o żelaznych 
pięściach - fi lm przy-
godowy, USA, Hong Kong, 
2012, reż. RZA, wyk. RZA, 
Rick Yune, Russell Crowe, 
Lucy Liu, Dave Bautista, 
Jamie Chung 

01:35 Kuba Wojewódzki 
02:40 Uwaga! - magazyn
02:55 NOC Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 SuperPies
09:15 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny, prod. 
Polska

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja

- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 X-Men: Pierwsza 
klasa

 - fi lm akcji 
 Początek lat sze-

śćdziesiątych XX wieku. 
Konfl ikt między Stanami 
Zjednoczonymi a ZSRR 
zaognia się. W każdej 
chwili może wybuchnąć 
wojna. Są tacy, którym 
zależy na tym, by stało się 
to jak najszybciej... 

22:55 Conan barbarzyńca
 Osierocony w dzieciństwie 

Conan poprzysięga 
zemstę mordercom swoich 
rodziców. Przed rozpraw-
ieniem się ze swoimi 
wrogami, musi uwolnić się 
z niewoli.

01:40 Charlie i Boots
03:45 Tajemnice losu

08:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:50 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Biskupin 

09:10 Białoruski klimat 
- cykl reportaży

09:40 Sauna - fi lm obyczajowy
11:30 Najważniejszy dzień 

życia - Karuzela - serial
12:30 Dyrektorzy - serial TVP
14:00 Studio Kultura - Roz-

mowy - Adrian Panek
14:20 Actus Humanus Nativi-

tas - Farinelli
15:25 Jak zdobyć pieniądze, 

kobietę i sławę - fi lm
16:25 Nadzieja - dramat, prod. 

Polska, Niemcy, 2011, reż. 
Stanisław Mucha, wyk. 
Rafał Fudalej, Kamilla 
Baar, Wojciech Pszoniak, 
Zbigniew Zapasiewicz, 
Grzegorz Artman, Jerzy 
Trela, Jan Frycz, Lilith Mu-
cha, Dominika Ostałowska

18:10 Szaleństwo Majki 
Skowron - serial TVP

19:20 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

20:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

20:20 Komediowe lato - Paryż 
na bosaka - komedia

21:50 Blok - serial
22:55 Polska w akcji 

- Młode wilki 
- fi lm sensacyjny,
prod. Polska, 1995, 
reż. Jarosław Żamojda, 
wyk. Michelle Cleo Godsey

00:35 Informacje kulturalne 
00:55 Kino nocne - Ogród 

rozkoszy ziemskich 
- fi lm obyczajowy

02:45 Amerykański epos 
- Ziemia i krew 
- fi lm dokumentalny

05:50 Zbuntowany anioł 
06:45 Wojny magazynowe: 

Kanada 
07:15 Lekarze na start
08:00 Lombard. Życie 

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

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Na wariackich 

papierach
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 Człowiek pies 
21:55 22 kule 
00:10 Nieuchronna 

sprawiedliwość 
02:05 Rodzinny interes
03:05 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:45 Menu na miarę 
- fabularny

04:20 Z archiwum
policji - fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

05:10 Szkoła  
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
10:10 Mango telezakupy
11:50 19 + 
12:20 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy 
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Żony Hollywood 

20:00 Stowarzyszenie 
wędrujących 
dżinsów II - fi lm kome-
dia, USA, 2008, reż. Sanaa 
Hamri, wyk. Alexis Bledel, 
America Ferrera, Blake 
Lively, Amber Tamblyn, 
Rachel Nichols, Rachel 
Ticotin, Leonardo Nam, 
Blythe Danner 

22:35 Król Skorpion 
- fi lm przygodowy, 
USA, Niemcy, Belgia, 2002, 
reż. Chuck Russell, wyk. 
The Rock, Steven Brand, 
Michael Clarke Duncan, 
Kelly Hu, Bernard Hill 

00:25 Zagubieni 
- serial, USA 

01:20 Druga strona 
medalu - talk show 

02:45 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 9. miesiąc
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Przeklęta
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:00 Czas śmierci
 Grupa studentów 

koledżu, po wieczorze 
spędzonym na clubbingu, 
zaprawionym alkoholem 
i narkotykami, dla 
zabawy urządza seans 
spirytystyczny. Kiedy na-
czynie, którego używają, 
wskazuje litery układające 
się w złowrogą zapowiedź, 
że wszyscy zginą, 
jedno z nich przerażone 
przerywa seans, tym 
samym uniemożliwiając 
wywołanemu duchowi 
powrót w zaświaty. 

01:05 Zagadkowe zgony
02:00 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 13 lipca

05:55 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Pełnosprawni

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

08:25 Wojsko - polskie.pl
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Sekundy, które 

zmieniły życie
10:25 Janosik - serial TVP
12:25 Fascynujący świat 

- Brudna prawda o 
czystym jedzeniu 
- fi lm dokumentalny

13:20 Z pamięci - felieton
13:35 Okrasa łamie przepisy 

- Krótka historia majonezu 
- magazyn kulinarny

14:05 Żywy Bałtyk - Piasek 
- serial dokumentalny

14:35 Jak to działa - Port 

15:05 Ojciec Mateusz - serial 
kryminalny TVP

16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Opole 2019 na bis 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę - Ja, 

Frankenstein - fi lm fan-
tasy, prod. USA, Australia

23:15 4 Blocks - serial, 
prod. Niemcy, 2017

01:30 Tatuś - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 1991

03:15 Opiekun - thriller
05:30 Z pamięci - felieton

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:30 Gwiazdy w południe

- Egipcjanin Sinuhe - fi lm 
przygodowo-historyczny, 
prod. USA, 1954

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:10 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
15:45 Kabaretowe Lato 

Dwójki widowisko 
rozrywkowe

17:00 U Pana Boga w ogródku 
- serial komediowy

17:45 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1 - felieton

18:35 Postaw na milion 
- teleturniej

19:35 Lajk!
20:05 Za jakie grzechy, 

dobry Boże? 
- komedia, prod. Francja, 
2014, reż. Philippe de 
Chauveron, wyk. Christian 
Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan, Medi Sadoun, 
Frédéric Chau

21:50 Kabaretowe Lato 
Dwójki widowisko

23:55 La La Poland 
- program rozrywkowy
prod. Polska

00:30 Za garść dolarów
- western, prod. Hiszpania, 
Włochy, Niemcy

02:20 Mów mi Vincent 
- komedia, prod. USA, 
2014, reż. Theodore Melfi 

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu 

świata - program 
08:30 Dzień Dobry Wakacje

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej  

- serial obyczajowy, Polska 
12:50 MasterChef Junior
14:25 Top Model - program 

rozrywkowy 
15:25 Efekt Domina  
16:00 Domowe rewolucje 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Weekendowa 
metamorfoza 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Dziewczyna moich ko-

szmarów - fi lm komedia, 
USA, 2007, 
reż. Peter Farrelly

22:20 Złodziejka 
tożsamości 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2013, 
reż. Seth Gordon,
wyk. Jason Bateman, 
Melissa McCarthy, Jon 
Favreau, Amanda Peet, 
Robert Patrick 

00:45 W ukryciu
- fi lm horror, 
prod. USA, 2015, 
reż. Matt Duff er, 
Ross Duff er, wyk. Alex-
ander Skarsgard, Andrea 
Riseborough, Emily 
Alyn Lind, Heather 
Doerksen, Steven 
Elliot 

02:25 Uwaga! 
- magazyn

02:45 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Scooby Doo i potwór 
z Loch Ness

10:05 Ewa gotuje
10:40 Dziennik cwaniaczka 2
 Greg musi zmierzyć się 

z trudami życia w szkole 
średniej: unikać starć ze 
starszymi kolegami, zdo-
być popularność i akcep-
tację rówieśników. Swoje 
pomysły na poradzenie 
sobie w nowej sytuacji 
zapisuje w dzienniku, 
który z czasem staje się 
znakomitym poradnikiem 
przetrwania w dżungli 
życia towarzyskiego. 
Tym razem jednak to nie 
licealni koledzy będą jego 
największym zmartwie-
niem. Greg odkrywa, że 
istnieje coś dużo gorszego 
od szkoły - rodzina...

12:40 Sekrety rodziny

13:45 Świat według Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

15:50 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:10 Percy Jackson 
i Bogowie Olimpijscy: 
Złodziej pioruna

22:40 Zmowa milczenia
 - thriller 
00:20 Projekt Almanach
02:30 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Serialowa nostalgia 
- Droga - Ostatnich 
gryzą psy - serial 
obyczajowy TVP

09:05 Śpiewa Maria 
Koterbska - recital

09:45 Animama - Czarny Błysk
- serial animowany

10:20 Dokument tygodnia 
- Arcydzieła bez tajemnic: 
Diego Velazquez 
- cykl dokumentalny

10:50 Budzik - fi lm dokumen-
talny, prod. Polska, 2015, 
reż. Piotr Małecki

11:40 Bohater roku - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1987, reż. Feliks Falk, 
wyk. Jerzy Stuhr, Miec-
zysław Franaszek

13:45 Czy jest tu panna na 
wydaniu? - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1977

15:05 Szlakiem Kolberga - 
Ania Rusowicz - reportaż

15:30 Wydarzenie aktualne

16:10 Literatura na ekranie 
- Pan Wołodyjowski 
cz. I - fi lm historyczny

17:40 Literatura na ekranie
- Pan Wołodyjowski 
cz. II - fi lm historyczny

19:10 Amerykański epos 
- Ziemia i krew - fi lm

20:20 Bilet do kina 
- Maratończyk 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1976

22:35 Chris Rea plays 
Baloise Session

00:10 Mocne Kino - Joaquin 
Phoenix. Jestem, 
jaki jestem - fi lm

02:05 Performance 
- Konteksty 2018 

02:40 Komediowe lato - Paryż 
na bosaka - komedia, 
prod. Belgia, Francja

05:50 Czynne całą dobę 
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:50 Szalone fabryki polsk-

iej muzyki!
08:50 13 Posterunek 2 
10:10 Lombard. Życie

 pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 Rodzinny interes
Serial opowiadający o 
dwójce przyjaciół, którzy 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Z kolei ich żony prowadzą 
mały salon fryzjerski 
„Bella Ella”.

20:00 Odwet - fi lm akcji
Kierownik oddziału banku 
nie może się otrząsnąć 
po napadzie. Mężczyzna 
podejmuje współpracę 
z emerytowanym sąsia-
dem policjantem, 
by przewidzieć kolejny 
ruch złodzieja.

21:55 John Stratton 
- thriller
Agent brytyjskich 
sił specjalnych dostaje 
zadanie wytropienia 
globalnej organizacji 
celem zapobieżenia atako-
wi terrorystycznemu.

23:55 Maksimum ryzyka 
01:55 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:35 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:45 Menu na miarę 
 fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum 

policji - fabularny

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
09:55 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:10 Beethoven VII: Świątec-

zna przygoda - fi lm 
rodzinny, USA, Kanada, 
2011, reż. John Putch, wyk. 
John Cleese, Kyle Massey, 
Robert Picardo, Tom 
Arnold, Munro Chambers, 
Kim Rhodes 

14:00 Wyjdź za mnie - 
miniserial komedia, USA, 
reż. James Hayman, wyk. 
Lucy Liu, Steven Pasquale, 
Bobby Cannavale, Enrique 
Murciano, Danielle Nicolet 

15:50 Kawaler - fi lm komedia, 
USA, 1999, reż. Gary 
Sinyor, wyk. Chris O’Don-
nell, Renée Zellweger, 
Artie Lange

17:55 Charlie St. Cloud 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2010, reż. Burr Steers, 
wyk. Kim Basinger, Zac 
Efron, Charlie Tahan, 
Amanda Crew, Ray Liotta 

20:00 W cieniu jupiterów 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2014, reż. Gina 
Prince-Bythewood

22:30 Głupi i głupszy II: 
Kiedy Harry poznał 
Lloyda 
- fi lm komedia, USA, 2003, 
reż. Troy Miller, wyk. Derek 
Richardson, Eric Christian 
Olsen, Rachel Nichols

00:15 Jak to się robi 
w Chicago - fi lm 
sensacyjny

02:25 Zagubieni - serial, USA 
03:30 NOC Magii

06:00 Przygody Kota
w butach

07:05 101 dalmatyńczyków
07:55 Flintstonowie
09:00 Sindbad: Legenda 

siedmiu mórz
10:50 Policjantki i Policjanci 
13:50 STOP Drogówka
14:50 Mama do wynajęcia
 Kate, zaabsorbowana 

świetnie układającą się 
karierą samotna bizne-
swoman od lat odkłada 
decyzję o macierzyństwie. 
Kiedy dobiega czterdziest-
ki i postanawia wreszcie 
zrealizować marzenie o 
dziecku, dowiaduje się, że 
praktycznie nie ma szans 
na zajście w ciążę. 

16:55 Krótkie spięcie
 W wyniku nowego 

projektu wojskowego 
stworzono śmiercionośne 
roboty wojskowe. 

19:00 Galileo

20:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:05 Dzieci kukurydzy
  Ekranizacja przedstawia 

losy Burta i Vicky, którzy 
trafi ają do opuszczonego 
miasteczka w Nebrasce. 
Po drodze, zupełnie 
niespodziewanie pod 
koła samochodu wbiega 
im mały chłopiec, który 
wyłonił się z pola 
kukurydzy. Jak się jednak 
okazuje, to nie Burt był 
winien jego śmierci, lecz 
ktoś zupełnie inny. 

02:00 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL KRYMINALNY SERIAL FABULARYZOWANY FILM PRZYGODOWY FILM SENSACYJNY KOMEDIA KRYMINAŁ FILM SENSACYJNY FILM AKCJI

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

niedziela 14 lipca

05:35 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Krosno - magazyn
09:05 Ziarno - magazyn
09:40 Prywatne życie 

zwierząt - reportaż
10:10 Indianin w kredensie 

- fi lm familijny, prod. 
USA, 1995, reż. Frank Oz, 
wyk. Vincent Kartheiser, 
David Keith, Steve Coogan, 
Richard Jenkins

11:55 Między ziemią a 
niebem - magazyn

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem - magazyn
12:40 Spotkanie ze Świętym
12:55 Z pamięci - felieton
13:05 BBC w Jedynce

- Błękitna Planeta

14:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP

15:15 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

16:05 Dziewczyny 
ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Opole na bis - koncert
19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka - serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka 

- Wymarzona dziewczyna 
- komedia, prod. USA

22:50 Mały Jakub - dramat, 
prod. Polska, 2016

00:20 Ja, Frankenstein 
- fi lm fantasy

02:00 4 Blocks - serial
04:05 Z pamięci - felieton

05:20 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 

05:30 Koło fortuny
06:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, prod. 
Niemcy, 2008

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Rodzinne oglądanie 

- Najmłodsi wśród zwier-
ząt. Mieszkańcy wód 

11:50 Gwiazdy w południe 
- Bitwa u ujścia La 
Platyprod. Wielka 
Brytania, 1956, 
reż. Michael Powell, 
Emeric Pressburger

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:10 Europa da się lubić 
16:25 Kocham Cię, Polsko! 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1 - felieton
18:35 Postaw na milion

19:30 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

20:05 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trakoncert

22:10 Wielki Waldo Pepper 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1975, 
reż. George Roy Hill, 
wyk. Robert Redford, 
Susan Sarandon

24:00 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2013

01:45 Za jakie grzechy, 
dobry Boże?
- komedia, prod. Francja, 
2014, reż. Philippe de 
Chauveron, wyk. Christian 
Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan, Medi Sadoun, 
Frédéric Chau

03:25 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 
08:25 Akademia ogrodnika 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Weekendowa 

metamorfoza 
12:00 Co za tydzień 

- magazyn 
12:35 Projekt Lady 
13:35 Johnny English: 

Reaktywacja
- fi lm komedia, USA, 
Wielka Brytania, Francja, 
2011, reż. Oliver Parker, 
wyk. Rowan Atkinson, 
Gillian Anderson

15:45 Ja, ty i on - fi lm komedia, 
USA, 2006, reż. Anthony 
Russo, Joe Russo, wyk. 
Owen Wilson, Kate Hudson

18:00 Salon sukien 
ślubnych Goka 

19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Władca pierścieni:
Dwie wieże
- fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia/USA/
Niemcy, 2002, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Liv Tyler, Sean 
Astin, John Rhys-Davies, 
Bernard Hill, Christopher 
Lee, Billy Boyd, Dominic 
Monaghan, Orlando 
Bloom, Miranda Otto, 
David Wenham

23:45 Ex machina 
- fi lm S-F, Wielka Brytania, 
2014, reż. Alex Garland, 
wyk. Domhnall Gleeson

02:00 Kuchenne rewolucje 
03:00 Uwaga! 

- magazyn
03:20 NOC Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:20 Artur i zemsta 
Maltazara

 Zbliża się koniec 
dziesiątej fazy księżyca 
i Artur przygotowuje się 
do ponownych odwiedzin 
krainy Minimków, w tym 
swojej ukochanej Selenii. 
Nagle mały pająk podrzu-
ca do ręki chłopca ziarenko 
ryżu z napisem S.O.S. 

10:10 Percy Jackson i Bogow-
ie Olimpijscy: Złodziej 
pioruna

 Percy Jackson jest 
dyslektykiem z ADHD, 
który nagminnie popada 
w tarapaty i ma poważne 
kłopoty w liceum. Okazuje 
się jednak, że szkolne 
troski to pestka, kiedy 
Bogowie Olimpijscy z kart 
podręcznika przenoszą się 
wprost do jego życia. 

12:40 X-Men: Pierwsza klasa
 - fi lm sensacyjny
15:25 Noc w muzeum
 Niesamowita 

przygoda dla całej 
rodziny. Larry Daley,
pechowy marzyciel, 
którego niestworzone idee 
nigdy nie zaprocentowały, 
na gwałt potrzebuje 
zajęcia. 

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Słoneczna Stacja
20:05 10 w skali humoru 

– czyli dekada Kabare-
tu Nowaki

22:45 Jaja w tropikach
 - komedia 
01:00 Więzień labiryntu
03:35 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Droga - Pasażer 
z nożem w kieszeni 
- serial obyczajowy TVP

09:05 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Masseneta
- fi lm dokumentalny,
prod. Francja, 2012

10:05 Animama - Czarny 
Błysk - serial 
animowany

10:35 Duma i uprzedzenie 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995

11:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny

12:20 Opowieści weeken-
dowe: Urok wszeteczny 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1996

13:25 Ostatnie takie trio 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1976, reż. Jerzy Obłamski, 
wyk. Zbigniew Zapasiew-
icz, Ryszard Ronczewski

14:20 Ranczo Wilkowyje
- komedia, prod. Polska, 
2007, reż. Wojciech 
Adamczyk

16:10 10. Międzynarodowy 
Konkurs Wokalny im. 
Stanisława Moniuszki 
- Gala Otwarcia cz. 1 

17:15 Niedziela z... 
twórczością Wojciecha 
Młynarskiego

20:20 Kwiat pustyni 
- fi lm obyczajowy

22:35 Opole 2019 
23:05 Dokument.pl 

- Pielgrzym - fi lm
00:20 Bilet do kina 

- Maratończyk 
- fi lm fabularny

02:35 Mocne Kino - Joaquin 
Phoenix. Jestem, jaki 
jestem - dokumentalny

06:00 Flash 
07:45 Łowcy skarbów 
09:40 Przygody Merlina

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

10:40 Następny proszę!
11:40 Żandarm w Nowym 

Jorku 
Żandarmi z Saint-Tropez 
wyruszają do Nowego 
Jorku na Międzynarodowy 
Kongres. Córka sierżanta 
postanawia w tajemnicy 
podążyć za nimi.

13:45 Najpiękniejsze baśnie: 
Czarodziej Żytko 

15:55 Góra Czarownic 
17:55 Nowe przygody

Aladyna 
20:00 Con Air: 

Lot skazańców 
22:30 Jestem zemstą 

00:05 Uwikłana 
- kryminał
Porwana kobieta, chcąc 
ratować chorego syna, 
pomaga oprawcy w od-
nalezieniu swojego męża, 
który ukrywa prawdziwą 
tożsamość.

00:55 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

01:35 Dyżur
02:00 Z archiwum

policji - fabularny
02:35 Taki jest świat

- program informacyjny
03:10 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
03:55 Menu na miarę 

- fabularny
04:35 Z archiwum policji 

- fabularny
04:50 Słodka miłość

05:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
09:55 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:15 Jak zdobyto Dziki 

Zachód - fi lm western, 
USA, 1962, reż. Henry 
Hathaway, John Ford, 
George Marshall, wyk. 
James Stewart, Henry 
Fonda, Gregory Peck, 
Debbie Reynolds

15:25 Wakacje w krzywym 
zwierciadle - fi lm 
komedia, USA, 1983, reż. 
Harold Ramis, wyk. Chevy 
Chase, Imogene Coca, 
Beverly D’Angelo, Randy 
Quaid, Eddie Bracken 

17:35 Stowarzyszenie wędru-
jących dżinsów II 
- fi lm komedia, USA, 2008, 
reż. Sanaa Hamri

20:00 Infi ltracja 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Hong Kong, 
2006, reż. Martin 
Scorsese, wyk. Leonardo 
DiCaprio, Matt Damon, 
Jack NicholsonMartin 
SheenVera Farmiga, 
Anthony Anderson, 
Alec Baldwin 

23:10 Źródło nadziei 
- fi lm obyczajowy, 
Australia, Turcja, 
USA, 2014, reż. Russell 
Crowe, wyk. Russell 
Crowe, Olga Kurylenko, 
Yilmaz Erdogan, 
Cem Yilmaz, 
Jai Courtney 

01:30 Zagubieni 
- serial, USA 

02:30 NOC Magii

07:55 Flintstonowie
08:35 Powrót na Wyspę Nim
 Dalszy ciąg historii Nim, 

która wraz z ojcem 
biologiem, zamieszkała 
na pięknej wyspie na 
Pacyfi ku. Kiedy okazuje 
się, że ma tu powstać 
nowoczesny kurort, Nim 
postanawia bronić wyspy 
niszczącym wpływem 
cywilizacji.

10:25 Galileo
12:35 Nie można pocałować 

panny młodej
 Skromy fotograf zwierząt 

Bryan Lighthouse, przeży-
je przygodę swojego życia, 
gdy zostanie zmuszony do 
poślubienia chorwackiej 
dziewczyny. Swój miesiąc 
miodowy spędzają w 
tropikalnym kurorcie, 
w którym jego nowa 
małżonka, Masha Nikitin, 
zostaje porwana.

14:35 Wyścig szczurów
- fi lm akcji

 Główny bohater, 
wyjątkowo ekscentryczny 
miliarder, Donald Sinclair, 
właściciel największego 
kasyna w Las Vegas 
- postanawia zaprosić 
swoich wpływowych i 
zamożnych klientów 
do gry, o jakiej nawet 
nie śniło się tym 
fanatykom hazardu. 

16:55 Mama do wynajęcia
19:00 Galileo
20:00 Punisher
21:50 Kapitan Corelli
00:30 Tuż przed tragedią
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:05 BBC w Jedynce - Błękitna 
Planeta. Seria II cz. 4. 
Wielki błękit 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2017

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 

- Ełk - magazyn
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później  - serial TVP

10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Nasz dziwaczny świat 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!

- magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial 

kostiumowy
21:35 Rolnik szuka żony 
22:35 Ekstradycja 2 - serial
23:45 Uwięzione - serial
01:55 Wymarzona dziewczy-

na - komedia
03:30 Brudna gra: Ciemna 

strona sportu - fi lm

05:25 Koło fortuny - teleturniej
06:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:55 Coś dla Ciebie - magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - Gwiaździste 
niebo, część 1 - serial

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 

- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
- serial prod. Turcja, 2016

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Zemsta o jasnych 

oczach - serial 
22:00 Anatomia zła - dramat, 

prod. Polska, 2015
00:10 Barany. Islandzka 

opowieść 
- komediodramat

01:50 Glina - serial kryminalny
03:00 Wielki Waldo Pepper

- fi lm fabularny, prod. 
USA, 1975, reż. George Roy 
Hill, wyk. Robert Redford

04:45 Zakończenie

05:30 Uwaga! 
- magazyn

05:55 Mango - telezakupy
07:00 Szkoła  
08:00 19 + 
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła  
17:00 SOS Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Projekt Lady 
22:30 Salon sukien ślubnych 

Goka
23:30 Annabelle 

- fi lm horror, 
prod. USA, 2014, 
reż. John R. Leonetti, 
wyk. Annabelle Wallis, 
Ward Horton, Tony 
Amendola, Alfre 
Woodard, Kerry O’Malley 

01:35 Co za tydzień 
- magazyn 

02:10 Uwaga!
- magazyn

02:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 MEGA HIT - Więzień 
labiryntu

 - thriller sc-fi ction
 Chłopak, który nic nie 

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

22:25 Cudzoziemiec
  Jonathan Cold odszedł 

z CIA, ponieważ nie mógł 
zaakceptować metod, 
jakimi posługują się jego 
zwierzchnicy. Były agent 
zaczął pracować na własną 
rękę jako człowiek do 
zadań specjalnych. 

00:45 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy

08:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:45 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Malbork 
- reportaż

09:05 Nienasyceni - magazyn
09:35 Nadzieja - dramat, 

prod. Polska, Niemcy, 
2011, reż. Stanisław 
Mucha, wyk. Rafał Fudalej, 
Kamilla Baar, Wojciech 
Pszoniak, Zbigniew 
Zapasiewicz, Grzegorz Art-
man, Jerzy Trela, Jan Frycz, 
Lilith Mucha, Dominika 
Ostałowska

11:30 Dyrektorzy - serial TVP
14:35 Studio Kultura - Roz-

mowy - Stanisław Soyka
14:50 Śladami wielkich 

kompozytorów
- Śladami Masseneta 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2012

16:00 Bardzo starzy oboje 

16:35 Adela jeszcze 
nie jadła kolacji 
- komedia kryminalna

18:30 Szaleństwo Majki 
Skowron - serial TVP

19:40 30 - lecie Biennale WRO
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Panorama kina polsk-

iego - Boisko bezdomnych 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska

22:30 Więcej niż fi kcja 
- Altman - fi lm

00:10 Powidoki 13 
00:25 Chuligan Literacki 
00:55 Kino nocne 

- Nic śmiesznego 
- komedia

02:35 Informacje 
kulturalne 

03:00 Życie i śmierć Waltera 
Benjamina - fi lm

05:50 Zbuntowany anioł 
06:45 Wojny magazynowe: 

Kanada 
07:15 Lekarze na start
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 

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

12:00 Na wariackich
papierach
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 13 dzielnica: 
Ultimatum 

 Władze Paryża 
decydują się wysadzić 
w powietrze 13 dzielnicę 
zamieszkałą przez 
przestępców. Leito
i Damien postanawiają 
temu zapobiec.

21:55 Człowiek pies 
23:50 Aligator 

- Lake Placid 
01:25 Rodzinny interes
02:35 Taki jest świat

- program informacyjny
03:30 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:50 Słodka miłość

05:10 Szkoła  
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:10 Mango 
Telezakupy

11:50 19 + 
12:20 Kryminalni 

- serial sensacyjny, 
Polska 

13:25 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

14:25 Sąd rodzinny
- program sądowy 

15:20 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy 

17:55 Kryminalni 
- serial sensacyjny, 
Polska 

19:00 Żony Hollywood 
20:00 Odwróceni

- serial sensacyjny, 
Polska 

22:05 Mama 
- fi lm horror, 
Hiszpania, Kanada, 
2013, reż. Andy Muschiet-
ti, wyk. Jessica Chastain, 
Nikolaj Coster-Waldau, 
Megan Charpentier, 
Isabelle Nelisse, 
Daniel Kash 

00:15 Zagubieni 
- serial, USA 

01:10 Druga strona
medalu 
- talk show 

02:40 NOC Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia 

głupoty
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
17:00 Przeklęta
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Galileo

23:00 Armia ciemności
 Ash, przeniesiony wirem 

czasoprzestrzennym 
do średniowiecznej 
Anglii, musi zdobyć księgę 
„Necronomicon” 
by wrócić do współczes-
ności. Niestety, kolejne 
komplikacje sprawiają, że 
ten cel wydaje się coraz 
bardziej oddalać, a na 
drodze do niego czeka go 
bitwa z armią umarłych, 
romans z piękną kobietą 
i walka o uratowanie 
ukochanej.

01:00 STOP Drogówka
- magazyn

02:00 Polityka na ostro
03:05 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

MAGAZYN KULINARNY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL SENSACYJNY FILM TVP SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM ROZRYWKOWY FILM SENSACYJNY

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

wtorek 16 lipca

05:15 Natura w Jedynce 
- Nasz dziwaczny świat

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

07:10 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Wokół mórz. Fale 

pływowe 
09:05 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!- magazyn

15:35 Okrasa łamie przepisy 
- Na klopsy do Iławy 
- magazyn kulinarny

16:05 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!

- magazyn
20:35 Zniewolona 

- serial kostiumowy
21:35 Rolnik szuka żony

- reality show
22:35 Okupowani - serial
23:35 Samolot, który uderzył 

w Pentagon
00:30 Wichry wojny - serial
03:05 Jej spowiedź - fi lm

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:55 Starokatolicy 
w Lublinie - reportaż

07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie
14:10 Postaw na milion

- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Więzień miłości 
- serial prod. Turcja, 2016

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Rozmowy 

kontrolowane 
- komedia

21:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

23:10 Zemsta o jasnych 
oczach - serial 

01:00 Świat bez fi kcji - Janis 
- fi lm dokumentalny

02:45 Glina - serial kryminalny
03:45 Barany. Islandzka 

opowieść 
- komediodramat

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła  
07:50 Doradca smaku 

- Torcik bezowy z kremem 
waniliowym i owocami 

08:00 19 + 
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła  
17:00 SOS Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:35 Tłumaczka 

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

00:10 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:10 W garniturach - serial
02:05 Salon sukien 

ślubnych Goka  
03:05 Uwaga!

- magazyn
prod. Polska

03:30 NOC Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja

- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według

 Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 Znaki
 Radek postanawia ukryć 

przed ojcem, że znalazł w 
ziemi cenne poniemieckie 
dokumenty. Piotrowski 
podkrada córce pieniądze, 
pozostawione przez 
Patrycję. Kasia zamierza 
ukryć je poza domem. 
Zostaje przyłapana przez 
Ninę i Agatę. 

22:10 Rekrut
 Po ukończeniu 

studiów James Clayton 
zostaje zwerbowany 
do pracy w CIA. 

00:40 Skazany na śmierć
01:45 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:25 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:40 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Kórnik 

09:00 Antyfonie - Dunno/
Brutaż/Mazut - fi lm 
dokumentalny

09:35 Adela jeszcze nie 
jadła kolacji - komedia 
kryminalna, prod. 
Czechosłowacja, 1977

11:30 Dyrektorzy - serial TVP
14:15 Studio Kultura 
14:30 Niedziela z... 

twórczością Wojciecha 
Młynarskiego

15:30 Przyjęcie na dziesięć 
osób plus trzy - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1973, reż. 
Jerzy Gruza, wyk. Zdzisław 
Maklakiewicz, Leon Niem-
czyk, Olgierd Łukaszewicz, 
Wiesław Dymny

16:35 Hania
 - fi lm TVP, prod. Polska, 
1984, reż. Stanisław Wohl, 
Krzysztof Wierzbiański, 
wyk. Małgorzata 
Wachecka

18:15 Szaleństwo Majki 
Skowron - serial TVP

19:20 Powidoki 
19:40 One. Kobiety kultury

- Patrycja Volny 
20:20 Lekkie obyczaje 

- Mona Lisa - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
1986, reż. Neil Jordan, 
wyk. Bob Hoskins

22:15 Żelazna klasyka 
- Generał della Rovere

00:40 Nocny dokument
- Neon 

01:45 Cyrulik Sewilski - opera, 
prod. Francja, 2014

05:50 Zbuntowany anioł 
06:45 Wojny magazynowe: 

Kanada 
07:15 Lekarze na start
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
11:00 Nash Bridges 
 Serial sensacyjny 

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

12:00 Na wariackich 
papierach 
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Kontakt 
bezpośredni 

21:50 Najlepsi z najlepszych 
23:50 Asy bez kasy 
01:45 Rodzinny interes
02:45 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:10 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:50 Słodka miłość
- telenowela

05:10 Szkoła  
06:10 Ukryta prawda

 - program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 + 
12:20 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy 
17:55 Kryminalni 

- serial sensacyjny

19:00 Żony Hollywood 
- program rozrywkowy

20:00 Epidemia
- fi lm sensacyjny, USA, 
1995, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Dustin 
Hoff man, Rene Russo, 
Morgan Freeman, Kevin 
Spacey, Cuba Gooding Jr., 
Donald Sutherland, Patrick 
Dempsey 

22:45 Komora 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1996, reż. James Foley, 
wyk. Chris O’Donnell, Gene 
Hackman, Faye Dunaway, 
Robert Prosky, Raymond J. 
Barry, Bo Jackson 

01:05 Zagubieni 
- serial, USA 

02:00 Druga strona medalu 
02:30 NOC Magii

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia 

głupoty
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Przeklęta
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial obyczajowy

21:00 Gangi Nowego
Jorku

 Historia wojen gangów, 
które miały miejsce 
w Nowym Jorku 
w połowie XIX wieku. 
„Ksiądz” Villon - przy-
wódca irlandzkiego 
gangu „Martwych 
królików” ginie na oczach 
swego syna Amsterdama, 
podczas jednej z ulicznych 
bitew. 

00:35 Dzieci kukurydzy
  Ekranizacja przedstawia 

losy Burta i Vicky, którzy 
trafi ają do opuszczonego 
miasteczka w Nebrasce. 
Po drodze, zupełnie 
niespodziewanie pod koła 
samochodu wbiega im 
mały chłopiec.

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



Moja Gazeta       12 lipca 2019 19PROGRAM TV

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY MAGAZYN KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY

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

środa 17 lipca

05:15 Natura w Jedynce 
- Żubry z Puszczy Białowi-
eskiej - fi lm dokumentalny

06:15 Wieczna miłość 
- serial, prod. Turcja, 2015

07:10 Elif s.III - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 

- Krynica - Zdrój 
09:05 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial

10:20 Komisarz Alex - serial 
kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Relacja z uroczystości 

greckokatolickich 
św. Apostołów Piotra
i Pawła - relacja

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu -
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!

- magazyn
20:35 Zniewolona - serial
21:35 Rolnik szuka żony
22:35 Lampedusa. Za hory-

zontem - serial
23:35 Kiedy Harry poznał 

Meghan - ślub jakiego 
nie było - fi lm

00:35 Wojsko - polskie.pl

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:55 W poszukiwaniu Rywki 
z łódzkiego getta 

07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Marzę o Tobie
14:10 Postaw na milion

- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama

18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP

19:35 Rodzinka.pl 
- serial komediowy 
prod. TVP

20:10 Kino relaks - Facet 
z odzysku 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, Niemcy, 2008, 
reż. Brian Burns, wyk. 
William Baldwin, Denise 
Richards

21:55 Mocne Kino 
- W cywilu 3 
- fi lm prod. USA, 2013,
reż. Scott Wiper, 
wyk. Mike Mizanin, 
Neal McDonough

23:35 Anatomia zła 
- dramat, prod. Polska, 
2015, reż. Jacek Bromski

01:35 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła  
07:50 Doradca smaku 

- Gulasz
08:00 19 + 
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła  
17:00 SOS Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! 
- magazyn

20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:35 Hulk - fi lm przygodowy, 

USA, 2003, reż. Ang Lee, 
wyk. Eric Bana, Jennifer 
Connelly, Sam Elliott, Josh 
Lucas, Nick Nolte, Lou 
Ferrigno 

00:20 Norbit - fi lm komedia, 
USA, 2007, reż. Brian 
Robbins, wyk. Eddie 
Murphy, Thandie Newton, 
Terry Crews

02:25 American Horror 
Story: Asylum - serial

03:25 Uwaga! - magazyn
03:50 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, prod. 
Polska

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Wykiwać klawisza
 - komedia 
 Do jednego z najcięższych 

więzień, Allenville, trafi a 
za jazdę po pijanemu była 
gwiazda amerykańskiego 
futbolu, Paul “Wrecking” 
Crewe . Naczelnik 
więzienia Warden Hazen 
postanawia wykorzystać 
jego talent. 

22:35 Zoolander
 - komedia 
 Derek Zoolander,

trzykrotny zdobywca 
tytułu Modela Roku, zos-
taje zdetronizowany przez 
Hansela znienawidzonego, 
młodszego rywala.  

00:35 Nasz Nowy Dom
- magazyn

02:35 Tajemnice losu

08:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:50 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Trzebnica

09:05 Księga Przestrzeni 
- Spektakl, event, 
widowisko

09:45 Hania - fi lm TVP
11:30 Dyrektorzy - serial TVP
13:10 Popielec - serial TVP
14:15 Studio Kultura - Roz-

mowy - Łukasz Jasina
14:35 „Zapatrzeni w siebie”

- piosenki Marka Grechuty 
(28 Przegląd Piosenki 
Aktorskiej - Koncert 
Galowy)

15:35 Trójka do wzięcia
- fi lm krótkometrażowy

16:30 Klucznik - dramat
18:05 Szaleństwo Majki 

Skowron - serial TVP
19:25 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018

21:25 W trzy miesiące 
dookoła świata
- Gallipoli 
- dramat
prod. Australia, 
1996, reż. Peter Weir, 
wyk. Mel Gibson, Mark 
Lee, Bill Hunter, Robert 
Grubb, Bill Kerr

23:25 Dokument 
w podróży 
- Królowie, palawary
i zapomniany 
odkrywca, reż. 
Władysław Rybiński

00:35 Woman To Woman at 
Nice Jazz Festival 
- koncert, prod. Francja, 
2017

01:55 Zakończenie dnia

05:50 Zbuntowany anioł 
06:45 Wojny magazynowe: 

Kanada 
07:15 Lekarze na start
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
12:00 Na wariackich 

papierach 
- fabularny
David Addison wraz z 
piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Jestem zemstą 

21:45 Zbrodniarz 
- dramat
Skazany za morderstwo 
drugiego stopnia Wade 
Porter zostaje przetrans-
portowany do więzienia 
o zaostrzonym rygorze. 
Trafi a do celi z mordercą 
i staje się celem sadystycz-
nego strażnika.

23:55 Puls lata
00:00 Bez Litości 
01:50 Rodzinny interes
02:45 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:25 Taki jest świat 
04:00 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:10 Szkoła  
06:10 Ukryta prawda 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 + 
12:20 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy 
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Boyhood 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2014, reż. Richard 
Linklater, wyk. Ellar Col-
trane, Patricia Arquette, 
Ethan Hawke, Lorelei 
Linklater 

23:25 Internat 
specjalnej troski 
- fi lm komedia, 
USA, 2015, reż. Ira 
Ungerleider, wyk. Andrew 
Bachelor, Jamie Chung, 
Juliette Goglia, Ryan 
Hansen 

01:00 Zagubieni 
- serial, USA 

01:55 Druga strona 
medalu
 - talk show 
prod. Polska

02:30 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 
16:00 Gliniarz i prokurator
 Prokurator okręgowy 

J.L. „Fatman” McCabe i 
prywatny detektyw Jake 
Styles są jak ogień i woda, 
ale w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych 
nie mają sobie równych. 
Szorstki twardziel, 
prokurator McCabe, to 
były gliniarz.

17:00 Przeklęta
18:00 Septagon

19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny

21:00 Cyborg
 Akcja fi lmu rozgrywa się 

w Ameryce przyszłości. 
Po całkowitym upadku 
ekonomicznym kraj jest 
wstrząsany licznymi akta-
mi przemocy. Dodatkowo 
pogrążoną w chaosie 
ludność dziesiątkuje śmi-
ertelna plaga. .

22:50 Punisher
00:40 Transakcje za milion 

dolarów: Los Angeles
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska
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05:15 Natura w Jedynce 
- Lasy bagienne - fi lm

06:20 Wieczna miłość - serial
07:10 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 

- Pałac w Wilanowie 
09:05 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial 
komediowy TVP

10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce

 - Lisie opowieści - fi lm 
dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

16:05 Wieczna miłość 
- serial, prod. Turcja, 2015

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 

- Wielki fi nał 
- teleturniej

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

kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które

zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:25 Ocaleni - reality show
00:30 Wściekłość na drodze 

- dramat
02:00 Okupowani - serial

05:20 Koło fortuny - teleturniej
05:55 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:50 Operacja Zdrowie! 
Laryngologia. Migdałki 
- magazyn medyczny

07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie 
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

17:10 Więzień miłości
- serial rod. Turcja, 2016

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 
19:35 Rodzinka.pl - serial
20:00 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trakulisy 
Łomża

20:10 Do szaleństwa 
- dramat, prod. USA, 2011, 
reż. Drake Doremus

21:45 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trakulisy Łomża

21:50 Rozmowy 
kontrolowane 
- komedia

23:35 Facet z odzysku 
- fi lm fabularny

01:20 O mnie się nie martw

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła  
07:50 Doradca smaku 

- Chłodnik na kefi rze 
08:00 19 + 
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła  
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Norbit 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2007, 
reż. Brian Robbins, 
wyk. Eddie Murphy, 
Thandie Newton, Terry 
Crews, Cuba Gooding Jr., 
Eddie Griffi  n 

00:35 Top Model
 - program rozrywkowy 

01:35 Efekt Domina 
02:10 Uwaga! 

- magazyn
02:35 Noc Magii 

- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Żona na niby

22:40 Wyznania 
zakupoholiczki

 Becky Bloomwood 
mieszka w Nowym 
Jorku i rozpaczliwie 
marzy o pracy w elitarnym 
magazynie związanym 
z modą. Zamiast tego 
otrzymuje posadę 
w czasopiśmie fi nan-
sowym, gdzie ma pisać 
artykuły na temat wydat-
ków osobistych. Wkrótce 
ze zdumieniem stwierdza, 
że jej kolumna zdobywa 
ogromną popularność 
wśród czytelników, 
a ona sama zakochuje 
się po uszy w swoim 
przystojnym szefi e.

00:50 Chirurdzy
- serial obyczajowy

08:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:30 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:40 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Żyrardów 
- reportaż

09:00 Vistuliada 5
09:30 Jakub - fi lm TVP
09:55 Klucznik - dramat
11:30 Popielec - serial TVP
13:45 Studio Kultura
14:00 Taśmy Kultury - Skala 

człowieka - widowisko 
artystyczne

14:15 Taśmy Kultury 
- Śmieszno i straszno 
- widowisko artystyczne

14:35 Wenecja - dramat, 
prod. Polska, 2010, reż. 
Jan Jakub Kolski, wyk. 
Magadlena Cielecka, 
Agnieszka Grochowska, 
Julia Kijowska, Grażyna 
Błęcka-Kolska

16:45 Łagodna - dramat, 
prod. Polska, 1995, 
reż. Mariusz Treliński, 
wyk. Janusz Gajos

18:30 Do przerwy 0:1 
19:40 Koło pióra 5

- magazyn
20:20 Teatr Telewizji - Teatr 

Sensacji - Stawka większa 
niż życie - Kryptonim 
Edyta - spektakl teatralny

21:40 Czwartkowy klub 
fi lmowy - O - bi, o - ba. 
Koniec cywilizacji - fi lm

23:15 Scena Klasyczna
00:10 Portrety - Życie Samuela 

Fullera - fi lm
01:40 W trzy miesiące 

dookoła świata 
- Gallipoli - dramat

03:35 Kino nocne - Kroniki 
domowe - fi lm obyczajowy

05:50 Zbuntowany anioł 
Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

06:45 Wojny magazynowe: 
Kanada 

07:15 Lekarze na start
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
12:00 Na wariackich 

papierach - fabularny
14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Złe mamuśki 

22:00 Komedia mało 
romantyczna 
- komedia
Julia nie jest urodziwą 
dziewczyną, lecz chciałaby 
mieć już chłopaka. Udaje 
się więc do doradcy od 
spraw miłosnych, 
Hitcha.

23:40 13 dzielnica: 
Ultimatum 

01:35 Górka Dolna 
02:30 Rodzinny interes

- serial obyczajowy
prod. Polska

03:30 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:10 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:50 Słodka miłość

05:10 Szkoła  
06:10 Ukryta prawda 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 + 
12:20 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy 
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Kawaler 
- fi lm komedia, USA, 1999, 
reż. Gary Sinyor, wyk. Chris 
O’Donnell, Renée Zellwe-
ger, Artie Lange, Edward 
Asner, Hal Holbrook, 
James Cromwell, Marley 
Shelton, Peter Ustinov, 
Katherine Towne, Mariah 
Carey, Jennifer Esposito, 
Brooke Shields 

22:15 Wyjdź za mnie 
- miniserial komedia, 
USA, reż. James Hayman, 
wyk. Lucy Liu, Steven Pas-
quale, Bobby Cannavale, 
Enrique Murciano, Danielle 
Nicolet 

00:00 Zagubieni 
- serial, USA 

01:00 Druga strona medalu 
02:30 NOC Magii

06:00 Buff y, postrach
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 9. miesiąc
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Gliniarz i prokurator
 Prokurator okręgowy 

J.L. „Fatman” McCabe i 
prywatny detektyw Jake 
Styles są jak ogień i woda, 
ale w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych nie 
mają sobie równych. 

17:00 Przeklęta
18:00 Septagon

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Obrońca
 Na froncie wschodnim 

w 1941 roku Niemcy 
atakują szpital polowy 
Armii Czerwonej, zabijając 
większość pacjentów. 
Ocaleli żołnierze próbują 
walczyć, ale w końcu 
muszą przejść do odwrotu. 
Wśród nich jest młody 
pilot Wiaczesław wraz 
ze swym nieodłącznym 
psem. 

23:05 Tuż przed tragedią
01:15 Transakcje za milion 

dolarów: Los Angeles

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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KUPIĘ

 u Kupię monety nieobiegowe z 
Polski i Niemiec oraz inne, kolek-
cjonerskie z całego świata, w tym 
dwuzłotówki obiegowe od 1995 
do 1999 r. tel. 602 128 246

 u Kupię butlę propan-butan 11 
kg do kuchenki gazowej. Polską 
lub niemiecką. Tel. 68 470 35 61. 

SPRZEDAM

 u Sprzedam białe pokrow-
ce na krzesła, nowe z Ikea. tel. 
530521033.

 u Sprzedam nowy mate-
rac 160x200 firmy Janpol. tel. 
530521033.

 u Sprzedam kozetkę - kanapa. 
Torba - transporter dla psa, no-
wa. tel. 530521033.

 u Sprzedam tanio kuchnię ga-
zową 4 palniki, biała, wolnosto-
jąca marki MPM, 3-letnia. tel. 
660 433 571

 u Sprzedam grzejnik łazienko-
wy na ścianę elektryczny. tel. 
609 551 490

 u Sprzedam traktorek kosiar-
kę, szerokość koszenia 1m, 2 no-
że, 14 KM, tel. 604 683 003

 u Sprzedam pampersy dla oso-
by dorosłej. tel. 732 621 050

 u Sprzedam telewizor LG 42 
cale 1500 zł, radioodtwarzacz 
samochodowy. tel. 530 521 033

 u Sprzedam regał. Szafka bia-
ła. Lustro kryształowe w złotej 
drewnianej ramie. Duża klatka 
dla gryzoni. tel. 530 521 033

 u Sprzedam grzejnik łazienko-
wy montowany do ściany, nowy. 
Umywalka używana z baterią 
lub bez baterii. tel. 530 521 033

 u Kuchenka elektryczna z jed-
ną płytą grzejną, nowa. Stół 
drewniany ogrodowy. Skrzynki 
balkonowe rattan nowe. Koszyk 
rowerowy nowy. tel. 530 521 
033

 u Torebka Louis Vitton. Biurko 
w idealnym stanie. Słuchawki dr 
Beats drei monster. Ościeżnica 
regulowana biała firmy PORTA 
oryginalnie zapakowana nowa. 
Kserokopiarka. tel. 530 521 033

NIERUCHOMOŚCI

 u Zamienię mieszkanie socjal-
ne na komunalne takie samo lub 
większe, może być do małego 
remontu, 2 pokojowe z aneksem 
kuchennym z łazienkami, o pow. 
35 m2, ogrzewanie piec kaflowy 
tel. 723 903 732

 u Łaz 3km od Żar, piętro domu 
dwurodzinnego, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 55 mkw, duże podwórko, 
garaż, 130.000 do negocjacji. tel. 
534 160 590

 u Sprzedam lub wynajmę lokal 
na ul. Śródmiejskiej, byłej Buczka 
20. tel. 514 383 856

 u Kunice – bardzo ładna działka 
na sprzedaż, 17 ar w cenie 149 
tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w bloku, I piętro, 3 pokoje, w cenie 
250 tys, Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

 u Żary – dom w okolicy Żar, na 
sprzedaż, o pow. użytkowej 120 
m2, na ładnej działce w cenie 360 
tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – kawalerka na sprzedaż, 
w kamienicy, I piętro w cenie 97 
tys. 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 sprze-
daż z warunkami zabudowy, media 
przy nieruchomości, Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – działki na sprzedaż na 
nowym osiedlu, o pow. 11 ar w ce-
nie 112 tys. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Żary – mieszkanie do wynaję-
cia, 2 pokoje, 38 m2 w cenie 1250 zł 
+ opłaty. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Grabik - działki na sprzedaż np. 
o pow. 10 ar w cenie 46 tys. Możli-
wość zakupu większej powierzch-
ni. Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Okolice Żar - ładny dom na 
sprzedaż, do wprowadzenia, usy-
tuowany na dużej działce, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
Sałatka z arbuza 
i serem feta
Składniki:
• Arbuz
• Czerwona cebula
• Ser feta
• Świeża mięta
• Pestki słonecznika
• Sok z limonki

Wykonanie
Usuń pestki z arbuza i wykrój z miąż-
szu małe kuleczki za pomocą spe-
cjalnego wykrawacza do owoców lub 
zwyczajnie małą łyżeczką. Czerwoną 
cebulę poszatkuj w cienkie piórka, a 
ser feta pokrój w drobną kostkę. Na 
suchej patelni upraż pestki słonecz-
nika, liście świeżej mięty porwij na 
mniejsze kawałeczki. Wszystkie skład-
niki wymieszaj ze sobą i polej sokiem z 
orzeźwiającej limonki. Sałatkę można 
doprawić odrobiną soli i świeżo zmie-
lonego pieprzu.

Grillowany 
arbuz
Składniki:
Marynata: 
• sok z 2 cytryn,
• 2 łyżki miodu,
• 2 łyżeczki wody,
• szczypta otartej skórki z cytryny,
• sól,
• pieprz kajeński

Wykonanie
Składniki marynaty połączyć ze sobą. 
Jeżeli nie lubisz ostrych przypraw to 
pomiń pieprz kajeński. Przygotowana 
marynatą posmaruj  owoce. Owoc gril-
lujemy ze skórą 2-3 minuty z każdej 
strony.

fot. ARMG
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 u Olbrachtów – działka na 
sprzedaż z warunkami zabudo-
wy o pow. 10 arów w cenie 60 
tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

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

 u Żary - lokal do wynajęcie, 
dobra lokalizacja, 17 m2, I pię-
tro, 600 zł, Partner Nieruchomo-
ści 533-308-999

 u Żary - lokal do wynajęcia, 
parter, duże witryny, 112 m2, 
3200 zł + Vat, Partner Nierucho-
mości 533-308-999

 u Żary - lokal do wynajęcia, 
30 m2, I piętro, 950 zł, Partner 
Nieruchomości 533-308-999

 u Żary - lokal na sprzedaż, 160 
m2, parter, 175 tys, Partner Nie-
ruchomości 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 Nierucho-
mości, tel. 690 411 006 

 u Dom pod Lipinkami Łużyc-
kimi, do remontu - na działce 
13-arowej, wokół las i pola, dobry 
dojazd. 80 tys. PLN. Partner Nieru-
chomości, tel. 690 411 006

 u Żary – tanie pokoje do wyna-
jęcia, Partner Nieruchomości, nr 
tel. 887-758-384

 u Lubomyśl – działki budowla-
ne na sprzedaż, Partner Nierucho-
mości, nr tel. 887-758-384

 u Żary- mieszkanie 2 pokojo-
we na sprzedaż,Ip. Cena 170 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Jasień – mieszkanie 2 pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 115tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary - dom na sprzedaż – cena 
500.000zł. Partner Nieruchomo-
ści, nr tel:606 705 480

 u Iłowa – mieszkanie do wyna-
jęcia. Partner Nieruchomości, tel 
501-509-731

 u Okolice Lubska - na sprzedaż 
dom w bardzo dobrym stanie, ce-
na 400tys. Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 606 705 480

 u Żary - 3-pokojowe gustownie 
urządzone mieszkanie na wy-
najem. Partner Nieruchomości. 
513017811.

 u Kadłubia - Na sprzedaż dział-
ka budowlana o powierzchni 800 
m2. Idealna pod zabudowę jedno-
rodzinną. Partner Nieruchomości 
513017811

 u Żary – mieszkanie do wyna-
jęcia na Oś. Muzyków, 3 pokoje, 
w cenie 1200 zł + opłaty. Partner 
Nieruchomości 513017811

 u Żary – mieszkanie na sprze-
daż w centrum, 2 pokoje, III piętro 
w cenie 165 tys. Partner Nierucho-
mości 513017811

 u Żary - Na wynajem lokal 18 
m2, idealny na biuro. Partner Nie-
ruchomości 513017811

 u Żagań – mieszkanie na 
sprzedaż, 2 pokoje 130 tys.  Part-
ner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary – mieszkanie na sprze-
daż w bloku, II piętro, 3 pokoje, w 
cenie 195 tys, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – dom w okolicy Żar, na 
sprzedaż, o pow. użytkowej 120 
m2, na ładnej działce w cenie 360 
tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

MOTORYZACJA

 u Sprzedam Forda C Max rok 2008 
poj. 1600 cm 5 drzwi, bordowy 
metalik, zarejestrowany, oferta pry-
watna, tel. 733 221 218

 u Kia Sorento CRDI 2500 diesel, 
automat, 7 miejsc, suv, 2004 rok, 
zarejestrowany, ubezpieczony. tel. 
604 558 751

ROLNICTWO

 u Sprzedam bryczkę, powóz, ze 
ściąganym dachem, na dwa konie 
lub jednego, gumowe koła tel. 604 
558 751

 u Sprzedam obornik koński, 
transport we własnym zakresie. tel. 
604 558 751

 u Sprzedam stajnię drewnianą, 
typ angielski, na 3 konie, siodlarnia. 
tel. 604558 751

RÓŻNE

 u Posprzątam garaż, plac, piwni-
ce, wywiozę własnym transportem, 
tanio, czysto, solidnie. tel. 783 979 
997

 u Tanie sprzątanie mieszkań po 
zmarłych i nie tylko tel. 723 903 
732

OGŁOSZENIA

• Doradca klienta Żary 4
• Stanowisko do spraw opracowania 

decyzji i korespondencji Żary 1
• Opiekun mieszkań chronionych Żary 1
• Pracownik muzeum Żary 1
• Specjalista do spraw kadrowo-płaco-

wych Lubsko 1
• Pomocnik magazyniera Lubsko 1
• Elektromechanik Lubsko 1
• Technik Żary 1
• Księgowa Żary 1
• Kosztorysant Żary 1
• Psycholog Żary 1
• Psycholog Żary 1
• Psycholog Żary (1/2 etatu) 1
• Pedagog Żary (1/2 etatu) 1
• Pracownik socjalny Żary 1
• Policjant Żary/ Lubsko 15
• Komórka do spraw zgodności (specja-

lista bankowości) Żary 1
• Sprzedawca na stanowisku mięsnym 

Żary 4
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 6
• Kasjer/Sprzedawca Lipinki Łużyckie 1
• Kasjer/ Sprzedawca Łęknica 2
• Opiekunka Miłowice 1
• Pielęgniarka/ Koordynator sekcji 

medycznej Miłowice 1
• Pokojowa Miłowice 1
• Fryzjer Żary lub Zasieki 1
• Pielęgniarka Lubsko 1
• Krojczy chleba Żary (1/2 etatu) 1
• Sprzątaczka Żary (1/2 etatu) 1
• Piekarz Lubsko 1
• Pracownik ochrony Żary 3

• Szwaczka Lubsko 5
• Salowa Żary 8
• Pracownik transportu wewnętrznego 

Żary 2
• Pracownik gospodarczy Żary 3
• Osoba sprzątająca Żary 3
• Sprzątaczka Żary 2
• Osoba sprzątająca Żary 1
• Sprzątacz posesji Żary 1
• Monter-Instalacji wodno-kanalizacyj-

nej/ Spawacz elektryczny Żary 1
• Malarz konstrukcji/ Malarz budowla-

ny Żary 2
• Technolog robót wykończeniowych 

Teren powiatu żarskiego i żagańskie-
go 5

• Stolarz Lipinki Łużyckie 1
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Operator wózka widłowego Górzyn 1
• Mechanik maszyn produkcyjnych 

Górzyn 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów) Żary 5 

• Specjalista ds. handlowych Lubsko 1
• Murarz/ Tynkarz Lubsko 1
• Sprzedawca internetowy Lubsko 1
• Fizjoterapeuta Lubsko 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Ślusarz Żary 1
• Pomocnik frezera Żary 1
• Pokojowa Żary 2
• Pracownik budowlany Delegacje 1
• Zaopatrzeniowiec Żary 1

• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Psycholog (Szprotawa) 1
• Terapeuta zajęciowy (Szprotawa) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

- kanalizacyjnych (Iłowa) 2
• Pomocnik operatora maszyn (Ża-

gań) 6
• Magazynier (Borowina) 1
• Ślusarz (Borowina) 3
• Operator wózka widłowego (Borowi-

na) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na-Polska) 2
• Spawacz MAG (Borowina) 4
• Automatyk (Wiechlice/Małomice) 1
• Pracownik ochrony (Wiechlice) 1
• Kierowca ciągnika/ robotnik gospo-

darczy (Żagań) 1
• Kelner/Barman/Recepcjonista (Ża-

gań) 2
• Kasjer - sprzedawca (Leszno Górne) 1
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 3
• Projektant (Szprotawa) 1
• Robotnik gospodarczy (Żagań) 4
• Murarz (Gozdnica) 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (teren woj. lubuskiego) 3
• Operator maszyn zgrzeblarskich (To-

maszowo) 2
• Pracownik obróbki skóry (Leszno 

Górne) 10
• Nauczyciel przedmiotów informatycz-

nych (Żagań) 1
• Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

ekonomicznych (Żagań) 1

• Policjant służby prewencji (Żagań, 
Iłowa, Szprotawa) 12

• Pracownik produkcji - operator ma-
szyn (Trzebień) 10

• Elektryk (Gozdnica) 1
• Ratownik wodny (Gozdnica) 1
• Sprzedawca - handlowiec (Żagań) 2
• Robotnik gospodarczy (Gościeszowi-

ce) 1
• Sprzątaczka (Gościeszowice) 2
• Sprzątacz (Gościeszowice) 2
• Pracownik produkcyjny - operator 

urządzeń (Gozdnica) 2
• Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

mechanicznych (Szprotawa) 1
• Doradca klienta (Żagań) 4
• Menadżer klienta biznesowego (Ża-

gań) 1
• Rehabilitant (Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Prze-

cław) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Prze-

cław) 1
• Sprzedawca w stacji paliw (Szprota-

wa) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Nauczyciel historii (Przecław) 1
• Kierowca ciągnika/Traktorzysta 

(Iłowa) 1 
• Pomocniczy robotnik budowlany 1
• Księgowy 1
• Murarz 1
• Robotnik gospodarczy 1
• Sprzedawca 3
• Sprzedawca 5

 u Darmowy rzeczo-
znawca. Szkoda na po-
jeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz do-
datkowe pieniądze. De-
cyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu 
z ostatnich 3 lat!!! Tel. 
606 805 778

REKLAMA
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH 2 
(2D dubbing)
12-15.07 - godz. 16.00; 16.07 - godz. 15.00; 17-18.07 - godz. 16.00

JA TERAZ KŁAMIĘ
12-15.07 - godz. 18.00 ; 16.07 - godz. 17.00; 17-18.07 - godz. 18.00
IMPREZOWI RODZICE (napisy)
12-15.07 - godz. 20.00 ; 16.07 - godz. 21.00; 17-18.07 - godz. 20.00
DKF - PETRA (napisy)
16.07 - godz. 19.00

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

Reklama: tel. 602 589 895
reklama@moja-gazeta.info; tel. 519 077 205
Skład: PEKOgraf
Druk: Drukarnia Polska Press, Nakład: 6.000
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 
Materiałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzega sobie 
prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.

KRZYŻÓWKA

12.07

13.07

14.07

15.07

16.07

17.07

18.07

Bruno, Paulin
Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej

Małgorzaty, Sary
Dzień Frytek

Angeliny, Kamila, Marcela, Stelli
Dzień Łapania za Pupę

Dawida, Henryka, Włodzimierza
Dzień bez Telefonu Komórkowego

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 - 683720390

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

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

Emiliana, Szymona, Kamila
Międzynarodowy Dzień Nelsona 
Mandeli

Marii, Mariki

Anety, Bogdana, Jadwigi
Ogólnopolski Dzień Tabaki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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