
N
r 

37
 (2

78
) |

 R
ok

 V
I |

 2
7 

w
rz

eś
ni

a 
20

19
 r.

 | 
IS

SN
 2

45
1-

08
74

 | 
In

de
ks

 4
00

89
0

Strzały
pościg

i alkohol

Miodowy
i winny

str. 12-13

str. 4

Co
z tym

pyłem?
str. 2

REKLAMA

str. 5

Urzędnicy
poprawiają
środowisko

Klimatyczny

STRAJK
str. 8

Szef
WIOŚ

ma
pomysły

str. 6-7



27 września 2019       Moja Gazeta2

REKLAMA

20° 19° 20° 18° 19° 16° 17°

PIĄTEK                         SO ND PN WT ŚR CZ

Mirosław Ganecki
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

AKTUALNOŚCI

Są to sprawy, które 
należy rozwiązać i nie 

ma rzeczy, których nie 
można rozwiązać. Tylko 
trzeba chcieć.
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Strzelanina i pościg w Żarach
ŻARY Policjanci 
z żarskiej jednostki 
zatrzymali 
29-letniego kierowcę 
opla, który chciał 
rozjechać policjanta, 
a uciekając 
staranował radiowóz. 
Podczas pościgu 
nie reagował na 
sygnały świetlne 
i dźwiękowe. Jak 
się okazało był 
nietrzeźwy.
W piątkowe popołudnie, 20 wrze-
śnia, na terenie miasta działania 
żarskich funkcjonariuszy wspo-
magali policjanci z Samodzielne-
go Pododdziału Prewencji Policji 
w Gorzowie Wlkp. Przed godziną 
17.00 na jednej z ulic, patrol poli-

cjantów zauważył samochód mar-
ki Opel na niemieckich numerach 
rejestracyjnych, którego kierowca 
na widok radiowozu gwałtownie 
skręcił. Mundurowi natychmiast 
ruszyli za tym samochodem, któ-
ry wjechał w podwórze i tam się 

zatrzymał. Kiedy funkcjonariusze 
wyszli z radiowozu, kierowca od-
wrócił się w ich kierunku, wrzucił 
wsteczny bieg i gwałtownie ruszył 
w ich stronę. Nie zważał na to, 
że pomiędzy pojazdami znaleźli 
się policjanci. Zmuszeni byli od-

skoczyć, żeby uniknąć rozjecha-
nia. Opel staranował radiowóz, 
a kierowca rozpoczął ucieczkę, nie 
reagując na okrzyki policjantów. 
Funkcjonariusze wykorzystali broń 
służbową, strzelając w kierunku 
kół pojazdu aby go unieruchomić. 
Mimo tego kierowca opla odjechał. 
Wspólnie z pasażerem, rozpoczął 
niebezpieczną jazdę ulicami mia-
sta. Nie reagował na sygnały wysy-
łane przez policyjny radiowóz. 

W żarskiej jednostce ogło-
szono alarm. Funkcjonariusze 
wszystkich pionów zaangażowali 
się w poszukiwania. Na obrzeżach 
miasta szybko odnaleźli porzuco-
ny pojazd. Dzięki dobremu rozpo-
znaniu, wiedzy i typowaniom żar-
skich policjantów, już po niespełna 
dwóch godzinach od zdarzenia, 
29-letni kierowca i 22-letni pasażer 
byli w rękach policjantów. Jak się 

okazało kierowca miał blisko 1,5 
promila alkoholu w organizmie. 
Został zatrzymany i trafi ł do poli-
cyjnego aresztu, gdzie oczekuje na 
przesłuchanie. Do wyjaśnienia za-
trzymano również pasażera.

Kierowca usłyszał  zarzu-
ty stosowania przemocy w celu 
zmuszenia funkcjonariuszy do za-
niechania prawnej czynności służ-
bowej,  nie zatrzymania się do kon-
troli drogowej, kierowania w stanie 
nietrzeźwości oraz uszkodzenia 
mienia. Materiał dowodowy w tej 
sprawie nadal jest zbierany. 29-lat-
kowi może grozić nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. W ponie-
działek, 23 września, sąd przychylił 
się do wniosku żarskiej prokuratu-
ry oraz policji i zastosował wobec 
mężczyzny trzymiesięczny areszt. 

kom. Aneta Berestecka

fot. Lubuska Policja
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Co z tym pyłem?
Palić, czy nie palić
ŻARY Powszechna 
wiedza na temat 
spalania pyłów jest 
z pewnością dość 
ograniczona, skoro 
można odnieść 
wrażenie, że i sami 
specjaliści gdzieś 
się w tym wszystkim 
jakby pogubili.

1 października 2018 roku firma 
Swiss Krono złożyła wniosek 
do Marszałka Województwa Lu-
buskiego o uznanie kory drzew-
nej i pyłu drzewnego za produk-
ty uboczne nie będące odpadami. 
Takie produkty uboczne można 
traktować jako paliwo, potrzebne 
firmie głównie do zasilania palni-
ków uniwersalnych suszarni wió-
rów drzewnych i włókna drzew-
nego.

Można odnieść mylne wra-
żenie, że nagle firma postanowiła 
coś sobie spalać i wystąpiła o ze-
zwolenie. 

Otóż nie. Firma już wcze-
śniej spalała korę oraz pyły. Tech-
nologicznie nic się nie zmieni-
ło. Po co więc nagle wniosek do 
Marszałka o coś, co już funkcjo-
nowało? To konsekwencja zmia-
ny ustawy o odpadach, która we-
szła w życie 6 września ubiegłe-
go roku. W uproszczeniu można 
powiedzieć, że po zmianie usta-
wy firma zobowiązana była o po-
nowne ubieganie się o coś, na co 
wcześniej miała już pozwolenie.

Marszałek Województwa 
Lubuskiego poprosił o opinię  
w tej sprawie Lubuskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochro-
ny Środowiska, który postano-
wieniem z dnia 20 grudnia 2018 
roku pozytywnie zaopiniował 
zgłoszenie uznania kory drzew-
nej oraz pyłu drzewnego za pro-
dukty uboczne niebędące odpa-
dem. Marszałek wydał decyzję 
pozytywną 30 grudnia 2018 ro-
ku. Wszystkie te następujące po 
sobie procedury wynikają z zapi-
sów ustawy o odpadach. 

Tymczasem w postano-
wieniu datowanym na 17 wrze-
śnia 2019 roku Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska stwierdził 

nieważność postanowienia Lubu-
skiego Wojewódzkiego Inspekto-
ra Ochrony Środowiska z 1 paź-
dziernika ubiegłego roku w części 
dotyczącej pyłu drzewnego.

Zastrzeżenia dotyczyły mię-
dzy innymi spalania pyłów po-
chodzących w obróbki mecha-
nicznej płyt w procesie produk-
cyjnym. GIOŚ powołuje się na 
wyniki różnych badań potwier-
dzających emisję szkodliwych 
substancji w wyniku spalania  
w zbyt niskich temperaturach.

Swiss Krono twierdzi, że te 
wyniki nie są adekwatne do pro-
cesów technologicznych stoso-
wanych w żarskim zakładzie,  
a spalanie zachodzące w tempera-
turach rzędu 1000 stopni całkowi-
cie eliminuje szkodliwe substan-
cje.

Na terenie zakładu przepro-
wadzone zostały kontrole w tym 
zakresie. Pobrana została również 
próbka pyłu, który jest spalany 
w piecach przemysłowych. Nie 
wiadomo jednak, czy już została 

przebadana, ponieważ o ewentu-
alnych wynikach nie została po-
wiadomiona jeszcze ani firma 
Swiss Krono, ani WIOŚ.

Wygląda na to, że takie 
badanie laboratoryjne mogłoby 
rozwiać wątpliwości, czy py-
ły spalane w żarskim zakładzie 
emitują szkodliwe substancje. 
Tym bardziej, że jak przyznaje 
Lubuski Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska, ta-
kich badań wcześniej nie wy-
konywał.

W międzynarodowej nor-
mie PN-EN ISO 17225-1 doty-
czącej biopaliw stałych, w punk-
cie 6.2.2 odnośnie produktów 
ubocznych i pozostałości przemy-
słu drzewnego czytamy „Do tej 
grupy są klasyfikowane produkty 
uboczne i pozostałości z produk-
cji z przemysłu drzewnego. Bio-
paliwa te mogą być chemicznie 
nieprzetworzone (na przykład po-
zostałości z korowania, z piłowa-
nia lub rozdrabniania, formowa-
nia, prasowania) lub mogą to być 
przetworzone chemicznie odpa-
dy drzewne z przetwórstwa drew-
na oraz z produkcji płyt lub me-
bli (klejone, malowane, powleka-
ne, lakierowane lub w inny spo-
sób przetworzone drewno), o ile 
nie zawierają metali ciężkich lub 
związków chlorowcoorganicz-
nych w wyniku zastosowania 
środków do konserwacji lub po-
wlekania drewna.”

Ważne w tym momencie 
jest sformułowanie - „o ile nie 
zawierają”. Firma Swiss Krono 
twierdzi, że spełnia tę normę. Jak 
zwykle jednak bywa w tak kon-
trowersyjnych przypadkach, za-
pewnienia to jedno, a laboratoryj-
na weryfikacja i badanie, to dru-
gie. Opinia niezależnych eksper-
tów wydaje się być tu nieodzow-
ną, aby ostatecznie rozstrzygnąć, 
czy pyły wytwarzane w Swiss 
Krono nadają się do spalenia, czy 
też nie. 

Istotne jest to, że posta-
nowienie Głównego Inspekto-
ra Ochrony Środowiska nie jest 
ostateczne. Oznacza to, że strona 
postępowania - w tym wypadku 
Swiss Krono - ma prawo w okre-
ślonym terminie złożyć wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy  
i z takiego prawa postanowiła 
skorzystać.

W tym momencie nie wia-
domo, ile czasu może potrwać 
„ponowne rozpatrzenie spra-
wy”. Dla mieszkańców Żar i oko-
lic najważniejsze jest, aby spra-
wą zajęli się specjaliści w sposób 
fachowy i rzetelny, a efekty tych 
działań nie powinny budzić naj-
mniejszych wątpliwości. Na razie 
pozostaje tylko czekać.

Andrzej Buczyński

ŻARY Na rozstrzygnięcie czeka cała branża drzewna w Polsce

fot. ARMG
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Poprawianie środowiska
ŻARY O działaniach 
podejmowanych 
przez urząd miejski 
na rzecz poprawy 
jakości powietrza  
w mieście 
rozmawiano na 
ostatniej sesji rady.

Ważnym dokumentem, który 
wskazuje, jakie działania należy 
podejmować, jest Plan gospo-
darki niskoemisyjnej dla Gminy 
Żary o statusie miejskim na lata 
2015-2020, w którym zapisano  
25 zadań. Zakończono 5 z nich,  
a 14 jest rozpoczętych. 

- Pozostanie jeszcze 6 za-
dań, do realizacji których apliku-
jemy o środki zewnętrzne - mówi 
Daniel Babula z wydziału infra-
struktury technicznej i ochrony 
środowiska urzędu miejskiego  
w Żarach. - Do tej pory na realiza-
cję tych zadań wydaliśmy około 
14 milionów.

Wymiernym działaniem jest 
program dofinansowania do wy-
miany pieców, który funkcjonuje 
już trzeci rok. Przez ten czas na 
terenie miasta wymienionych zo-
stało blisko 300 kotłów.

Kolejną kwestią była rozbu-
dowa systemu monitoringu jako-
ści powietrza w Żarach. W 2018 
roku miasto zakupiło urządzenie 
do stacji monitoringu przy ulicy 
Szymanowskiego, które automa-
tycznie mierzy stężenia godzino-
we pyłu zawieszonego PM 2,5. 

Do 2018 roku pomiary były do-
konywane w sposób manualny,  
a co za tym idzie, wyniki nie były 
podawane na bieżąco. Dziś można 
je sprawdzać na stronach interne-
towych lub w aplikacji zainstalo-
wanej na smartfonie. W planach są 
kolejne urządzenia pomiarowe.

W ramach współpracy z Wo-
jewódzkim, a obecnie z Głównym 
Inspektorem Ochrony Środowi-

ska, przed oraz w czasie sezonu 
grzewczego do Żar przyjeżdża 
mobilne laboratorium badające 
jakość powietrza w różnych czę-
ściach miasta.

Przez około 30 dni w roku 
działa darmowa komunika-
cja miejska, która ma zachęcić 
mieszkańców do rezygnacji z po-
ruszania się własnymi pojazdami. 

W tym roku miała miejsce 

już piąta edycja cieszącej się spo-
rą popularnością akcji „Drzewko 
za makulaturę”. Do tej pory ze-
brano około 60 ton makulatury, 
za które wydanych zostało bli-
sko 13,5 tysiąca sadzonek drzew 
i krzewów. Z roku na rok rośnie 
też liczba nasadzanych w mie-
ście drzew i krzewów. Znacznie 
przekracza ona ilość tych, które 
z różnych względów musiały być 
usunięte. Ogólnie rzecz biorąc, 
zieleni w mieście stale przybywa.

W parku przy ul. Czerwo-
nego Krzyża zamontowano budki 
lęgowe dla ptaków i nietoperzy, 
zaś przy ul. Ludowej - domki dla 
kaczek.

- Ma to istotne znaczenie 
biorąc pod uwagę ochronę przed 
owadami szkodliwymi dla środo-
wiska i człowieka - mówi Daniel 
Babula. - Nietoperz potrafi w cią-
gu dnia zjeść około 1200 koma-
rów i meszek, a więc mamy tu do 
czynienia z ochroną naturalną,  
a nie chemiczną.

Tego typu rozwiązań w mie-
ście będzie więcej.

W ostatnich kilku latach  
z terenu miasta usunięto ponad 
121 ton azbestu, co kosztowało 
przeszło 75 tysięcy złotych.

Jednym z działań informa-
cyjnych jest aplikacja na smartfo-
ny „Kiedy wywóz”, dzięki której 
można sprawdzić harmonogram 
wywozu odpadów na terenie mia-
sta. Zakłada się jej rozbudowanie, 
na przykład o elementy edukacyjne 
związane z segregacją odpadów.

Na wniosek urzędników 
miejskich „Portal jakości powie-
trza / Krótkoterminowe progno-
zy jakości powietrza” prezentuje 
prognozy zanieczyszczeń na ko-
lejne trzy dni dla pyłu zawieszo-
nego PM 10, dwutlenku siarki 
oraz dwutlenku azotu. Wcześnie 
podawane były tylko prognozy 
dla ozonu troposferycznego.

W ramach działań edukacyj-
no-informacyjnych straż miejska 
prowadzi zajęcia w formie poga-
danek i quizów w przedszkolach  
i szkołach. Strażnicy mają również 
za zadanie kontrolowanie, karanie 
mandatami oraz pouczanie osób, 
które zaśmiecają miejsca publicz-
ne lub działają niezgodnie z za-
pisami ustawy o odpadach - cho-
dzi tu głównie o spalanie śmieci  
w domowych piecach.

Mając na celu zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do powie-
trza, przeprowadzane są termo-
modernizacje budynków użytecz-
ności publicznej, a także remonty 
dróg wraz z rozbudową sieci ście-
żek rowerowych.

- Znany lekarz i przyrod-
nik Paracelsus powiedział, że 
wszystko jest trucizną i nic nie 
jest trucizną, bo tylko dawka czy-
ni truciznę - mówi Daniel Babula 
- My musimy tą dawkę skutecz-
nie obniżać w taki sposób, żeby  
w roku 2030 spotkać się z pozioma-
mi odpowiadającymi wytycznym 
Światowej Organizacji Zdrowia.

Andrzej Buczyński

Daniel Babula poinformował o działaniach zmierzających do poprawy ja-
kości powietrza w Żarach fot. Andrzej Buczyński
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Inspektor wojewódzki 
z propozycjami
ŻARY 24 września na sesji 
rady miejskiej w Żarach 
głos zabrał między innymi 
Mirosław Ganecki, Lubuski 
Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska, 
który odniósł się do głośnej 
ostatnio sprawy związanej 
z decyzją Głównego 
Inspektora Ochrony 
Środowiska, a także  
zaproponował pewne 
rozwiązania dotyczące 
powietrza w Żarach.

- Na początek chciałbym naświetlić, co się 
zadziało w ubiegłym roku odnośnie zmian 
w ustawie o odpadach. Sytuacja, która się 
wytworzyła, jest pokłosiem zmiany usta-
wy. Głównym czynnikiem, że doszło do tak 
szybkich zmian w zapisach, była masa po-
żarów na wysypiskach śmieci w ubiegłym 
roku. Również nasze województwo kilka ta-
kich pożarów przeszło. A co za tym idzie, 
należało przejrzeć ustawę, pewne sprawy 
uszczegółowić, tak żeby ona miała jak naj-
mniej luk i była bardziej skuteczna, jeżeli 
chodzi o jej stosowanie i ewentualne sank-
cje, które później my, jako instytucja zajmu-
jąca się kontrolą, moglibyśmy nakładać.

Jednym z elementów, jakie ta ustawa 
zmieniła, jest spojrzenie na tak zwany pro-
dukt uboczny, bądź na odpad. To są dwie 
różne rzeczy, dwie różne definicje. Ustawa 
weszła w życie 6 września ubiegłego ro-
ku. Prace legislacyjne zaczęły się dwa mie-
siące wcześniej. W ciągu dwóch miesięcy,  
w trybie bardzo szybkim, ona została 
uchwalona przez sejm. I do czego doszło 
- bardzo obrazowo to powiem - do 5 wrze-
śnia ubiegłego roku nazywałem się Jan Ko-
walski, ale od 6 września zmieniłem na-
zwisko na Jan Nowak. Ciężko się przesta-
wić i przystosować. 

Proszę pamiętać, że ta ustawa, któ-
ra wypowiadała się na temat tego, czym 
jest produkt uboczny, bardzo mocno wpły-
wała na działalność wszystkich zakładów  
z zakresu branży drzewnej w Polsce. Każ-
dy z tych zakładów, a ich są dziesiątki, pro-
wadzi swą produkcję, oczywiście na ba-
zie drewna. Również w procesie technolo-
gicznym to drewno w różnych postaciach 
miało swoje znaczenie, bo potrzebna była 
energia, bo potrzebna była wysoka tempe-
ratura, miedzy innymi do suszenia. 

Zakłady planują produkcję, planu-
ją wydatki, a tu błyskawicznie taka zmia-
na, gdzie trzeba szybko zareagować. W ta-
kim klimacie ta ustawa weszła. Moim zda-
niem, żaden z zakładów nie był przygoto-
wany na tak szybkie zmiany dostosowaw-
cze, które powinien wykonać, by normal-
nie móc funkcjonować. 

Do tego wszystkiego, proszę zwrócić 
uwagę, czym jest konstytucja RP, wszyscy 

wiedzą. Taką konstytucją, czyli najważ-
niejszym aktem prawa dla każdego z zakła-
dów jest pozwolenie na korzystanie ze śro-
dowiska. Mówimy tutaj przede wszystkim 
o tak zwanych pozwoleniach zintegrowa-
nych na korzystanie ze środowiska, gdzie 
w sposób jasny i bardzo konkretny są okre-
ślone warunki korzystania z tego środowi-
ska i - powiem otwarcie - do pewnego po-
ziomu zanieczyszczanie tego środowiska. 
Takie pozwolenie zintegrowane obowiązu-
je także w zakładzie Swiss Krono. Ostat-
nie pozwolenie zostało wydane w 2018 ro-
ku na czas 10 lat, czyli do 2028 roku. I ono 
nadal obowiązuje. To jest podstawa praw-
na, na bazie której funkcjonuje ten zakład  
i inne zakłady w Polsce. Nikt tej decyzji 
nie cofnął.

Odnośnie mojej oceny kory drzewnej 
i pyłu drzewnego, i uznania go za produkt 
uboczny, kierowałem się absolutnie logiką, 
konsultowałem się i zdecydowałem, że pył 
drzewny i kora - czyste, podkreślam - są 
produktem ubocznym. I tak twierdzę nadal. 

Doszło do pewnych - powiedziałbym  
- nieporozumień administracyjnych, ponie-

waż do dnia dzisiejszego jeszcze nie zosta-
ło zakończone prace związane z kontrolą 
zakładu wykonywane na zlecenie Główne-
go Inspektora Ochrony Środowiska, która 
miała miejsce w lipcu. Nie zostały jeszcze 
wykonane badanie próbek, które zostały 
pobrane, a które to przy zastosowaniu od-
powiedniej metody w sposób jednoznacz-
ny odpowiedzą, z czego one się składa-
ją, poza czystym drewnem. Teraz już mó-
wię o tych próbach zanieczyszczonych. Je-
żeli okaże się, że w tych próbach znajdują 
się metale ciężkie, związki chlorowcopo-
chodne, aromatyczne, to na pewno ta ma-
sa nie będzie mogła być uznana za produkt 
uboczny. Tych wyników badań wcześniej 
nikt nie robił. Myśmy również tych badań 
nie wykonywali. W związku z tym, w tym 
momencie, w momencie gdy pojawił się 
ten spór, niezbędne jest szersze spojrzenie 
na ten problem.

Myślę, że do końca tego miesiąca bę-
dziemy mieli informacje odnośnie zakoń-
czenia całego procesu weryfikacji i spraw-
dzania zakładu. 

Jednoznacznie chcę powiedzieć  

i podkreślić, że choć tu dyskutujemy o de-
cyzji Głównego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska, ja telefonicznie o godzinie 10.15 
dowiedziałem się dzisiaj, że ta decyzja do-
tarła do mnie do biura. Ja o niej słysza-
łem, ale nie czytałem. Była podpisana  
17 września i 17 września ukazała się na 
stronie urzędu marszałkowskiego. Ja do 
dzisiaj jej nie miałem. Zapoznałem się  
z treścią oczywiście poprzez wgląd na stro-
nę urzędu marszałkowskiego. Musimy jed-
nak czekać przede wszystkim na wyniki 
tych zleconych badań. 

Ktoś tutaj mądrze powiedział, że 
ważne jest to, jak zająć się tym proble-
mem. Jak spróbować rozwiązać ten pro-
blem. Przyjeżdżam tutaj nie z pustymi rę-
kami, ale z pewnymi propozycjami. Mam 
nadzieję, że wszystkie strony zwrócą uwa-
gę przynajmniej na ten mój głos. Żeby się 
porozumieć, uważam, że wszystkie stro-
ny powinny wykonać jeden krok do tyłu, 
spokojnie usiąść i zacząć analizować pew-
ne rzeczy. Rozpocząć pracę od bardzo do-
kładnego przeglądu procesów technolo-
gicznych na terenie zakładu. Nikt tego do 

fot. Andrzej Buczyński
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tej pory nie robił. Nie było takiej koniecz-
ności, nie było takiej potrzeby, nie było ta-
kiej możliwości. Ale tu też myślę o gro-
nie ekspertów, którzy się znają, po to, żeby 
móc ocenić poziom ryzyka, na ile te proce-
sy, które w fi rmie zachodzą, są bezpieczne 
lub niebezpieczne dla środowiska. I jakie 
ewentualnie sposoby techniczne i techno-
logiczne zastosować, by stały się one bez-
pieczne. Bardzo mocno chcę podkreślić, bo 
jestem człowiekiem, który się zna na tym 
o czym mówi, że jeżeli chodzi o procesy 
technologiczne na terenie waszego zakładu 
- celowo mówię waszego, bo jest coś takie-
go, że jeżeli w głowie mamy Swiss Krono, 
to myślimy Żary, a jeżeli myślimy Żary, to 
w głowie mamy Swiss Krono. Tam pracu-
je masa ludzi, rodzin które są powiązane 
z tą fi rmą, mieszkańców Żar. Po pierwsze 
- analiza tych procesów, wyciągnięcie bar-
dzo konkretnych wniosków i przeprowa-
dzenie konkretnych działań. Jakich dzia-
łań? 

Jedna z moich propozycji to analiza 
procesu spalania. Padło tutaj stwierdzenie, 
że badania były robione dwa razy w roku. 
Tak. To tak zwany automonitoring. To sa-
ma fi rma zleca laboratorium zewnętrz-
nemu, akredytowanemu, żeby te badania 
przeprowadzić. I dostaje te wyniki. Ktoś 
powie - kupuje te wyniki. Nie. To nie jest 
tak do końca, bo w tym biorą udział labora-
toria akredytowane. To jest potężna niesa-
mowicie odpowiedzialność za to, co się pi-
sze, co się drukuje, co się przekazuje do - 
w tym wypadku - zakładu. To musi być 
prawda, ale pewne zagrożenie zawsze ist-
nieje. Uważam, że w przypadku tego ty-
pu produkcji, a przede wszystkim takiej 
złej lokalizacji zakładu, powinien być pro-
wadzony monitoring ciągły przez 365 dni 
w roku, przez 24 godziny na dobę. Są ta-
kie możliwości. Wtedy wszyscy, poprzez 
nawet sieć internetową, mamy wgląd na 
to, co się dzieje, a nad wynikami badań nie 
czuwają ludzie, tylko maszyny i one w od-
powiedni sposób sygnalizują o przekrocze-
niach. I wszyscy, a przede wszystkim za-
kład wie, że w danym momencie coś złe-
go dzieje się z procesem technologicznym. 

Zakład jest źle usytuowany, a chodzi 
tu o kierunki wiatrów. Większość wiatrów 
wieje z kierunku zachodniego. Róża wia-
trów mówi, że 60, a nawet chyba 70 pro-
cent wiatrów wieje z kierunków zachod-
nich i te całe dymy - mówiąc obrazowo - 
wędrują nad miasto.

Trzeba pamiętać, że jest też coś takie-

go, jak emisja zewnętrzna. Nie jest tak, że 
żyjemy w kokonie. Dla wędrującej cząstki 
powietrza nie ma granic.

Jest stacja monitoringowa na tere-
nie Żar. Ona jest za daleko i mierzy zupeł-
nie co innego. Przede wszystkim są to po-
miary emisji niskiej, pomiary benzopirenu 
związanego z emisją niską. Natomiast je-
żeli chodzi o zakład, z tych kominów wy-
dostaje się być może coś innego. W związ-
ku z tym, przy zakładzie powinna stanąć, 
moim zdaniem, druga stacja, ale uczulo-
na na te związki chemiczne, które wydo-
stają się w procesach technologicznych, 
a to jesteśmy w stanie przy okazji tej pro-
cedury badawczej, która w tej chwili zosta-
ła wszczęta, w porozumieniu oczywiście 
z zakładem, bo jak już wspomniałem, 
wszyscy musimy ten krok do tyłu zrobić, 
stwierdzić, co chcemy dodatkowo mie-
rzyć. Tak że co mamy? Mamy sprawdzenie 
sprawdzenia. Z jednej strony mamy moni-
toring ciągły, a z drugiej strony mamy do-
datkową stację, która dokonuje pomiarów. 
I zakład w ten sposób zostaje zmuszony do 
wprowadzenia konkretnych zmian. 

Ale też, jako człowiek który się zna 
na tym co się dzieje w zakładzie, zna się 
trochę na technice i technologii, to chcę 
mocno podkreślić, że jeżeli chodzi o po-
ziom kultury organizacyjnej zakładu Swiss 
Krono, to jest jednym z największych 
w Polsce. Jeżeli chodzi o zastosowanie 
technik, technologii - może to wywoła 
uśmiech na twarzach - ale również dbanie 
również o środowisko. To trzeba temu za-
kładowi oddać. Choć nie jest bez winy do 
końca też.

Są to sprawy, które należy rozwiązać 
i nie ma rzeczy, których nie można rozwią-
zać. Tylko trzeba chcieć.

To te bardzo istotna sprawa - sam 
proces technologiczny odbywa się w tem-
peraturze do tysiąca stopni. Mamy do czy-
nienia z bardzo wysokim spalaniem. Pra-
wie, nie powiem doskonałym, ale na pew-
no nie z niepełnym spalaniem. Czyli to spa-
lanie już jest bardzo skuteczne. Jak do tego 
dołoży się ten system biofi ltrów, elektrofi l-
trów, czyli ten system oczyszczania , któ-
ry jest zastosowany w fi rmie Swiss Krono, 
to jest duże prawdopodobieństwo, że to co 
wydostaje się z komina, nie jest bezpiecz-
ne - oczywiście, ale nam chodzi o to, że-
by doprowadzić do tego, żeby zminimali-
zować to co się z tego komina wydostaje, 
co jest szkodliwe dla nas. I to jest też moż-
liwe do wykonania. 

Pojawił się też temat wód podziem-
nych, wielokrotnie było to sygnalizowa-
ne. Sam się zainteresowałem tym tematem 
i sprawdziłem, co się dzieje pod spodem, 
pod zakładem w promieniu jednego kilo-
metra. Tam rzeczywiście są wody na po-
ziomie wód trzeciorzędowych. To są wo-
dy na głębokości średnio 120 metrów, od-
izolowane warstwą nieprzepuszczalną. 
Nie stwierdzam tam żadnych okien hydro-
geologicznych, czyli takich miejsc, gdzie 
ewentualne zanieczyszczenia mogłyby się 
dostać do wód podziemnych. Moim zda-
niem, nie ma tego problemu. Ale również 
to trzeba kontrolować. 

Z panem dyrektorem Raczyńskim 
(zastępca dyrektora departamentu ochro-
ny środowiska urzędu marszałkowskie-
go województwa lubuskiego - przyp. red.) 
wymieniamy się informacjami, jesteśmy 
w kontakcie, czasami lepszym, czasami 
gorszym, ale jesteśmy. Zasugerowałem, 
aby pani marszałek nałożyła wykonanie 
przeglądu ekologicznego. Tak jak pan Ra-
czyński powiedział, rzeczywiście procedu-
ra jest taka, że to zakład, czyli w tym wy-
padku Swiss Krono, taką ekspertyzę zle-
ca. Ale jest to ekspertyza, która jest zle-
cona odpowiedniej fi rmie, odpowiednim 
gremium specjalistów naukowców, którzy 
wzdłuż i wszerz - tak jak prześwietlenie 
rentgenowskie - zbadają wpływ zakładu na 
środowisko bliższe i dalsze. I to jest bardzo 
ważne, żebyśmy mogli po jakimś czasie - 
to nie jest kwestia jednego dnia, ani miesią-
ca - wiedzieć, jakie jest faktyczne oddzia-
ływanie tego zakładu na wszystkie obsza-
ry środowiska łącznie z elementem zdro-
wia ludzkiego. 

To są działania, które moim zdaniem 
należy podjąć. Wydaje się, że jeżeli sią-
dziemy do stołu w gronie specjalistów - 
mam również propozycje osób po wstęp-
nych rozmowach, zawodowo i naukowo 
związanych w pewnymi dziedzinami, któ-
re chętnie w tej materii pomogą - twierdzę, 
że nie ma czegoś takiego, że nie można. 
Wszystko można, tylko trzeba chcieć.

Co z tymi ewentualnie odpadami, je-
żeli się okaże, że nie jest to produkt ubocz-
ny, zgromadzony na dzień dzisiejszy w za-
kładzie? Bo zakład ma zapas tego. Oczy-
wiście, on tego nie będzie mógł palić, sko-
ro dostanie już prawny zakaz. Coś z tym 
będzie musiał zrobić. Skoro te pyły staną 
się odpadem niebezpiecznym, to będą mu-
siały być zutylizowane. Będą musiały być 
wywiezione do spalarni, czyli tak czy siak, 

będą musiały być spalone.
Myślę, że z racji tej trudnej sytuacji, 

która jest do rozwiązania, będę częstym 
gościem w Żarach.

Nawet parę dni temu, w związku 
z  tymi sygnałami, które każą nam zare-
agować na te zwiększone ewentualne za-
dymienie. Ale myślę, że kolejne przyjazdy 
powinny być bardziej tematyczne i związa-
ne z samym problemem. 

Nie wiem, może zabrzmi to dziw-
nie - odnośnie tych kłębów dymu, na które 
państwo, jako obywatele, jako mieszkańcy 
Żar, reagujecie, bo takie sygnały również 
przyjmujemy i to na piśmie, a później je 
weryfi kujemy - ten materiał, który jest spa-
lany w piecach i do suszenia, zawiera w so-
bie bardzo dużo wody. Te kłęby białego dy-
mu w dużej mierze to jest para wodna. I to 
mówię z całą odpowiedzialnością. Nie bro-
niąc nikogo, tylko delikatnie podpowiada-
jąc. Ale oczywiście, jak najbardziej dosta-
ją się tam również spaliny, które mogą być 
niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, dla 
środowiska. 

Kiedy mógłby się pojawić ciągły mo-
nitoring? Biorąc pod uwagę dobrą wolę za-
kładu Swiss Krono, jak najszybciej. Oczy-
wiście, to jest pewien proces, pewne rze-
czy trzeba jeszcze przygotować, nie wiem 
czy w grę nie będą wchodziły pewne zmia-
ny techniczne i technologiczne. Być mo-
że. Ale najszybciej, jak to jest możliwe. 
Ponieważ, moim zdaniem, jako inspekto-
ra ochrony środowiska, monitoring zleca-
ny dwa razy w roku, absolutnie w tej sytu-
acji jest niewystarczający. 

Jestem zwolennikiem konsultacji 
społecznych i to zawsze powtarzam. Jeżeli 
trzeba podejmować trudne decyzje, powin-
na w tym również brać udział społeczność 
lokalna. Wszystko moim zdaniem powinno 
być transparentne. Jak nie przedyskutowa-
ne, to przynajmniej zasygnalizowane. 

Zobaczymy, co przyniesie przy-
szłość. Na pewno wszyscy czekamy na de-
cyzję dopełnioną wynikami badań, któ-
re są zlecone. Będziemy też musieli prze-
czekać okres odwoławczy. Czas jest waż-
ny, ale ważniejsze jest podjęcie słusznych 
decyzji do rozwiązania tego problemu. Za-
kład istnieje 25 lat, więc nawet jak pocze-
kamy jeszcze kilka miesięcy, rok, to ma-
jąc w perspektywie ten system kontrolin-
gu, który będzie wdrożony, a zakład będzie 
dodatkowo inwestował w środowisko, bo 
mu zależy na tym, to efekt końcowy w tym 
wszystkim będzie najważniejszy. ATB

AUTOREKLAMA
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Klimatyczny strajk

Rondo otwarte turystycznie

JASIEŃ Dzielnicowy  
z posterunku policji w Jasieniu 
tego samego dnia ustalił sprawcę 
i odzyskał skradziony rower 
wart 1600 zł. Uczeń pozostawił 
jednoślad niezabezpieczony 
przed  szkołą  i udał się na zajęcia. 
Podejrzany o kradzież to 25-letni 
mieszkaniec pow. żarskiego. Za 
tego typu przestępstwo grozi 
nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności.
Dzięki dobremu rozpoznaniu i wiedzy dzielnicowe-
go z Jasienia, skradziony rower wrócił to prawowi-
tego właściciela. Do policjantów z Posterunku Po-
licji w Jasieniu  wpłynęła informacja o kradzie-
ży roweru. 10-latek przyjechał nim do szkoły i po-
zostawił jednoślad niezabezpieczony. Nieznany 
sprawca zabrał wart 1600 zł rower i odjechał nim  
w nieznanym kierunku. Tego samego dnia policjan-
ci  podjęli działania w kierunku odzyskania mienia 
oraz ustalenia sprawcy. Dobre rozpoznanie i wie-
dza dzielnicowego przyczyniły się do tego, że już po 
niespełna 3 godzinach od otrzymania zgłoszenia, 
funkcjonariusze ustalili i zatrzymali podejrzanego  
o kradzież oraz odzyskali mienie. 25-letni mieszka-
niec pow. żarskiego został przesłuchany, za przestęp-
stwo tego typu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Używając roweru, jako środka lokomocji pa-
miętajmy o podstawowych zasadach zabezpiecze-
nia swego mienia. Kiedy wchodzimy do sklepu, na-
wet tylko na przysłowiowe 5 minut - przypnijmy ro-
wer za ramę do stojaka na rowery. W koszyku lub ba-
gażniku nie pozostawiajmy toreb z zakupami, port-
feli, czy torebek. Złodziej na pewno skorzysta z ła-
twego łupu, jakim są tak pozostawione rzeczy. Przy-
pominajmy również naszym pociechom, aby używa-
ły zapięć i zabezpieczeń do rowerów wybierając się 
do kolegi, sklepu, czy do szkoły.

kom. Aneta Berestecka

Odzyskał rower

ŻARY 20 września 
wraz z rozpoczęciem 
obchodów Światowego 
Tygodnia dla 
Przyszłości, w wielu 
miastach młodzież 
wyszła na ulice, aby 
zamanifestować swoją 
troskę o przyszłość 
planety oraz zwrócić 
uwagę polityków na 
sprawy związane  
z globalnym 
ociepleniem. 
Klimatyczny 
Strajk Młodych 
zorganizowano również 
pod żarskim ratuszem.
Dobrze, że wśród młodych ludzi są 
tacy, którzy myślą o przyszłości pod 
kątem zmian klimatycznych, o ko-
nieczności podejmowania działań  

w skali globalnej. Oczywiście, w Ża-
rach nie będą zapadać żadne kluczo-
we decyzje zmierzające do rozwiąza-
nia takich problemów. Trzeba jednak 
jak najczęściej akcentować fakt, że 
rozwój cywilizacji ma ogromny, nie-
stety negatywny wpływ na to, co się 
dzieje na Ziemi.

Widać to coraz wyraźniej. 
Efektem zmian klimatu są upały 
oraz susze. Stale obniża się poziom 
wód gruntowych, wysychają rzeki. 
Coraz częściej mamy do czynienia  
z gwałtownymi zjawiskami meteo-
rologicznymi. Młodzi ludzie chcą to 
powstrzymać.

Podczas wydarzenia zbierane 
były podpisy pod petycją do władz 
miejskich w sprawie zaprzestania uży-
wania jednorazowych, plastikowych  
i styropianowych opakowań, naczyń, 
sztućców i plastikowych butelek w 
instytucjach miejskich, spółkach oraz 
podczas wydarzeń współfinansowa-
nych przez miasto Żary. ATB

Postulaty młodych:
1. Natychmiastowa redukcja 
emisji CO2.
2. Bezzwłoczne przejście na 
bezpieczne i przyjazne dla śro-
dowiska źródła energii.
3. Sprawiedliwa transformacja 
sektorów wysokoemisyjnych  
z zapewnieniem nowych miejsc 
pracy.
4. Zaprzestanie niszczenia sie-
dlisk przyrodniczych, renatura-
lizacja obszarów zniszczonych 
oraz ochrona bioróżnorodności.
5. Przejście na rolnictwo lokal-
ne, przyjazne dla środowiska  
i ograniczenie przemysłowego 
chowu zwierząt.
6. Zawarcie międzynarodowych 
umów, rozliczających korpora-
cje i rządy z wytwarzania ga-
zów cieplarnianych i niszczenia 
ekosystemów.

Młodzi ludzie domagają się podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Nie było przecięcia 
wstęgi, była za to 
turystyczna piosenka 
oraz spotkanie osób 
bezpośrednio lub pośrednio 
związanych z żarskimi 
„Łazikami” i Jerzym 
Wiśniewskim, którego 
imieniem nazwano rondo 
u zbiegu ulic Okrzei, 
Fabrycznej, Zgorzeleckiej  
i Witosa.
Jerzy Wiśniewski przez 38 lat był nauczy-
cielem w żarskiej Budowlance. Działał  
w harcerstwie - pełnił funkcję komendan-
ta XIV Szczepu „Harc - Łaziki”. Był także 
założycielem Szkolnego Klubu Turystycz-
nego „Łaziki”. W 2000 roku otrzymał ty-
tuł Honorowego Obywatela Miasta Żary.  
W 2006 roku wydał przewodnik „Spacer-
kiem po Zielonym Lesie”. Propagował ak-
tywny wypoczynek. Miłośnik przyrody  
i wielki entuzjasta turystyki. ATB Z wnioskiem o nazwę ronda wystąpiła dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych wraz z nauczycielami i uczniami fot. Andrzej Buczyński
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Co się kryje w karmie dla zwierząt?
Brak kurczaka  
w karmie dla psów  
„z kurczakiem” czy 
brak wołowiny  
w puszce „wołowina” 
dla kotów? To 
możliwe. Tak wynika 
z kontroli karmy 
dla zwierząt, którą 
przeprowadzili 
pracownicy Inspekcji 
Handlowej.
Nieprawidłowości 
dotyczyły blisko  
20 procent 
produktów.

Ponad połowa Polaków (52 pro-
cent) ma zwierzę domowe. Naj-
częściej jest to pies (42 procent) 
lub kot (26 procent). Mówią o tym 
wyniki badań „Zwierzęta w pol-
skich domach” przeprowadzone 
przez Kantar Public w kwietniu 
2017 roku. Niektórzy z nas po-
siadają zarówno psa, jaki i kota. 
Dane Euromonitor International  
z ostatnich lat pokazują, że Polacy 
wydają na jedzenie dla zwierząt 
ponad 2 miliardy złotych rocz-
nie. Warto zatem zastanowić się, 

czym karmimy naszych pupili.
W III kwartale 2018 roku 

Inspekcja Handlowa skontro-
lowała karmę dla zwierząt do-
mowych. Sprawdziła zarówno 
jakość (badania laboratoryjne), 
jak i oznakowanie. Pracownicy 
Inspekcji Handlowej odwiedzili  
84 sklepy - zarówno specjali-
styczne, jak i należące do sieci 
handlowych. Nieprawidłowości 
wykryli aż w 35. z nich. Skon-
trolowali 478 partii karmy – dla 
psów, kotów, gryzoni, ptaków, 
ryb, królików i innych. Zakwe-
stionowali 90 partii, czyli 18,8 
proc.

Badania laboratoryjne
Inspektorzy przebadali w labora-
torium 80 partii karm dla psów  
i kotów. Nieprawidłowości doty-
czyły 22. z nich (27,5 proc.). Na 
przykład:
- w karmie dla psów „wołowina z 
kurczakiem” nie było drobiu, była 
za to wieprzowina,
- w karmie dla psów nie było 
kurczaka ani wołowiny, mimo że 
producent na etykiecie deklaro-
wał: wołowina 58%, kurczak 7%,
- zawartość tłuszczu w karmach w 
puszce była wyższa lub niższa od 
deklarowanej,
- karma sucha miała wyższą wil-

gotność, a ta w puszce niższą, niż 
deklarowana,
- w karmie dla kotów „wołowina” 
oraz „wołowina + jagnięcina” nie 
było wołowiny, była za to wie-
przowina.

W wyniku pomiaru zawar-
tości netto opakowań inspektorzy 
stwierdzili, że ilość karmy suchej 
i mokrej była zgodna z podaną na 
opakowaniu.

Oznakowanie produktów
W toku kontroli pracownicy In-
spekcji Handlowej sprawdzili 
oznakowanie produktów. Nie-
prawidłowości w tym zakresie to 
między innymi:
- brak oznaczeń, etykiet, np. na 
opakowaniach zastępczych po 
przepakowaniu karmy suchej  
w sklepie w mniejsze opakowania,
- brak oznaczeń w języku polskim,
- brak instrukcji stosowania kar-
my,
- użycie pojęć: „najlepiej spożyć 
przed”, „minimalna data ważno-
ści”, „termin przydatności” za-
miast: „wykorzystać przed” lub 
„najlepiej wykorzystać przed”.

Po kontroli Inspekcja Han-
dlowa skierowała 11 informacji 
do organów nadzoru weterynaryj-

nego oraz 12 wniosków do sądów 
o ukaranie osób odpowiedzial-
nych za wprowadzenie karm do 
obrotu. 3 osoby zostały ukarane 
mandatami.

Konsumencie, pamiętaj!
Szukaj na opakowaniu informacji 
o rodzaju karmy, np. czy produkt 
zapewnia zwierzęciu wszystkie 
składniki odżywcze, czy też trze-
ba go łączyć z innymi.

Sprawdź, dla jakich zwie-
rząt karma jest przeznaczona  
i zapoznaj się z instrukcją stoso-
wania.

Sprawdź minimalny okres 
przechowywania.

Zapoznaj się ze składem 
i zwróć uwagę, czy producent 
podał procentową zawartość po-
szczególnych składników.

Karma na wagę powin-
na być pobierana bezpośrednio 
z oryginalnego opakowania,  
a informacje o niej muszą być 
umieszczone w miejscu sprzedaży.

Masz wątpliwości dotyczą-
ce oznakowania karmy? Zgłoś je 
do właściwego wojewódzkiego 
inspektoratu Inspekcji Handlowej.

oprac. ATB (źródło UOKiK)

fot. ARMG
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Dla kobiet i mężczyzn 

ŻARY Policja przestrzega 
właścicieli bezkluczykowych  
aut z systemem keyless przed 
ich kradzieżą. Kluczyki do takich 
samochodów należy umieścić 
w specjalnym etui, które 
zagłuszy sygnał i tym samym 
uniemożliwi działanie 
przestępcom.

Posiadacze samochodów, które odpala się bez 
pomocy tradycyjnego kluczyka, a jedynie za po-
mocą przycisku, mogą mówić o dużej wygodzie 
użytkując tego typu pojazdy. Jednak muszą oni 
pamiętać również o tym, żeby we właściwy spo-
sób zabezpieczyć  nietypowe kluczyki. 

Policjanci z żarskiej komendy w poniedzia-
łek, 16 września, otrzymali zgłoszenie o kradzie-
ży bezkluczykowego samochodu, do której do-
szło w Żarach. 

Przestrzegamy zatem właścicieli takich po-
jazdów, aby we właściwy sposób zabezpieczyli 
się przed działaniem przestępców. 

Dla złodzieja, który posiada odpowiedni 
sprzęt, kradzież takiego samochodu jest prost-
sza niż auta odpalanego zwykłym kluczykiem  
i trwa kilkanaście sekund. Przestępcy metodą na 
tzw. ,,walizkę”, w której znajduje się urządzenie 
skanujące fale radiowe wysyłane z kluczyka, do-
konują wzmocnienia sygnału. W tym samym cza-
sie drugi ze sprawców kolejnym urządzeniem od-
biera wzmocniony sygnał, którym otwiera i uru-
chamia pojazd. Skradzionym autem przestępcy 
odjeżdżają jak swoim, nie zwracając na siebie 
uwagi postronnych osób. 

Do przechwycenia sygnału może dojść na-
wet w centrum handlowym, kiedy pokrzywdzony 
stoi w kolejce, a niezabezpieczony kluczyk trzy-
ma w kieszeni lub w torebce. 

Ustrzec się przed kradzieżą można umiesz-
czając kluczyk w specjalnym etui, a w domu  
przechowując go np. w metalowej skrzynce,  
w miejscu oddalonym od okien i drzwi. Podobne 
etui możemy zakupić i stosować do zabezpiecze-
nia zbliżeniowych kart płatniczych.

Właściciele bezkluczykowych samochodów 
jako dodatkowe zabezpieczenie przed ewentual-
ną kradzieżą montują również nadajniki GPS, 
aby znać położenie swego samochodu. Nie jest 
to jednak gwarantem bezpieczeństwa naszego 
auta.

Jak można się zabezpieczyć?
Należy zminimalizować ryzyko przechwycenia 
sygnału przez skaner – kluczyk należy odkła-
dać z daleka od okien i drzwi, można go również 
wkładać do metalowego pudełka, które zakłóci 
sygnał. 

Dostępne są również na rynku specjalne 
pokrowce, które wyłożone wewnątrz metalo-
wą folią uniemożliwiają zeskanowanie sygnału. 
Kluczyk w takim pokrowcu powinniśmy trzymać 
zawsze kiedy parkujemy gdzieś poza domem  
i np. będziemy w dużym skupisku ludzi. 

Takie samo etui możemy kupić na płatni-
czą kartę zbliżeniową, którą również złodzieje 
mogą zeskanować bez zwracania uwagi właści-
ciela. 

kom. Aneta Berestecka

Uwaga właściciele 
bezkluczykowych 
samochodów

Z Drzeniowa do... 
Drzeniowa

MIROSTOWICE DOLNE 
21 września na Orliku 
zorganizowano zawody 
sportowe z różnymi 
konkurencjami dla 
kobiet i mężczyzn.
Najpierw na boisko wybiegli old-
boye, którzy rywalizowali o Puchar 
Orlika w piłkę nożną. W zmaganiach 
udział wzięło cztery drużyny. System 
rozgrywek ustalono na grę „każdy z 
każdym”, 2 razy po 10 minut. Po za-
ciętej i emocjonującej walce wyłonio-
no końcową klasyfikację: I miejsce 
- Czarni Żagań, II - Hayduk Żary,  
III - Bobry Nowogród Bobrzański,  
IV - Mirostovia Mirostowice Górne.

Najlepszy zawodnik turnieju - 
Roman Orlikowski, najlepszy bram-
karz - Jacek Maślak

Później do rywalizacji w kon-
kurencjach sportowych przystąpiły 
panie w trzyosobowych zespołach. 
Przygotowano osiem konkurencji, 
które sprawdzały szybkość, celność 
i pomysłowość zawodniczek. Po 

dwóch godzinach zmagań ustalono 
klasyfikację końcową. Zwycięska 
drużyna wystąpiła w składzie: Kata-
rzyna Czabaj, Julita Przychodzeń, Jo-
anna Bejnar.

I miejsce - Kuniczanki, II - Ła-
zanki, III - Mundial , IV - Rusałki

Organizator zawodów animator 

Orlika Jarosław Rusak wręczył upo-
minki dla najlepszych drużyn i zapro-
sił na kolejne zawody. Należy dodać, 
że pomimo dużego zaangażowania 
zawodniczek i zawodników, obyło 
się bez żadnych kontuzji. Fundatorem 
nagród i poczęstunku były Gmina 
Żary oraz Fundacja Orły Sportu. JR

fot. nadesłane

fot. nadesłane

GMINA TUPLICE 
Dwudniowy rajd 
rowerowy z bardzo 
nietypową trasą.

- Wspólnie z Prezesem Stowarzysze-
nia na rzecz rozwoju wsi Drzeniów 
Jerzym Halczukiem, postanowiliśmy 
zorganizować rajd rowerowy właśnie 
z Drzeniowa w naszym powiecie do 
drugiego Drzeniowa w powiecie słu-
bickim - mówi Grzegorz Chmielew-
ski, pomysłodawca i współorganizator 
imprezy. - W naszym województwie 
są dwa Drzeniowy ale położone w róż-
nych gminach, co skutkuje nierzadko 
pomyłkami i prowadzi do różnych, cza-

sem zabawnych sytuacji, kiedy ktoś się 
orientuje, że znajduje się w oddalonym 
o prawie 80 km drugim Drzeniowie. 

Organizatorzy mają pomysły na 

kolejne rowerowe wycieczki, chcąc  
w ten sposób przede wszystkim za-
chęcać do aktywnego spędzania cza-
su. ATB

fot. nadesłane



Moja Gazeta       27 września 2019 11SPORT

Marcin mistrzem

LEKKOATLETYKA Marcin Jung, reprezentant żarskiego Agrosu, wrócił z młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w Tarnowie ze złotym medalem w biegu na 110 metrów przez płotki. Jego rezul-
tat - 15,24 s. - jest też nowym rekordem klubowym fot. Agros Żary

Parkrun numer 312

Bokser olimpijski

Młodzicy na macie

ZAPASY W Żarach zorganizowano Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików. Do rywaliza-
cji przystąpiło 111 chłopców i 77 dziewcząt z 22 klubów. Złoty medal dla żarskiego Agrosu wy-
walczyła Maja Majdańska, srebrny - Martyna Żuk. Srebro zdobył również Kacper Jakubowski, 
zaś medale brązowe - Hubert Mleczko i Gracjan Jedut. Spośród zawodników Uczniowskiego 
Klubu Sportowego ZST Lubsko, najlepszymi wynikami mogą się pochwalić: Cyprian Pawliczuk 
(srebro), Pola Skrzypczak (brąz), Ernesta Głogowska (brąz) i Kinga Piaskowska (brąz) fot. ARMG

Szymon Jarmolski z trenerem Łukaszem Mi-
chalczewskim fot. ŻKSW

BOKS Na ćwierćfinale zakończył udział 
w Mistrzostwach Polski Młodzików w Bok-
sie Olimpijskim w Łomży reprezentant Żar-
skiego Klubu Sportów Walki Szymon Jar-
molski. Przegrał na punkty 28:29 z Kac-
prem Cieszkowskim z KB Wisła Płock, któ-
ry ostatecznie wywalczył złoty medal.

- Gratuluję trenerowi Michalczew-
skiemu udziału ze swoim wychowankiem 
w imprezie rangi mistrzowskiej, gdyż moż-
liwość i rywalizowanie na tym szczeblu  
z zawodnikami wielkich ośrodków pię-
ściarskich i to w takim stylu, ulegając mi-
nimalnie na punkty w ćwierćfinale, a wy-
grywając rundę z zawodnikiem tej klasy, 
jest wspaniałym efektem pracy trenerskiej 
i daje nadzieje na sukcesy naszych zawod-
ników w boksie olimpijskim w przyszłości - 
mówi Dawid Polok z ŻKSW. ATB

ZAPASY W 312 edycji żarskiego parkrunu po Zielonym Lesie wzięło udział 65 biegaczy. Tym ra-
zem najszybciej linię mety przekroczył Bartosz Grzegorczyk (17:34). Za nim przybiegli kolejno: 
Krzysztof Cieślak (17:49), Marcin Piotrowski (19:23), Witold Szpaczyński (19:59), Łukasz Woja-
kowski (21:30), Paweł Motyl (21:45), Tomasz Cividino (21:47), Toamsz Matysiak (23:30), Kamila 
Krzemińska-Bielak (23:40), Marcin Lidtke (23:45). Swoje życiówki poprawili: Witold Szpaczyń-
ski, Tomasz Cividino, Agata Narejko (26:03), Patryk Stankiewicz (27:55), Helena Harenda (36:06) 
i Ewelina Stankiewicz (36:23) fot. Andrzej Buczyński
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Słodka tradycja ma się dobrze
ŻARY Kolejny 
Jarmark Miodu  
i Wina przeszedł 
do historii. 
W tym roku, 
podobnie jak 
w poprzednich 
latach, smakosze 
i miłośnicy 
dobrej zabawy 
przez dwa dni 
mieli możliwość 
zrobienia 
zakupów  
i posłuchania 
dobrej muzyki. 
Pogoda dopisała 
szczególnie, więc 
odwiedzających 
nie brakowało.
Doroczny jarmark ma już 
swoją wieloletnią tradycję. 
Inicjatywa, która wyszła 
od członków Towarzystwa 
Upiększania Miasta, zma-
terializowała się w 2007 r. 
Wówczas działacze TUM 
wespół z pszczelarzami  
z Rejonowego Koła Pszcze-
larzy zorganizowali impre-
zę po raz pierwszy. W tym 
roku jarmark doczekał się 
więc już trzynastej edycji.

- Sama praca społecz-
na i zaangażowanie nie by-

łyby wystarczające, dlate-
go już od pierwszej edy-
cji jarmark uzyskuje dofi-
nansowanie Urzędu Miasta 
oraz wsparcie organizacyj-
ne w postaci nagłośnienia 
sceny ze strony Żarskiego 
Domu Kultury – podkreśla 
Paweł Skrzypczyński, pre-
zes TUM. - Niektóre edy-
cje wspierały organizacyj-
nie: Powiat Żarski i Gmina 
Żary - dodaje.

Organizatorzy jarmar-
ku dopracowali się już sta-
łych wystawców, którzy 
każdego roku przyjeżdża-
ją do Żar, dlatego i w tym 
roku nie mogło zabraknąć 
wyśmienitych miodów pit-
nych, góralskich specja-
łów, domowych przetwo-
rów, smacznych wędlin czy 
wyrobów rękodzieła. Oczy-
wiście największym asorty-
mentem były miody. Oprócz 
miejscowych pszczelarzy 
z całego powiatu przy żar-
skim ratuszu swoje stoiska 
rozstawili pszczelarze z Ża-
gania, Przemkowa, Szpro-
tawy, Nowej Soli czy miej-
scowości z Dolnego Ślą-
ska. Wybór miodów odmia-
nowych jak zawsze był du-
ży i z pewnością zaspoko-
ił oczekiwania najbardziej 
zagorzałych miłośników 

pszczelich produktów.
Tegorocznemu jar-

markowi towarzyszył jak 
zawsze program artystycz-
ny. Na scenie zaprezento-
wały się zespoły śpiewacze 
„Złoty Kłos” z Marszowa, 
Zespół Fundacji Pięknole-
sie z Sieniawy Żarskiej oraz 
zespół „Złoty Wiek” z Żar. 
W pierwszym dniu wystą-
pił zespół „Sprawa Całkiem 
Przyjemna”, który zagrał 
znakomicie przedwojenne 
polskie szlagiery i muzykę 
folk z różnych stron świa-
ta, a drugiego dnia ze sceny 
popłynęły piosenki kabare-
tu „Oj tam! Oj tam!”. Na za-
kończenie imprezy wystąpił 
żarski duet „Razem i Osob-
no” Piotr Pużak i Magda-
lena Broniecka. Znakomici 
wokaliści, którzy zadebiu-
towali na jarmarkowej sce-
nie w ubiegłym roku, tak-
że w tym roku rozgrzali pu-
bliczność do czerwoności, 
śpiewając polskie i świato-
we szlagiery muzyki roz-
rywkowej.

Organizatorzy dzięku-
ją wszystkim wystawcom, 
gościom i uczestnikom te-
gorocznego jarmarku i już 
zapraszają na przyszły rok 
– zawsze w trzecią sobotę  
i niedzielę września. RED

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

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

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński
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LZS Zjednoczeni Brody 1 : 2 Stal Jasień

Piłka nożna KLASA A (Grupa 2)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 6 5 0 1 10 : 3 15

2. FADOM NOWOGRÓD 6 4 1 1 15 : 8 13

3. START ZIEL-BRUK PŁOTY 6 4 1 1 14 : 9 13

4. IKAR ZAWADA 6 4 0 2 11 : 14 12

5. CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 6 4 0 2 15 : 8 12

6. POGOŃ WĘŻYSKA 6 3 1 2 13 : 12 10

7. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 6 3 0 3 13 : 8 9

8. BÓBR BOBROWICE 6 2 2 2 11 : 10 8

9. CZARNI CZARNOWO 6 2 2 2 9 : 9 8

10. RELAX GRABICE 6 2 1 3 8 : 10 7

11. SPARTA MIERKÓW 5 2 1 3 13 : 12 7

12. CZARNI DRĄGOWINA 6 1 0 5 10 : 19 3

13. ENERGETYK DYCHÓW 6 0 2 4 5 : 11 2

14. BUDOWLANI II LUBSKO 6 0 1 5 3 : 17 1

OSTATNIE MECZE
KLASA B - ŻARY

LZS ZJEDNOCZENI BRODY - STAL JASIEŃ
1  :  2

ZIELONI DROŻKÓW - TUPLICZANKA TUPLICE
3  :  2

FAX BIENIÓW - WKS ŁAZ
3  :  2

NYSA PRZEWÓZ - PIAST LUBANICE
4  :  3

ZORZA KADŁUBIA - NYSA TRZEBIEL
1  :  15

KLASA A - GRUPA 4
CZARNI JELENIN - PŁOMIEŃ CZERNA

4  :  1
CZARNI PRZYBYMIERZ - MIROSTOWICZANKA

4  :  2
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - KS LIPNA

3  :  0
SPARTA MIODNICA - KWISA TRZEBÓW

6  :  0
ISKRA MAŁOMICE - MOCZYNIANKA ŻAGAŃ

8  :  0
GRANICA ŻARKI WIELKIE - LZS KS TOMASZOWO

2  :  2
ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - ŁKS ŁĘKNICA

1  :  8

KLASA A - GRUPA 2
BŁĘKITNI ZABŁOCIE - CZARNI CZARNOWO

0  :  1
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - CZARNI DRĄGOWINA

4  :  1
BÓBR BOBROWICE - FADOM NOWOGRÓD

1  :  2
START ZIEL- BRUK PŁOTY - BUDOWLANI II LUBSKO

3  :  2
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - POGOŃ WĘŻYSKA

0  :  1
SPARTA MIERKÓW - IKAR ZAWADA

2  :  3
ENERGETYK DYCHÓW - RELAX GRABICE

2  :  5

KLASA OKRĘGOWA
ZORZA OCHLA - ODRA NIETKÓW

1  :  3
ARKA NOWA SÓL - UNIA KUNICE ŻARY

4  :  1
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - PIAST CZERWIEŃSK

4  :  3
DRZONKOWIANKA RACULA - LZS KADO GÓRZYN

3  :  6
SPROTAVIA SZPROTAWA - POGOŃ PRZYBORÓW

4  :  0
BUDOWLANI LUBSKO - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI

1  :  0
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - MIESZKO KONOTOP

5  :  0
SPARTA GRABIK - PROMIEŃ ŻARY

2  :  10

Delta Sieniawa 4 : 3 Piast Czerwieńsk

Żary: klasa B fot. Andrzej Buczyński

Zielonogórska klasa okręgowa fot. Andrzej Buczyński

Piłka nożna KLASA B (Żary)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ISKRA JABŁONIEC 3 3 0 0 7 : 3 9

2. STAL JASIEŃ 4 3 0 1 10 : 7 9

3. FAX BIENIÓW 4 3 0 1 31 : 10 9

4. PIAST LUBANICE 4 2 0 2 14 : 10 6

5. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 3 2 0 1 7 : 4 6

6. ZIELONI DROŻKÓW 4 2 0 2 13 : 15 6

7. NYSA TRZEBIEL 3 2 0 1 20 : 4 6

8. TUPLICZANKA TUPLICE 4 1 0 3 6 : 8 3

9. NYSA PRZEWÓZ 3 1 0 2 6 : 11 3

10. WKS ŁAZ 4 1 0 3 7 : 7 3

11. ZORZA KADŁUBIA 4 0 0 4 5 : 47 0
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Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PROMIEŃ ŻARY 8 7 1 0 27 : 5 22

2. ARKA NOWA SÓL 8 7 0 1 26 : 9 21

3. ODRA NIETKÓW 8 6 0 2 19 : 13 18

4. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 8 5 0 3 24 : 10 15

5. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 8 5 0 3 24 : 10 15

6. LZS KADO GÓRZYN 8 5 0 3 20 : 16 15

7. PIAST CZERWIEŃSK 8 4 0 4 16 : 13 12

8. DRZONKOWIANKA RACULA 8 3 2 3 19 : 19 11

9. BUDOWLANI LUBSKO 8 3 2 3 11 : 14 11

10. SPROTAVIA SZPROTAWA 8 3 1 4 13 : 11 10

11. POGOŃ PRZYBORÓW 8 3 1 4 11 : 16 10

12. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 8 3 1 4 15 : 21 10

13. UNIA KUNICE ŻARY 8 2 0 6 6 : 23 6

14. ZORZA OCHLA 8 1 1 6 16 : 25 4

15. MIESZKO KONOTOP 8 1 1 6 11 : 27 4

16. SPARTA GRABIK 8 1 0 7 14 : 40 3

Piłka nożna KLASA A (Grupa 4)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ŁKS ŁĘKNICA 6 5 1 0 26 : 5 16

2. SPARTA MIODNICA 6 5 0 1 21 : 3 15

3. ISKRA MAŁOMICE 6 4 1 1 19 : 7 13

4. CZARNI PRZYBYMIERZ 6 4 0 2 16 : 12 12

5. CZARNI JELENIN 6 4 0 2 17 : 10 12

6. GRANICA ŻARKI WIELKIE 6 3 1 2 20 : 8 10

7. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 6 2 1 3 7 : 10 7

8. LKS KS TOMASZOWO 6 2 1 3 8 : 12 7

9. PŁOMIEŃ CZERNA 6 1 3 2 8 : 14 6

10. KWISA TRZEBÓW 6 1 3 2 6 : 16 6

11. KS LIPNA 6 2 0 4 5 : 19 6

12. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 6 1 1 4 9 : 18 4

13. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 6 0 2 4 7 : 19 2

14. MOCZYNIANKA ŻAGAŃ 6 0 2 4 6 : 22 2

KLASA B - ŻARY
2019-09-28 16:00

NYSA TRZEBIEL - NYSA PRZEWÓZ
2019-09-29 15:00

STAL JASIEŃ - ISKRA JABŁONIEC
TUPLICZANKA TUPLICE - FAX BIENIÓW

2019-09-29 16:00
WKS ŁAZ - ZORZA KADŁUBIA

2019-09-29 17:30
PIAST LUBANICE - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

KLASA A - GRUPA 4
2019-09-28 15:00

KS LIPNA - CZARNI JELENIN
KWISA TRZEBÓW - CZARNI PRZYBYMIERZ

LZS KS TOMASZOWO - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE
MIROSTOWICZANKA - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

MOCZYNIANKA ŻAGAŃ - GRANICA ŻARKI WIELKIE
PŁOMIEŃ CZERNA - ISKRA MAŁOMICE

2019-09-29 15:00
ŁKS ŁĘKNICA - SPARTA MIODNICA

KLASA A - GRUPA 2
2019-09-28 15:00

CZARNI DRĄGOWINA - SPARTA MIERKÓW
2019-09-28 16:00

CZARNI CZARNOWO - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA
FADOM NOWOGRÓD - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

IKAR ZAWADA - BÓBR BOBROWICE
2019-09-29 15:00

RELAX GRABICE - START ZIEL- BRUK PŁOTY
2019-09-29 16:00

POGOŃ WĘŻYSKA - ENERGETYK DYCHÓW

KLASA OKRĘGOWA
2019-09-28 14:00

PIAST CZERWIEŃSK - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE
2019-09-28 16:00

ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - ZORZA OCHLA
ODRA NIETKÓW - DRZONKOWIANKA RACULA

POGOŃ PRZYBORÓW - SPARTA GRABIK
PROMIEŃ ŻARY - ARKA NOWA SÓL

2019-09-29 12:00
UNIA KUNICE ŻARY - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

2019-09-29 16:00
LZS KADO GÓRZYN - SPROTAVIA SZPROTAWA
MIESZKO KONOTOP - BUDOWLANI LUBSKO

KOLEJNE MECZE

Klasa A grupa 4 fot. Andrzej Buczyński

Sparta Grabik 2 : 10 Promień Żary

Łużyczanka Lipinki 1 : 8 ŁKS Łęknica

Zielonogórska klasa okręgowa fot. Andrzej Buczyński
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Rok 2028. Międzynarodowa korporacja Omni-
Corp staje się wiodącym producentem robotów 
wykorzystywanych do celów militarnych. Sena-
tor Hubert Dreyfuss stoi na straży zakazu wyko-
rzystywania ich w USA. Większość Amerykanów 
nie wyraża bowiem zgody na to, by porządku 
na ulicach strzegły pozbawione uczuć maszyny. 
Zarządzający OmniCorp Raymond Sellars wpada 
na pomysł, jak przeforsować swoje wynalazki 
mimo niechęci społeczeństwa. Postanawia 
zaoferować produkt doskonały.

TVP1 fi lm sf, USA, 2014 

RoboCop22:35

Piątek

TVN

21:45

Sobota

Bohater wojenny Tom Sherbourne zatrudnia się 
jako latarnik na bezludnej wyspie. Niebawem 
dołącza do niego żona. Prowadzą szczęśliwe 
życie, dręczy ich jednak niespełnione marzenie 
o zostaniu rodzicami. Po miesiącach bezow-
ocnych starań i dwóch poronieniach Isabel 
popada w depresję. Wówczas małżonkowie 
stają się świadkami cudu - do wybrzeża przybija 
łódź, w której Tom znajduje niemowlę. Wraz 
z ukochaną postanawia przyjąć maleństwo, by 
wychować je jak własne. 

Grecka wyspa Kalokairi. Przebojowa, wyzwolo-
na Donna Sheridan (Meryl Streep) z trudem rad-
zi sobie z prowadzeniem niewielkiego hoteliku. 
Jej 19-letnia córka Sophie (Amanda Seyfried) 
właśnie planuje ślub z ukochanym Skyem (Dom-
inic Cooper). Marzeniem dziewczyny jest, aby do 
ołtarza poprowadził ją ojciec, którego nigdy nie 
poznała. Z przypadkowo znalezionego pamięt-
nika matki młodziutka narzeczona dowiaduje 
się, że podczas szalonego lata 1979 roku Donna 
romansowała z trzema mężczyznami.

TVP1 dramat obyczajowy, Nowa Zelandia, USA, Indie, 2016komedia muzyczna, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2008

Światło między oceanamiMamma mia 22:25

Niedziela

Dochodzi do spotkania premiera Eugeniusza 
Kwiatkowskiego (Mariusz Ostrowski) z wybitnym 
pisarzem i reportażystą Melchiorem Wańkow-
iczem (Ireneusz Czop). W gabinecie polityka 
rozmawiającym towarzyszą córka literata Kryśka 
(Helena Englert) oraz bracia Paweł (Bartłomiej 
Błaszczyński) i Władysław (Dariusz Chojnacki) 
Kosieradzcy, twórcy Centralnego Okręgu Przemys-
łowego. Podczas dyskusji poruszany jest temat 
rozwoju i przyszłości Polski, ale obecni nie stronią 
także od zagadnień społeczno-obyczajowych.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2019

Imperium21:00

Poniedziałek

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) jest szczęśli-
wym mężem i ojcem. Razem z ukochaną żoną 
Adrian (Talia Shire) i synkiem mieszka w pięk-
nym domu w rodzinnej Filadelfi i. Nie musi 
martwić się o pieniądze, gdyż dzięki zwycięskim 
walkom zgromadził fortunę. Szanowanym 
i podziwianym bokserem nieustannie interesują 
się media - dziesięciokrotny obrońca tytułu 
mistrza stanowi świetny temat dla szukających 
sensacji fotoreporterów. Rocky’ego wyzywa do 
walki bezwględny Clubber Lang (Mr. T). 

TVP1 dramat obyczajowy, USA, 1982

Rocky 323:55

Wtorek

Rok 1940. Amerykanin Steve Rogers (Chris 
Evans) zgłasza się na ochotnika do wojska, 
ale zostaje odrzucony ze względu na słaby 
stan zdrowia. Nie rezygnuje jednak i fałszując 
wnioski podejmuje kolejne próby dołączenia 
do armii. Jego upór zostaje zauważony przez 
doktora Abrahama Erskine’a (Stanley Tucci), 
który pomaga mu dostać się do jednej z jednos-
tek i rozpocząć ćwiczenia. Tam Steve poznaje 
pułkownika Chestera Phillipsa (Tommy Lee 
Jones) i brytyjską agentkę Peggy Carter.

TVN fi lm sf, USA, 2011 

Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie22:35

Środa

Trzydziestosiedmioletnia Mavis Gray (zdoby-
wczyni Oscara Charlize Theron) jest autorką 
powieściowej serii dla nastolatków. Próbuje 
właśnie dojść do siebie po rozwodzie. Dochodzi 
do wniosku, że miłością jej życia jest chłopak, 
z którym związana była przed laty. Wraca więc 
do rodzinnego miasteczka w Minnesocie, by go 
odzyskać. Fakt, że Buddy Slade (Patrick Wilson) 
jest szczęśliwym mężem i właśnie został ojcem, 
zdaje się zupełnie nie przeszkadzać zdetermi-
nowanej Mavis. 

TVP2 komediodramat, USA, 2011 

Kobieta na skraju dojrzałości23:05

Czwartek
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05:05 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Przysięga - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:10 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
09:40 Okrasa łamie przepisy 

- Zapomniany agrest 
i porzeczki - magazyn 

10:20 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
12:45 A więc wojna
12:50 Natura w Jedynce

- Japonia z góry 

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Dziewczyny

ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

21:30 Krew z krwi 
- serial TVP

22:35 RoboCop
- fi lm science-fi ction

00:35 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci

04:40 Koło fortuny
05:15 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:05 Stany Zjednoczone

z lotu ptaka. Południe
06:40 Familiada - teleturniej
07:15 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 
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
14:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

17:15 Więzień miłości 
- serial prod. Turcja, 2016

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Gotowi do 

gotowania. Start!
- magazyn kulinarny

18:55 Teściowe i synowe. 
Kto tu rządzi? 
- reality show

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:50 Czar Par - program 
rozrywkowy

22:40 Muzyka 
na weekend 

23:45 Plan B - komedia 
romantyczna

01:40 Anatomia zemsty
- komedia kryminalna

03:20 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:20 Doradca smaku
- program kulinarny

07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Cofnij czas - reality show 
12:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + - program

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + - program 

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! - magazyn 

20:00 Harry Potter i insygnia 
śmierci Część II
- fi lm przygodowy, 
USA/Wielka Brytania, 
2011, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Ralph Fiennes, 
Alan Rickman, Michael 
Gambon, Helena 
Bonham Carter 

22:25 300 - fi lm przygodowy, 
USA, 2006, reż. Zack Sny-
der, wyk. Gerard Butler, 
Lena Headey, Dominic 
West, David Wenham, 
Vincent Regan, Michael 
Fassbender

00:55 Kuba Wojewódzki
- talk show 

01:55 Uwaga! - magazyn 
02:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
20:05 Taniec z Gwiazdami
22:15 Wyspa miłości

23:25 Ultraviolet
 Grupa ludzi zostaje zarażo-

na tajemniczym wirusem 
Hemophagia, który 
powoduje zwiększenie 
wytrzymałości, szybkości 
i poziomu inteligencji. To 
odróżnienie od “zwykłych” 
ludzi doprowadza do 
wojny domowej, mającej 
na celu unicestwienie 
“zatrutej” części populacji. 
Zainfekowana kobieta - 
Ultaviolet znajduje sens 
swojego istnienia, starając 
się ochronić 9 letniego 
chłopca skazanego przez 
ludzi na śmierć...

01:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:45 Budzik
09:30 Koniec wakacji - fi lm 

obyczajowy
11:00 Dom - Przed miłością nie 

uciekniesz - serial TVP
12:35 Program 

publicystyczny
13:00 Studio Kultura
13:20 Festiwal “Chopin i 

jego Europa” - Andrzej 
Panufnik niepowtarzalny 

14:10 Mój atak serca 
14:30 Wichry Kołymy 

- dramat, prod. Niemcy, 
Polska, 2009

16:30 Hogo Fogo Homolka 
- komedia

18:00 Odyseja fi lmowa
- 1918 - 1935

19:05 Teledyski
19:15 Którędy po sztukę 
19:30 Koło pióra - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Wieczór kinomana 

20:35 Wieczór kinomana 
- Syn Szawła
- dramat, prod. Węgry, 
2015, reż. László Nemes, 
wyk. Géza Röhrig, Levente 
Molnár, Urs Rechn, 
Sándor Zsótér, Uwe 
Lauer

22:30 Świat w piosence 
- Mur Berliński i upadek 
komunizmu 

23:25 Tygodnik Kulturalny
00:10 Teraz animacje!

- Obon - fi lm animowany
00:30 Wstęp do fi lmu 

- Milou w maju
00:40 Milou w maju 

- komedia, prod. Włochy, 
Francja, 1990

02:40 Informacje kulturalne 
03:10 Kino nocne 

- Jej powrót - dramat

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Wielka Zabawa TV Puls 
w Mrągowie

17:00 Gra muzyka
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Potrójne zagrożenie 
22:00 Legionista Maxx 

23:55 W pogoni za zemstą
- fi lm akcji 
prod. USA
Były skazaniec 
planuje pomścić śmierć 
brata, który zginął 
z ręki wspólnika 
w czasie napadu. 
Zadanie utrudniają 
mu doświadczony 
policjant oraz narcy-
styczny płatny zabójca.

02:00 Tajemnice 
medyczne
 - fi lm akcji

03:00 Dyżur
03:35 Na jedwabnym 

szlaku - serial
dokumentalny

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:55 Mango telezakupy
07:30 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
09:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:25 Big Brother Pobudka
10:30 Szpital - program 

obyczajowy 
11:25 Big Brother 
12:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:50 19 + - program 

obyczajowy
13:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:20 Big Brother 

Popołudnie
14:25 Sąd rodzinny 
15:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
16:25 Szpital 
17:25 Big Brother

Podwieczorek 

17:30 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

18:30 19 + - obyczajowy
19:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

20:00 Big Brother Arena 
21:30 Big Brother + 
22:05 Sztuka zrywania 

- fi lm komedia, 
USA, 2006, reż. Peyton 
Reed, wyk. Jennifer 
Aniston, Vince Vaughn, 
Joey Lauren Adams, Cole 
Hauser

00:20 Zamiana ciał
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. David Dobkin, wyk. 
Ryan Reynolds, Jason 
Bateman, Leslie Mann, 
Olivia Wilde, Alan Arkin 

02:35 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda

11:00 Przeklęta
12:00 Ekstremalny ranking 

zwierząt
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 
16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Nasza Klasa
22:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

00:05 Jarhead: Żołnierz 
piechoty morskiej

 - fi lm akcji, USA, Wielka 
Brytania, Niemcy, 2005, 
reż. Mendes Sam

 Swoff , który zaciągnął 
się do armii, po odbyciu 
szkolenia trafi a do Iraku 
w ramach Operacji 
Pustynna Burza. 
Konfrontacja wyobrażeń 
o wojnie z rzeczywistością 
jest dla młodych żołnierzy 
zaskakująca i rodzi poczu-
cie absurdu całej sytuacji.

02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista
przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 28 września

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Sprawa dla reportera
06:55 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
07:05 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Senat
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 
08:00 Pełnosprawni
08:25 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 
09:55 Małpa w hotelu
11:35 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP
12:25 A więc wojna
12:40 Fascynujący świat 

- DNA doskonały śledczy
- fi lm dokumentalny, prod. 
Francja, 2016

13:50 Okrasa łamie przepisy 
14:20 Z pamięci 
14:35 Jak to działa - Dlaczego 

rośliny rosną? - magazyn
15:05 Rolnik szuka żony

16:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Postaw na milion 
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:30 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
21:45 Hit na sobotę 

- Casino Royale 
- fi lm sensacyjny

00:15 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci 

00:35 Sezon na zabijanie 
- fi lm akcji

02:15 Jaka to melodia?

04:30 Koło fortuny
05:05 Barwy szczęścia - serial
06:10 Audycje Komitetów 

Wyborczych
06:20 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
07:15 Pytanie na śniadanie
10:40 Pogoda
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Ostoja - magazyn
11:50 Szansa na sukces. 

Eurowizja Junior 2019 
13:00 O mnie się nie martw
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Audycje Komitetów 

Wyborczych
15:50 Najgorszy Kucharz

- program rozrywkowy
16:55 Dla niesłyszących

- Słowo na niedzielę 
17:10 Piłka nożna - PKO 

Ekstraklasa: 10 kolejka: 
Legia Warszawa - Lechia 
Gdańsk

19:35 Lajk!

20:05 The Voice
of Poland. Przesłucha-
nia w ciemno
- program rozrywkowy
prod. Polska

22:15 Wkręceni w randkę
- program rozrywkowy

23:20 Anatomia zemsty 
- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2013, reż. 
Daniel Schechter, wyk. 
Jennifer Aniston, Isla 
Fisher, Tim Robbins, John 
Hawkes, Will Forte

01:10 Przed egzekucją
- dramat, prod. USA, 
Wielka Brytania,
1995, reż. Tim Robbins, 
wyk. Susan Sarandon, 
Sean Penn, Robert 
Prosky

03:15 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
12:50 MasterChef - program 

rozrywkowy 
14:20 Top Model - program 

rozrywkowy 
15:50 Stylowy projekt
16:25 Kobieta na krańcu 

świata
- program rozrywkowy
prod. Polska

17:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 36, 6 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn 
20:00 Mam talent

- program rozrywkowy 

21:45 Mamma mia 
- fi lm musical, USA, 
Niemcy, Wielka Brytania, 
2008, reż. Phyllida Lloyd 
Christine Baranski, wyk. 
Meryl Streep, Pierce Bro-
snan, Colin Firth, Stellan 
Skarsgard, Julie Walters, 
Dominic Cooper, Amanda 
Seyfried 

00:05 Ostatni dom 
po lewej 
- fi lm horror, USA, 2009, 
reż. Dennis Iliadis, wyk. 
Sara Paxton, Garret 
Dillahunt, Spencer Treat 
Clark, Riki Lindhome, 
Monica Potter 

02:20 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

02:40 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby Doo i Król 
Goblinów

10:10 Ewa gotuje
10:45 Moje disco, moje 

wszystko
11:45 Dancing with 

the Stars. Taniec z 
Gwiazdami

13:45 Ninja Warrior Polska
15:45 Kabaret na żywo
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie
- fi lm animowany

22:10 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy

00:25 Księżniczka i żołnierz
 Oparta na faktach 

opowieść o miłości 
Amerykanina i muzułman-
ki. Ich płomienne 
uczucie stało się przyczyną 
ostrego konfl iktu między 
Bahrajnem a Stanami 
Zjednoczonymi w 1999 
roku. Stacjonujący w 
Bahrajnie amerykański 
żołnierz Jason Johnson 
traci głowę dla pięknej 
Meriam Al-Khalifa . Nie 
zdaje sobie sprawy, że 
jego ukochana należy 
do miejscowej rodziny 
królewskiej. 

02:20 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
08:00 Którędy po sztukę 

- Madonna z Krużlowej
- magazyn

08:10 No i jak tu nie śpiewać. 
Piosenki Jerzego 
Wasowskiego - koncert

09:15 Serialowa nostalgia 
- Rodzina Leśniewskich 
- Wywiadówka - serial 
przygodowy TVP

09:50 Serialowa nostalgia 
- Niewiarygodne przygody 
Marka Piegusa 

10:20 Tygodnik Kulturalny
11:15 Dokument tygodnia 

- Artyści antagoniści: Car-
avaggio i Baglione - (The 
Antagonists: Rivalry in Art: 
Caravaggio vs Baglione - 
ep. 4), prod. Niemcy, 2018

12:15 Wydarzenie aktualne
12:35 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 

12:45 Złoto dezerterów 
- komedia

14:55 Szlakiem Kolberga
15:25 One. Kobiety kultury
16:05 Bosonoga Contessa

- fi lm fabularny
18:15 Dranie w kinie 
18:55 Książę i dybuk 

- fi lm dokumentalny
20:30 Bilet do kina 

- Koneser
22:45 Alicia Keys plays 

Baloise Session
- koncert

00:30 Seans kultowy - Nagi 
lunch - fi lm fabularny

02:30 Performance 
03:05 Wieczór kinomana 

- Syn Szawła 
- dramat

05:00 Świat w piosence 
05:50 Zakończenie dnia

05:35 Dyżur
05:55 Pan wzywał, 

Milordzie? 
07:00 Taki jest świat

- program informacyjny
07:50 Górka Dolna 
08:50 13 Posterunek 2 
10:10 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.

15:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

19:00 Gra muzyka
20:00 Twierdza 
22:50 Renegaci 

01:00 Operacja „Morze 
Czerwone” 
Grupa do zadań specjal-
nych chińskiej marynarki 
wojennej jest znana ze 
swoich umiejętności 
i skuteczności. Po 
udanym przejęciu statku 
towarowego porwanego 
przez piratów blisko 
somalijskiego wybrzeża, 
grupie zostaje powierzona 
jeszcze bardziej ryzykow-
na misja. Po przewrocie 
politycznym w jednej z 
północnoafrykańskich 
republik, życie chińskich 
rezydentów jest w niebez-
pieczeństwie.

03:50 Taki jest świat
- program informacyjny 
prod. Polska

05:00 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Big Brother
11:05 Niezapomniane lata 

90 - dokument
13:10 Ukryta prawda 
14:15 Miłość jak narkotyk

- fi lm komedia, USA, 
1997, reż. Griffi  n Dunne, 
wyk. Meg Ryan, Matthew 
Broderick, Kelly Preston, 
Tcheky Karyo, Maureen 
Stapleton 

16:30 Mroczny Rycerz pow-
staje - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2012, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Christian 
Bale, Tom Hardy, Marion 
Cotillard, Anne Hathaway, 
Joseph Gordon-Levitt, 
Michael Caine, Gary 
Oldman, Morgan Freeman, 
Matthew Modine 

20:00 Big Brother 

21:00 Sknerus 
- fi lm komedia,
prod. USA, 1994, 
reż. Jonathan Lynn 
Rodzina sędziwego 
milionera planuje dostać 
w spadku cały majątek. 
Gdy dowiadują się, że 
staruszek chce przepisać 
wszystko na pielęgniarkę, 
sprowadzają jego ulubion-
ego siostrzeńca Daniela.

23:30 Rodzinne rewolucje
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2014, 
reż. Frank Coraci, 
wyk. Adam Sandler, 
Drew Barrymore, Kevin 
Nealon, Terry Crews, 
Wendi McLendon-Covey 

01:50 Druga strona 
medalu - talk show

06:00 Ekstremalny ranking 
zwierząt

07:05 101 dalmatyńczyków
08:05 Flintstonowie
08:35 Dzielna Mysz
08:50 Pradawny ląd: Pierwsza 

wielka przygoda
10:10 Policjantki i Policjanci 
13:15 STOP Drogówka
14:25 Mali agenci 2:

Wyspa marzeń
 Carmen i Juni są Agentami 

II Stopnia i nie mogą się 
doczekać by rozpocząć 
własną, zupełnie 
samodzielną misję. 

16:30 Kod Karola Wielkiego
 Ike zaprzestał poszuki-

wania skarbów, kiedy 
jego żona zginęła pod 
osuwiskiem. Osiem lat 
po tragicznym wypadku 
Ike dowiaduje się, że ktoś 
wznowił jego poszukiwan-
ia skarbca Nibelungów.

19:00 Galileo

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

22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

00:05 BloodRayne
 Piękna Rayne jest 

pół człowiekiem, pół 
wampirem. Kiedy 
ucieka z obwoźnego 
cyrku, dowiaduje się 
od wróżki, że jest córką 
zwykłej śmiertelniczki i 
króla wampirów, Kagana, 
który zgwałcił, a później 
zamordował jej matkę. By 
ją pomścić Rayne wyrusza 
na poszukiwanie Kagana. 

02:10 Interwencja
02:30 Graffi  ti
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06:30 Audycje Komitetów 
Wyborczych - Sejm

06:40 Audycje Komitetów 
Wyborczych - Senat

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:05 Ziarno 
09:40 Las bliżej nas 
10:10 Polskie drogi 

- Na tropie - serial TVP
11:55 Między ziemią

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

a niebem 
- magazyn

12:45 Misja Bangladesz
13:05 A więc wojna
13:20 BBC w Jedynce - Rozbó-

jnicy wśród zwierząt
14:15 Z pamięci
14:30 Weterynarze z sercem
15:05 Komisarz Alex - serial

16:05 Postaw na milion
- teleturniej

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?

- teleturniej muzyczny
18:30 Dziewczyny 

ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:10 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
22:25 Zakochana Jedynka

- Światło między 
oceanami - dramat

00:40 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci

01:00 Casino Royale - fi lm

04:15 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 

04:25 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

06:00 Audycje Komitetów 
Wyborczych

06:20 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP

07:15 Pytanie na śniadanie
10:20 Pogoda
10:25 Rodzinne oglądanie

- Humbaki 
11:40 The Voice of Poland. 

Przesłuchania 
w ciemno

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny

- teleturniej
15:15 Widowisko 

muzyczne
16:25 Rodzinka.pl - serial
16:55 Audycje Komitetów 

Wyborczych
17:05 Na dobre i na złe 
18:00 Panorama
18:25 Kroniki F1 - felieton

18:25 Czar Par - program 
rozrywkowy

20:05 The Wall. Wygraj 
marzenia
- teleturniej

21:00 Muzyka na bis
- koncert

22:00 Wkręceni w randkę 
- reality show

23:05 Echo serca - serial TVP
00:05 Głośniej od bomb

- fi lm prod. Dania,
Francja, 2015, 
reż. Joachim Trier,
wyk. Jesse Eisenberg

02:00 Wątpliwości 
- dramat, prod. USA, 2012, 
reż. Terrence Malick, 
wyk. Ben Affl  eck, Olga 
Kurylenko, Javier Bardem, 
Rachel McAdams

03:55 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! 
- magazyn 

05:15 Mango 
- telezakupy

07:30 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:00 Kobieta na krańcu 
świata 

11:35 Co za tydzień
- magazyn 

12:20 39 i pół tygodnia - serial
13:20 Mam talent - program 

rozrywkowy 
15:05 Minionki - fi lm komedia, 

USA, 2015, reż. Kyle Balda, 
Pierre Coffi  n, wyk. Sandra 
Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton, Alison 
Janney, Steve Coogan, 
Geoff rey Rush

17:00 Big Brother Tydzień 
18:00 Starsza pani musi 

fi knąć 
19:00 Fakty 
19:25 Sport, Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 

20:00 MasterChef 
- program rozrywkowy 
prod. Polska

21:30 39 i pół tygodnia 
- serial, Polska 

22:35 Pacifi c Rim 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2013, reż. Guillermo 
Del Toro, wyk. Charlie 
Hunnam, Idris Elba, Rinko 
Kikuchi, Charlie Day, 
Ron Perlman 

01:15 Big Brother 
Tydzień

02:15 Kuchenne 
rewolucje - program 
kulinarno-rozrywkowy 

03:15 Uwaga!
- magazyn 
prod. Polska

03:35 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:00 Wojownicze żółwie 
ninja: Wyjście z cienia

 Cztery wojownicze 
żółwie ninja - Donatello, 
Michaelangelo, Raphael i 
Leonardo - żyją na uboczu 
i mało kto wie o ich 
istnieniu i odwadze. 
Ludzie nie są świadomi, 
że to właśnie one stoją za 
schwytaniem groźnego 
Shreddera . Wojownicy 
nie mogą jednak spać 
spokojnie. Ktoś próbuje 
pomóc mrocznemu 
bohaterowi wydostać się 
na wolność. Po raz kolejny 
żółwie muszą zmierzyć 
się z ogromnym niebez-
pieczeństwem i stanąć 
w obronie miasta...

11:25 Eragon

13:45 Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie
- fi lm animowany

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie

- magazyn
prod. Polska

20:05 Kabaret na żywo
22:15 Wyspa miłości
23:20 Następne 48 godzin
 Detektyw Jack Cates musi 

ponownie połączyć siły 
ze swoim czarnoskórym 
kumplem Reggie’em Ham-
mondem, który za kilka 
dni ma wyjść z więzienia. 

01:35 Uprowadzona 3

07:25 Którędy po sztukę 
07:40 Dranie w kinie 
08:20 Angielskie śniadanie 

- Pan wzywał, Milordzie?
- Trzy Wazony sezon II 

09:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard 
Bernstein 

10:30 Od ucha do ucha 
- Piotruś i wilk

11:15 Książę sezonu
- fi lm TVP, reż. Witold 
Orzechowski

12:20 Chleb, miłość i... 
- komedia

14:00 Chuligan Literacki 
14:30 Międzynarodowy 

Konkurs Muzyki 
Polskiej im. Stanisława 
Moniuszki w Rzeszowie 
- koncert laureatów 

17:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych

17:15 Niedziela z....
rolami Wiesława 
Michnikowskiego

18:10 Niedziela z... 
rolami Wiesława 
Michnikowskiego
- Hydrozagadka - fi lm

19:30 Niedziela z...
rolami Wiesława MIch-
nikowskiego - Kabaret 
Starszych Panów 

20:20 Zulu - dramat, 
prod. Wielka Brytania

22:45 Scena alternatywna 
- Jerzy Mazzoll/Jerzy 
Przeździecki

23:20 Trzeci punkt 
widzenia - program 
publicystyczny

23:50 Dokument.pl
- Z dala od orkiestry 
- fi lm dokumentalny

01:30 Bilet do kina - Koneser
03:50 Teraz animacje! - Obon 

- fi lm animowany

06:00 Tajemnice 
medyczne - fi lm akcji

08:00 Łowcy skarbów 
- serial przygodowy

10:00 Bibliotekarze 
- serial przygodowy
Grupa bibliotekarzy 
poszukuje tajemniczych, 
starożytnych artefaktów, 
doświadczając nie-
zwykłych przygód.

10:55 Gra muzyka
12:00 Ace Ventura:

Zew natury 
14:00 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Księżnicz-
ka Maleen 

15:10 Matylda 
17:25 Gwiezdne wojny: 

część VI - Powrót Jedi 
Luke Skywalker i 
księżniczka Leia wyruszają 
na ratunek porwanemu 
Hanowi Solo. Zbliża się 
ostateczna bitwa rebe-
liantów z Imperium.

20:00 Szybcy i wściekli
- fi lm sensacyjny 
Policjant przenika do 
grupy organizującej 
nielegalne wyścigi 
samochodowe. Sytuacja 
komplikuje się, gdy 
poznaje bliżej siostrę 
lidera przestępców.

22:05 Prześladowca 
- fi lm sensacyjny 

00:05 Szybki szmal 
01:50 Skorpion 

- fabularny
02:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:15 Na jedwabnym 

szlaku - serial
dokumentalny

04:35 Menu na miarę 
04:55 Z archiwum policji 

- fabularny

05:00 Ukryta prawda 
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Big Brother 
11:05 19 + -obyczajowy
11:40 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:45 Dennis znów rozrabia

- fi lm komedia, USA, 1998, 
reż. Charles T. Kanganis, 
wyk. Don Rickles, George 
Kennedy, Justin Cooper, 
Betty White, Brian 
Doyle-Murray 

15:25 Rodzinne rewolucje 
- fi lm komedia, USA, 
2014, reż. Frank Coraci, 
wyk. Adam Sandler, Drew 
Barrymore, Kevin Nealon, 
Terry Crews, Wendi 
McLendon-Covey 

17:50 Nigdy w życiu! - fi lm 
komedia, Polska, 2004, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Danuta Stenka, Artur 
Żmijewski

20:00 Big Brother 

21:00 Robin Hood 
- fi lm przygodowy,
USA, Wielka Brytania, 
2010, reż. Ridley Scott, 
wyk. Russell Crowe, 
Cate Blanchett, Max Von 
Sydow, William Hurt, Mark 
Strong, Oscar Isaac, Danny 
Huston, Eileen Atkins, 
Mark Addy 

23:55 R.I.P.D.: Agenci 
z zaświatów
- fi lm sensacyjny,
USA, 2013, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Jeff  
Bridges, Ryan Reynolds, 
Kevin Bacon, Mary-Louise 
Parker, Stephanie Szostak 

01:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:25 Noc Magii

06:00 Ekstremalny ranking 
zwierząt

07:05 101 dalmatyńczyków
08:55 Sindbad: Legenda 

siedmiu mórz
10:40 Galileo
12:45 Dzikie łowy
 Ricky to wychowany 

na hip-hopie, miejski, 
zbuntowany, krnąbrny 
nastolatek, który 
otrzymuje szansę nowego 
startu, gdy trafi a do 
nowej rodziny zastępczej 
- sympatycznej i czułej 
cioci Belli, zrzędliwego 
wuja Heca i ich psa Tupaca. 
Po śmierci Belli Rickowi 
grozi odesłanie do innego 
domu, więc obaj z wujem 
uciekają i ukrywają się w 
buszu. 

15:00 Nasza Klasa
16:00 Gwiazdy Kabaretu
17:00 Miłość na Zakręcie
19:00 Galileo

20:00 Z podniesionym 
czołem

 Chris, były żołnierz sił 
specjalnych, powraca po 
latach w rodzinne strony, 
by zacząć nowe życie. Szy-
bko przekonuje się jednak, 
że w niegdyś spokojnym 
i dobrze prosperującym 
miasteczku teraz królują 
narkotyki i przemoc, a za 
wszystkim stoi jego dawny 
szkolny rywal, bogaty Jay 
Hamilton.

21:50 Gabinet numer 5
22:50 Narodziny legendy
01:30 STOP Drogówka
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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04:35 Jeden z dziesięciu
05:10 Jaka to melodia? 
05:40 Przysięga - serial
06:40 Elif - serial, prod. Turcja
07:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
07:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Senat
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów 

- telenowela
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 A więc wojna
12:50 BBC w Jedynce 

- Rozbójnicy

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji

- Imperium 
- spektakl teatralny

22:30 Audycje Komitetów 
Wyborczych - Sejm

22:40 Film dokumentalny
23:45 Ekstradycja 

- serial TVP

04:50 Koło fortuny 
- teleturniej

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:15 Coś dla Ciebie
06:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych
07:15 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
12:25 Koło fortuny 
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowa-

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

14:05 Coś dla Ciebie
14:30 Operacja Zdrowie

- Zdrowie Seniora

15:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

15:40 Audycje Komitetów 
Wyborczych

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 

- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 O mnie się nie martw 

serial komediowy TVP
22:50 Kino bez granic 

- Droga do szczęścia
00:50 Glina - serial kryminalny
01:45 Głośniej od bomb

05:20 Uwaga! - magazyn 
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Nowa Maja w ogrodzie
07:20 Akademia ogrodnika 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Cofnij czas 

- reality show 
12:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + - program 

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + - program 

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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
- program rozrywkowy

21:30 Top Model - program 
rozrywkowy 

23:00 Chłopaki nie płaczą 
- fi lm komedia, Polska, 
1999, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Cezary Pazura, Michał 
Milowicz, Mirosław 
Zbrojewicz, Anna Mucha, 
Wojciech Klata, Mirosław 
Baka, Bohdan Łazuka 

01:05 Stylowy projekt 
01:35 Co za tydzień

- magazyn 
02:15 Uwaga!

- magazyn 
02:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial

20:00 MEGA HIT 
- Uprowadzona 3

  Były agent służb spec-
jalnych od lat oczyszcza 
świat z najbardziej 
zwyrodniałych szumowin. 
Przestępcy już kilka razy 
próbowali go za to ukarać i 
za każdym razem przypła-
cali to życiem. Tym razem 
zaatakują wyjątkowo 
boleśnie. 

22:15 Love Island. Wyspa 
miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska

23:25 Królowie ulicy 2: 
Motor City

01:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein
- Spotkania z muzyką 
- Młodzi artyści

08:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Tyniec 

08:10 Studio Kultura
08:30 Mysz - fi lm TVP,

prod. Polska, 1979, reż. 
Wiktor Skrzynecki, wyk. 
Zuzanna Antoszkiewicz, 
Sławomir Kozieniec, Piotr 
Łysak, Filip Łobodziński

09:25 Hogo Fogo Homolka
- komedia,
prod. Czechosłowacja

11:00 Dom - Komu gra ta 
orkiestra - serial TVP

12:35 Program 
publicystyczny

12:55 Studio Kultura
13:20 The Beatles
14:20 Niedziela z.... 

rolami Wiesława 
Michnikowskiego

15:10 Porcelana w składzie 
słonia - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1984

16:05 Męskie sprawy
- dramat, prod. Polska, 
1988

18:00 Legendy polskiego 
teatru 

19:05 Teledyski
19:30 Trzeci punkt widzenia 
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Panorama kina 

polskiego - Wyklęty 
- dramat, prod. Polska

22:35 Kronos - magazyn
23:20 Więcej niż fi kcja

- Niknące światło 
- fi lm dokumentalny

00:25 Żelazna klasyka 
- Dybuk - fi lm fabularny

02:10 Informacje kulturalne 
02:35 Zulu - dramat

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział

specjalny 
- fabularny
Serial o niemieckich 
policjantach, którzy patro-
lują autostradę wiodącą 
ze wschodu na zachód 
Europy. W swojej pracy 
spotykają przemytników, 
handlarzy narkotyków
i wiele innych podejrza-
nych osób.

14:00 Agenci NCIS:
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

20:00 Ninja
21:50 Szybcy i wściekli 
00:00 Krwawa zemsta 
02:00 Taki jest świat

- program informacyjny
prod. Polska

02:50 Tajemnice 
medyczne
- fi lm akcji

04:00 Na jedwabnym
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:00 Dyżur

04:55 Szkoła 
05:55 Mango telezakupy
07:30 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
09:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:25 Big Brother Pobudka
10:30 Szpital - program 

obyczajowy 
11:25 Big Brother 
12:20 19 + - obyczajowy
13:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:20 Big Brother 

Popołudnie
14:25 Sąd rodzinny

- program sądowy 
15:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:25 Szpital 
17:25 Big Brother 

Podwieczorek 

17:30 Przepis na życie 
- serial obyczajowy, 
Polska 

18:30 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Nigdy w życiu! 

- fi lm komedia, 
Polska, 2004, reż. Ryszard 
Zatorski, wyk. Danuta 
Stenka, Artur Żmijewski, 
Joanna Brodzik, Jan Frycz, 
Marta Lipińska, Krzysztof 
Kowalewski

23:15 Big Brother Nocą 
23:50 Annabelle - fi lm horror, 

USA, 2014, reż. John 
R. Leonetti

01:55 Druga strona medalu 
02:25 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:30 Gwiazdy Kabaretu

22:40 Siła taktyczna
 - fi lm sensacyjny

USA, 2011, wyk. Austin 
Steve, Shanks Michael 

 Tate dowodzi czte-
roosobowym oddziałem 
SWAT, który odbywa 
szkolenie w opuszczonej 
fabryce, gdzie pojawia się 
włoska i rosyjska mafi a.

00:25 Galileo
- popularno-naukowy

01:25 Tuż przed tragedią
02:35 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

02:50 Graffi  ti
03:05 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
04:40 Trans World Sport 2019
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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wtorek 1 października

05:10 Jaka to melodia? 
05:40 Przysięga - serial
06:35 Elif - serial, prod. Turcja
07:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
07:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Senat
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów 
09:20 Ranczo - serial obyczajowy
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 A więc wojna
12:55 Festiwal Niepokorni 

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

16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Czar Zniewolonej
21:10 Zniewolona - serial
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
22:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
23:00 Okupowani - serial
23:55 Rocky 3 - dramat, 

prod. USA, 1982
01:45 Filip i Letycja: miłość 

i obowiązek - fi lm 
obyczajowy

04:50 Koło fortuny 
- teleturniej

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:20 OrthoNet i Kolory 
Prawosławie - reportaż

06:45 Audycje Komitetów 
Wyborczych

07:10 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra4
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
15:40 Audycje Komitetów 

Wyborczych

16:00 Koło fortuny
- teleturniej

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

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe.

Kto tu rządzi?
- reality show

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Echo serca - serial TVP
22:50 Świat bez fi kcji

- Wybraniec
24:00 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP
00:55 Rodzinka.pl - serial
01:35 Kino bez granic 

- Droga do szczęścia

04:50 Uwaga! 
- magazyn 

05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne 

rewolucje - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:20 Doradca smaku
- program kulinarny

07:30 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:00 Cofnij czas 
- reality show 

12:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:00 Szkoła 
14:00 19 + - program

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + - program 

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda

19:00 Fakty 
- program informacyjny
prod. Polska

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 Pułapka 

- serial, Polska 
22:30 Kuba Wojewódzki

- talk show 
23:30 Superwizjer - magazyn 

reporterów 
00:05 36, 6 
01:05 Porwani - serial, USA 
02:00 Uwaga! - magazyn 
02:25 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial
20:10 Ninja Warrior Polska

22:15 Love Island. 
Wyspa miłości

23:20 Cold Creek Manor
 - thriller

USA, Kanada, Wielka 
Brytania, 2003, reż. FIGGIS 
Mike, wyk. Dennis Quaid, 
Sharon Stone, Stephen 
Dorff , Lewis Juliette, 
Stewart Kristen 

 Leah i Cooper Tilsonowie 
są zmęczeni tempem 
życia w Nowym Jorku. 
Postanawiają opuścić 
luksusowy apartament 
i kupić dom na wsi. Jedną 
z oglądanych przez nich 
nieruchomości jest Cold 
Creek Manor. 

01:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura
08:40 Brzemię

- fi lm animowany, 
prod. Szwecja

09:00 Męskie sprawy - dramat, 
prod. Polska, 1988, reż. 
Jan Kidawa Błoński, wyk. 
Karolina Czernicka, Jerzy 
Bińczycki, Maciej Robak-
iewicz, Dorota Stalińska, 
Krzysztof Kowalewski, 
Krzysztof Zaleski, Henryk 
Bista, Andrzej Buszewicz, 
Zdzisław Kuźniar, 
Bronisław Pawlik

11:00 Dom - Trzecie kłamstwo 
12:35 Wydarzenie aktualne
12:55 Studio Kultura 
13:20 Sztuka Francji - Między 

trwaniem a zmianą 
14:15 Szlakiem Kolberga

- Szlakiem Kolberga 
- Rosalie - reportaż

14:50 Człowiek z kamerą 

16:10 Chłopcy
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 1973

17:45 Dokument.pl
- Z dala od orkiestry 
- fi lm dokumentalny

19:20 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

20:00 Informacje kulturalne 
20:30 “Clarissima” - wstęp 

do spektaklu
20:40 Teatr Telewizji 

- Clarissima 
21:40 Lekkie obyczaje

- Siedmiu psychopatów
- komedia, prod. USA

23:40 One. Kobiety kultury 
00:10 Młoda Polska 

- Bogdan i Róża - fi lm
00:35 Nocny dokument

- Ikona 
01:35 Informacje kulturalne

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

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 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Niebezpieczna 
dzielnica 

21:30 Potrójne zagrożenie 
23:30 Prześladowca 
01:25 Tajemnice medyczne

- fi lm akcji
02:25 Na jedwabnym

szlaku - serial doku-
mentalny

03:00 Biesiada na cztery
pory roku - serial 
obyczajowy

04:35 Z archiwum 
policji - fabularny

05:00 Dyżur

04:55 Szkoła 
05:55 Mango telezakupy
07:30 Sąd rodzinny 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
09:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
10:25 Big Brother Pobudka
10:30 Szpital 
11:25 Big Brother 
12:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:50 19 + - program 

obyczajowy
13:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:20 Big Brother 

Popołudnie 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

16:25 Szpital 
17:25 Big Brother 

Podwieczorek 

17:30 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

18:30 39 i pół - serial 
omediowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Pozdrowienia 

z Paryża 
- fi lm sensacyjny, Francja, 
2010, reż. Pierre Morel, 
wyk. John Travolta, Jona-
than Rhys Meyers

23:00 Big Brother Nocą
23:35 Mad Max II - fi lm S-F, 

Australia, 1981, reż. 
George Miller, wyk. Mel 
Gibson, Bruce Spence, 
Vernon Wells, Emil Minty 

01:30 Druga strona medalu
- talk show 

02:05 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

21:30 Nasza Klasa

22:40 Las samobójców
- fi lm sensacyjny

 Młoda Amerykanka, Sarah, 
wyrusza na poszukiwanie 
swojej siostry bliźniaczki, 
która w tajemniczych 
okolicznościach zaginęła 
w Japonii. Jedyny trop 
wiedzie do wyjątkowo 
mrocznego miejsca, jakim 
jest las Aokigahara, mekka 
japońskich samobójców, 
którzy ściągają tam z całe-
go kraju by odebrać sobie 
życie. Mimo ostrzeżeń 
Sarah podąża w głąb lasu, 
który wkrótce odkryje 
przed nią całą swoją grozę.

00:30 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

01:30 Tuż przed tragedią

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:10 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

05:40 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019

06:40 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

07:25 Audycje Komitetów 
Wyborczych - Sejm

07:45 Audycje Komitetów 
Wyborczych - Senat

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - 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 Rok w ogrodzie Extra
12:45 A więc wojna
12:55 Natura w Jedynce 

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! 

- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów

- 2 kolejka: FC Barcelona
- Inter Mediolan, 
prod. Wielka Brytania

23:15 Dotknięcie anioła
01:20 Kompania X - serial

04:45 Koło fortuny 
- teleturniej

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Pożyteczni.pl 
06:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra5
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
15:40 Audycje Komitetów 

Wyborczych
16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada
- teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe. 

Kto tu rządzi? 
- reality show

19:30 Barwy szczęścia - serial
20:50 Na dobre i na złe 

- serial TVP
21:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks - Wszystkie 

drogi prowadzą do Rzymu 
- komedia

00:10 Najgorszy Kucharz
01:25 Świat bez tajemnic 

- Nestorzy narzucają 
tempo - dokumentalny

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Cofnij czas 

- reality show 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + - program

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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 Starsza pani musi 

fi knąć - program 
22:35 Kapitan Ameryka: 

Pierwsze starcie
- fi lm przygodowy,
USA, 2011, reż. Joe John-
ston, wyk. Chris Evans, 
Hayley Atwell, Sebastian 
Stan, Tommy Lee Jones, 
Hugo Weaving, Dominic 
Cooper, Richard Armitage, 
Stanley Tucci, Samuel 
L. Jackson 

01:05 Kości - serial, USA 
02:05 Superwizjer - magazyn 

reporterów 
02:40 Uwaga! - magazyn 
03:05 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
20:05 Nasz Nowy Dom

21:10 Zawsze warto
 Rodzice Marty odnawiają 

śluby. W trakcie rodzinnej 
uroczystości, w wyniku 
niewybrednych komen-
tarzy najbliższej rodziny, 
Marta w końcu pozwala 
sobie na szczerość. Pod-
czas rodzinnego wypadu 
do aquaparku Dorota 
robi rodzinne zdjęcia 
telefonem Łukasza. 

22:15 Love Island.
Wyspa miłości

23:20 Lawstorant
 Bogdan Jaworski tytułowy 

Lawstorant, to drobny 
oszust utrzymujący się 
z naciągania kobiet.

01:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn

03:40 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Co mówią lekarze 

- fi lm krótkometrażowy
09:20 Chłopcy - obyczajowy
11:00 Dom - Jestem dla Ciebie 

niedzielą - serial TVP
12:35 Wydarzenie aktualne
13:00 Studio Kultura
13:20 Ewolucja hip hopu 
14:20 Rozmowy istotne 

- Marek Edelman
14:50 Szukając Vivian Maier

- fi lm dokumentalny
16:25 Skutki noszenia kape-

lusza w maju
- fi lm obyczajowy

18:00 Ocaleni przez Chopina
- fi lm dokumentalny

19:05 Teledyski
19:30 Nigdy więcej

- reportaż
19:45 Którędy po sztukę

- Madonna z Krużlowej 
20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Na wschód od Holly-
wood - Z podniesionym 
czołem - dramat

22:35 Pegaz
23:20 Ziemia, planeta ludzi 

- Indie: ostatnie 
objazdowe kina 

00:25 Ella Fitzgerald
01:50 Lekkie obyczaje 

- Siedmiu psychopatów 
- komedia
Marty właśnie kończy 
swój scenariusz pt. “Sied-
miu psychopatów”, 
kiedy jego przyjaciel 
wpada w poważne 
tarapaty, kradnąc psa 
niebezpiecznego 
gangstera.

03:45 Informacje kulturalne 
04:20 Kino nocne 

- Stracona noc - fi lm TVP

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny
Serial o niemieckich 
policjantach, którzy patro-
lują autostradę wiodącą 
ze wschodu na zachód 
Europy. W swojej pracy 
spotykają przemytników, 
handlarzy narkotyków i 
wiele innych podejrzanych 
osób. Często muszą 
dokonywać szaleńczych 
pościgów za uciekającymi 
przestępcami. Strzegąc 
porządku na autostradzie, 
codziennie pokonują 
wiele niebezpieczeństw, 
stawiając czoła groźnym 
bandytom.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 

12:00 Kobra - oddział
specjalny
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Porwany 
21:55 Połączenie 
23:55 Coś 
02:00 Tajemnice medyczne

 - fi lm akcji
03:00 Taki jest świat 
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:55 Szkoła 
05:55 Mango telezakupy
07:30 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:30 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy 
09:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
10:25 Big Brother Pobudka
10:30 Szpital 
11:25 Big Brother 
12:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:50 19 + - obyczajowy
13:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:20 Big Brother

Popołudnie 
14:25 Sąd rodzinny 
15:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
16:25 Szpital - program 

obyczajowy 
17:25 Big Brother

Podwieczorek 
17:30 Przepis na życie - serial 

18:30 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Ostatnia rola 

- fi lm obyczajowy, 
USA, 2013, reż. Richard 
Glatzer, Wash West-
moreland, wyk. Susan 
Sarandon, Kevin Kline, 
Dakota Fanning, Sean 
Flynn, Bryan Batt 

23:00 Big Brother Nocą 
23:35 Wyrolowani - fi lm 

komedia, USA, 2008, 
reż. David Wain, wyk. Sean 
William Scott

01:35 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:10 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
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 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:30 Gabinet numer 5
- serial obyczajowy

22:40 Z podniesionym czołem
- fi lm akcji

 Chris, były żołnierz, pow-
raca po latach w rodzinne 
strony, by zacząć nowe 
życie. Szybko przekonuje 
się jednak, że w niegdyś 
spokojnym i dobrze 
prosperującym miasteczku 
teraz królują narkotyki 
i przemoc, a za wszystkim 
stoi jego dawny 
szkolny rywal, bogaty Jay 
Hamilton, który zamknął 
miejscowy tartak
i otworzył kasyno.

00:25 Kobiety i mafi a
- fi lm sensacyjny

01:25 Transakcje za milion 
dolarów: Nowy Jork

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY MAGAZYN SERIAL KOMEDIOWY DRAMAT OBYCZAJOWY KOMEDIA SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA ROMANTYCZNA

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

czwartek 3 października

05:10 Jaka to melodia? 
05:45 Przysięga - serial
06:40 Elif - serial, prod. Turcja
07:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych -Sejm
07:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Senat 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów 
09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Program rolny
12:45 A więc wojna
12:55 Natura w Jedynce 

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

16:05 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

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

kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
22:45 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:25 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:15 Ocaleni - reality show

04:45 Koło fortuny - teleturniej
05:20 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, prod. 
Niemcy, 2008

06:15 Operacja Zdrowie - 
Zdrowie Seniora. Leczenie 
uzdrowiskowe - magazyn 
medyczny

06:45 Audycje Komitetów 
Wyborczych

07:15 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
13:05 Teściowe i synowe.

Kto tu rządzi?
13:35 Gotowi do gotowa-

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

14:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

15:40 Audycje Komitetów 
Wyborczych

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

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe. 

Kto tu rządzi?
- reality show

19:35 Barwy szczęścia - serial
20:50 Najgorszy Kucharz 
21:55 Wkręceni w randkę
23:05 Kobieta na skraju 

dojrzałości 
00:45 Bullitt - fi lm kryminalny
02:45 Krąg podejrzanych 

- serial, prod. Hiszpania

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:20 Doradca smaku 
- program kulinarny

07:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Cofnij czas 

- reality show 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + - program 

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + - program 

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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
-rozrywkowy 

22:35 Zróbmy sobie
wnuka
- fi lm komedia,
Polska, 2003, reż. Piotr 
Wereśniak, wyk. Andrzej 
Grabowski, Małgorzata 
Kożuchowska, Zbigniew 
Zamachowski, Paweł 
Deląg

00:20 Pułapka - serial, Polska 
01:25 Kobieta na krańcu 

świata  
02:00 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, prod. 
Polska

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda

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

20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn

21:10 Przyjaciółki
22:15 Love Island. 

Wyspa miłości
23:20 Różyczka
 Opowieść zainspirowana 

prawdziwymi wydarze-
niami. Niebezpieczną gra 
uczuć między cenionym 
pisarzem, jego piękną 
młodą żoną oraz jej 
kochankiem, rozgrywająca 
się w burzliwych latach 
60-tych. 

01:55 Chirurdzy
03:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Studio Kultura

- Rozmowy
08:45 Jutro mnie tu nie 

będzie - etiuda
09:25 Skutki noszenia

kapelusza w maju 
- fi lm obyczajowy

11:00 Dom - Powrót z dalekiej 
podróży - serial TVP

12:35 Wydarzenie aktualne
13:00 Studio Kultura

- Rozmowy
13:20 Mój ojciec Staś 

- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 2014, 
reż. Andrzej Dudziński, 
Magdalena Dygat 
- Dudzińska

14:25 Czy te oczy mogą 
kłamać - piosenki 
Agnieszki Osieckiej śpiewa 
zespół Raz Dwa Trzy

15:20 Błękitny pokój 
- fi lm TVP

15:55 Amator - dramat 
obyczajowy

18:00 Dokument tygodnia 
- Artyści antagoniści: 
Caravaggio i Baglione 

19:05 Teledyski
19:25 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Czwartkowy klub 

fi lmowy
20:35 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Gabinet 
doktora Caligari 
- horror

22:00 Koło pióra - magazyn
22:35 Scena Klasyczna 

- 39 Hashtag Ensemble 
23:30 Portrety - Janis 

- fi lm dokumentalny
01:20 Na wschód od Holly-

wood - Z podniesionym 
czołem - dramat

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział
specjalny - fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny
Agenci biura NCIS w 
Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Taxi - komedia
Taksówkarz lubiący 
szybką jazdę i pechowy 
funkcjonariusz łączą siły, 
by złapać niemiecki gang 
złodziei. Bandyci zuchwale 
rabują kolejne banki, 
ośmieszając przy tym 
miejscową policję.

21:50 Jeszcze dalej 
niż Północ 

00:00 American Pie: 
Naga mila 

02:05 Ojciec Ted 
03:25 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

04:20 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:55 Z archiwum policji 
05:35 Dyżur

04:55 Szkoła 
05:55 Mango telezakupy
07:30 Sąd rodzinny
08:30 Ukryta prawda 
09:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

10:25 Big Brother Pobudka
10:30 Szpital - program 

obyczajowy 
11:25 Big Brother 
12:20 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
12:50 19 + - obyczajowy
13:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:20 Big Brother 

Popołudnie 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:25 Szpital 
17:25 Big Brother 

Podwieczorek 

17:30 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

18:30 39 i pół - serial
komediowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Truman Show - fi lm 

obyczajowy, USA, 1998, 
reż. Peter Weir

23:10 Big Brother Nocą 
23:45 Johnny English: 

Reaktywacja 
- fi lm komedia, USA/
Wielka Brytania/Francja, 
2011, reż. Oliver Parker, 
wyk. Rowan Atkinson, 
Gillian Anderson, Rosam-
und Pike, Daniel Kaluuya, 
Richard Schiff  

01:55 Druga strona medalu 
02:25 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Ekstremalny ranking 

zwierząt
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka

- magazyn
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:40 Ona to on
 - komedia romantyczna
 Viola, by zrealizować 

swoje marzenie, decyduje 
się udawać własnego bra-
ta-bliźniaka, Sebastiana. 
Kiedy chłopak w tajemnicy 
przed wszystkimi 
wyjeżdża na parę tygodni 
do Londynu, przebrana 
za niego siostra zjawia się 
w jego campusie, gdzie 
jej celem jest dostanie 
się do szkolnej drużyny 
futbolowej. 

23:50 Tuż przed tragedią
01:55 Interwencja

- magazyn prod. Polska
02:15 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

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 dom jednorodzinny 
z garażem w Żarach pow. 133m2, 
budynek gosp. 14,9m2, działka 
531m2, tel. 889 234 086

 u Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. tel. 728 480 003

 u Sprzedam pieluchy anato-
miczne SENI dla osoby dorosłej i 
podkłady na łóżko 60 na 90. tel. 
732 621 050

 u Sprzedam telewizor LG 42 
cale 1500 zł, radioodtwarzacz sa-
mochodowy, parasol o średnicy 
270 cm kremowy, nowy. tel. 530 
521 033

 u Sprzedam regał. Szafka biała, 
lustro kryształowe w złotej drew-
nianej ramie, duża klatka dla gry-
zoni. tel. 530 521 033

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

 u Kuchenka elektryczna z jedną 
płytą grzejną, nowa. Stół drewnia-
ny ogrodowy. Skrzynki balkonowe 
rattan, nowe. Koszyk rowerowy 
nowy. tel. 530 521 033

 u Torebka Louis Vitton, biurko w 
idealnym stanie, słuchawki dr Be-
ats drei monster, ościeżnica regulo-
wana biała firmy Porta oryginalnie 
zapakowana nowa, kserokopiarka. 
tel. 530 521 033

 u Torba - transporter dla psa no-
wa, materac 160x200 średnio twar-
dy, grubość materaca 26 cm, nowy. 
tel. 530 521 033

 u Pianino marki „Czajkowski” z 
metalową płytą kolor, czarno-brą-
zowy zadbane. Idealne do nauki dla 
początkujących, wymaga jedynie 
strojenia. Cena do uzgodnienia. Ża-
ry tel.kontaktowy 663 972 100

 u Sprzedam dwie sofy rozkłada-
ne, jedna dwu, a druga trzyoso-
bowa z pojemnikami na pościel. 
Kolor miodowo-brązowy,zadbane 
nie zniszczone. W dobrej cenie. Ża-
ry tel.663972100. Oferta tylko w 
komplecie.

 u Sprzedam papugi faliste. tel. 
669 412 394

 u Sprzedam gazowy podgrze-
wacz wodny junkers firmy TERMET, 
2,5-letni. Cena 350 zł do negocjacji. 
tel. 515 124 238

NIERUCHOMOŚCI

 u Olbrachtów 3000m lub 1500 m 
z rozpoczętą budową dom-dworek 
140m. tel. 512 209 363 

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

 u Sprzedam dom jednorodzinny 
z garażem w Żarach pow. 133m2, 
budynek gosp. 14,9m2, działka 
531m2, tel. 889 234 086

 u Wynajmę lokal dla banku na ul. 
Śródmiejskiej 20 albo sprzedam. tel. 
514 383 856

 u Mieszkanie M3, dwa pokoje z 
kuchnią, I piętro, 44 m kw, z przyna-
leżną piwnicą, ul. Szymanowskiego 
w Żarach - sprzedam. tel. 889 630 
513

 u Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 0,31 ha w Siodle, atrakcyjne 
miejsce i cena. tel. 664 698 512

 u Kunice – bardzo ładne działki 
na sprzedaż, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w kamienicy, parter, 3 pokoje, w ce-
nie 230 tys, Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Żary – działki na sprzedaż w 
Żarach i w okolicy, różna powierzch-
nia, dobre ceny, Partner Nierucho-
mości, 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 sprze-
daż, o pow. 32,80 m2, na parterze w 
cenie 120 tys. Partner Nieruchomo-
ści, 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 o 
pow. 11 ar w cenie 87 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 Okolice Żar - działki na sprzedaż 
np. o pow. 10 ar w cenie 46 tys. 
Możliwość zakupu większej po-
wierzchni. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Żary - lokal do wynajęcie, dobra 
lokalizacja, 17 m2, I piętro, 600 zł, 
Partner Nieruchomości 533-308-999

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
Budyń 
serowy
Składniki
• Opakowanie budyniu 

waniliowego
• Cukier puder do posypa-

nia formy budyniowej
• Szklanka mleka
• ½ szklanki słodkiej śmie-

tanki 18%
• ½ szklanki mleka do roz-

prowadzenia budyniu
• 1/3 kostki masła ok 8 dag
• 3 duże łyżki cukru
• Szklanka świeżego 

trzykrotnie zmielonego 
twarogu (20 dag)

• 2 łyżeczki cukru wanilio-
wego

• Polewa: konfitura z wiśni 
lub malin albo gęsty sok 
owocowy

Wykonanie
Mleko gotujemy z cukrem, 
cukrem waniliowym, masłem 
i śmietanką. Na wrzątek wle-
wamy rozprowadzony w mleku 
budyń waniliowy, gotujemy 
na niewielkim ogniu ok 2 min, 
cały czas mieszając. Budyń 
odstawiamy do ostygnięcia,  
a następnie energicznie mie-
szamy z twarogiem. Wlewamy 
do zwilżonej zimna wodą i po-
sypanej cukrem pudrem forem-
ki. Odstawiamy do lodówki do 
schłodzenia. Deser wykładamy 
na płaski talerz, kroimy porcje  
i polewamy konfitura lub so-
kiem.

Serniczek 
jabłkowy
Składniki
• Szklanka drobnego 

cukru kryształu
• 4 jajka
• ½ kostki masła (12,5 

dag)
• 50 dag tłustego, trzy-

krotnie zmielonego 
twarogu

• 4 łyżki kaszy manny
• Łyżeczka cukru pudru 

do ubicia piany
• 5 dużych kwaśnych 

jabłek
• 2 łyżki cukru pudru
• Łyżeczka cynamonu
• Tłuszcz do wysmaro-

wania półmiska
• Słodka śmietanka 

wymieszana z cukrem 
waniliowym lub sok 
owocowy do polania 
deseru

Wykonanie
Żaroodporny półmisek 
smarujemy obficie 
tłuszczem i odstawia-
my w chłodne miejsce. 
Obrane ze skórki po-
zbawione gniazd na-
siennych jabłka kroimy 
w średniej wielkości 
cząstki, układamy na 
spodzie półmiska, posy-
pujemy cukrem pudrem 
wymieszanym z cyna-
monem, odstawiamy w 
chłodne miejsce. Białka 

ubijamy z cukrem pu-
drem na bardzo gęsta 
pianę. Masło ucieramy 
z cukrem, dodajemy 
stopniowo po jednym 
żółtku, łączymy z twa-
rogiem, kaszą manna  
i pianą z białek. Jedno-
litą pulchną masę sero-
wą rozsmarowujemy na 
jabłkach, wstawiamy do 
piekarnika nagrzanego 
do 180 st. C i pieczemy 
ok. godziny. Wyjmuje-
my, gdy powierzchnia 
sernika się zrumieni  
a brzegi będą odstawać 
od formy. Deser podaje-
my na gorąco ze słodką 
śmietanką wymieszaną 
z cukrem waniliowym 
lub sokiem owocowym.

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

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

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

 u Żary - lokal do wynajęcia, par-
ter, duże witryny, 112 m2, 3200 zł 
+ Vat, Partner Nieruchomości 533-
308-999

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

 u Dom do remontu - na działce 
9-arowej, na wsi pod Żarami, 10 
min. jazdy do centrum miasta, 122 
tys PLN.   Partner Nieruchomości, 
tel. 690 411 006

 u Żary - lokal na sprzedaż, 160 
m2, parter, 175 tys, Partner Nieru-
chomości 533-308-999

 u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 56 m2, 35 tys. Partner 
Nieruchomości 533-308-999

 u Sieniawa Żarska - działka bu-
dowlana na skraju wsi - 30 ar, 36 
tys. PLN,   wokół mało zabudowań, 
za to dużo zieleni. Partner Nieru-
chomości, tel. 690 411 006

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

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

 u Lubomyśl – działki budowlane 
na sprzedaż, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel. 887-758-384

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

 u Żary - dom na sprzedaż – cena 
470.000zł. Partner Nieruchomości, 
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,cena 
400tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel:606 705 480

 u Gozdnica – dom na sprzedaż 
do wprowadzenia w cenie 190 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Niwica – dom na sprzedaż z du-
żą działką w cenie 268 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Żary - mieszkanie na sprzedaż 
do wprowadzenia w cenie 145 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary - dom na sprzedaż – cena 
470.000zł. Partner Nieruchomości, 
nr tel:606 705 480

 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 - lokal usługowy na sprze-
daż – cena 400.000zł. Partner Nie-
ruchomości, nr tel:606 705 480

 u Żary - lokal usługowy na sprze-
daż – cena 220.000zł. Partner Nie-
ruchomości, nr tel:606 705 480

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

MOTORYZACJA

 u Sprzedam Ford C MAX 2008 r. 
benzyna, lub zamiana, tel. 733 221 
218

 u Sprzedam Romet Ogar 202, 
2017r., przebieg 4300 km, stan bdb. 
tel. 534 884 428

 u Sprzedam Audi A3 rok pr. 2004 
benzyna 1,6 czarne 3-drzwiowe, 
tel. 691 062 502

PRACA

 u Szukam pracy w handlu, sprzą-
tanie lub inna. Kobieta 48 lat, wy-
kształcenie średnie techniczne bez 
grupy inwalidzkiej, Żary. tel. 727 
490 772

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 siano w kostkach ok. 
40 szt., zeszłoroczne, cena za kostkę 
3 zł, tel. 604 558 751

RÓŻNE

 u Wywóz niepotrzebnych rzeczy 
(złom, meble i inne) z garażu, piw-
nicy, mieszkania za darmo w za-
mian za przedmioty, które się tam 
znajdują. tel. 690 647 283

 u Oddam gruz. Nie posiadam wła-
snego transportu. Tel. 607 923 941

OGŁOSZENIA

• Sekretarz sądowy Żary 1
• Stanowisko do spraw opracowania decyzji 

i korespondencji Żary 1
• Księgowa Żary 1
• Asystent sprzedaży (aparaty słuchowe) 

Żary 1
• Nauczyciel (tyflopedagog) Łęknica 1
• Zastępca Komendanta Oddziału Wart 

Cywilnych Skład Potok 1
• Wartownik Oddziału Wart Cywilnych Skład 

Potok 7
• Pedagog (1/2 etatu) Żary 1
• Pracownik socjalny Jasień 1
• Fizjoterapeuta Lubsko 1
• Nauczyciel geografii Tuplice 1
• Policjant służby prewencji Żary/ Lubsko 

18
• Osoba sprzątająca Żary (1/2 etatu) 2
• Salowa Żary 7
• Doradca klienta Żary 4
• Przyjmujący zakłady wzajemne Teren 

Lubska 1
• Pracownik do spraw kadr Lubsko 1
• Elektryk Lubsko 1
• Ślusarz Żary 5
• Pracownik biurowy-pracownik do obsługi 

strony internetowej Jasień 1
• Tapicer Jasień 1
• Pakowacz ręczny Jasień 5
• Obuwnik- szwacz Lubsko 30
• Opiekun mieszkań chronionych Żary Praca 

w soboty/ niedziele i święta 1
• Pomoc na wydziale Żary 4
• Pracownik obsługi klienta Łęknica 3
• Sprzedawca Grabik 12
• Sprzedawca w stacji paliw Strzeszowice 4
• Piekarz Żary 2
• Piekarz Lubsko 1
• Kucharz Brody 1
• Bufetowa Jagłowice 2

• Stylistka rzęs i paznokci Żary 1
• Szwaczka Lubsko 5
• Sprzątaczka Żary (1/2 etatu) 1
• Kierowca/ Zaopatrzeniowiec Żary 1
• Pracownik gospodarczy Marszów 1
• Sprzątacz posesji Żary 1
• Pracownik gospodarczy Olszyna 2
• Pracownik ochrony Żary 3
• Pomocniczy robotnik w ogrodnictwie 

Dłużek 1
• Tłoczarz/ Zgrzewacz Żary 3 
• Pomocnik malarza proszkowego Żary 1
• Malarz farbami proszkowymi Jasień 1
• Technolog obróbki metali Jasień 1
• Frezer na frezarce manualnej lub nume-

rycznej Jasień 1
• Spawacz Jasień 1
• Tokarz w metalu Jasień 1
• Pomocnik elektromontera Żary 2
• Elektromonter Żary i okolice  2
• Monter telekomunikacyjny Żary 1
• Monter konstrukcji stalowych Łaz 2
• Spawacz Łaz 2
• Płytkarz Żary 2
• Pracownik ogólnobudowlany Żary 4
• Elektromechanik pojazdów ciężarowych 

Lubsko 1
• Mechanik pojazdów samochodowych Żary 1
• Ślusarz Lubsko 2
• Monter stelaży Tuchola Żarska 5
• Kierowca kat. B Tuchola Żarska 5
• Mechanik Piotrów 1
• Operator maszyn leśnych Gmina Żary 1
• Serwisant/ Kierowca Teren Żar (½ etatu) 1
• Kierowca międzynarodowy  Belgia, Niem-

cy, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, 
Szwecja, Norwegia 3

• Kierowca samochodu ciężarowego powy-
żej 3,5 tony w dziale przewozów międzyna-
rodowych Teren Unii Europejskiej 5

• Doradca klienta (Żagań) 4
• Menadżer klienta biznesowego (Żagań) 1
• Rehabilitant (Szprotawa) 1
• Sprzedawca w stacji paliw (Szprotawa) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Operator piły taśmowej (Wiechlice) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno - 

kanalizacyjnych (Iłowa) 3
• Mistrz ceremonii pogrzebowej (powiat 

żagański) 2
• Pracownik ogólnobudowlany (Iłowa) 5
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 2
• Sprzedawca (Iłowa) 1
• Nauczyciel/ lektor języka niemieckiego 

(Żagań) 1
• Instruktor nauki jazdy kat. C+E 1
• Kasjer-Sprzedawca Dział Budowlany 

(Szprotawa) 1
• Nauczyciel wspomagający w szkole pod-

stawowej (Tomaszowo) 2
• Pracownik Osługi sklepu (Iłowa) 2
• Pracownik obsługi lady mięsnej (Iłowa) 2
• Kierownik lady mięsnej (Iłowa) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Kelner 2
• Monter sieci wodno-kanalizacyjnych  

(Żagań) 3
• Kierownik budowy (Żagań) 1
• Zastępca Kierownika Sklepu (Iłowa) 1
• Pracownik obsługi zwrotów odzieży 20
• Kelner - recepcjonista (Iłowa) 1
• Monter 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 1
• Konserwator 1
• Nauczyciel wspomagający 1
• Wychowawca w placówkach oświatowych, 

wsparcia dziennego, wychowawczych i 

opiekuńczych oraz instytucjach pieczy 
zastępczej 1

• Kelner - barman 3
• Kucharz 1
• Kierownik - majster produkcji 1
• Specjalista s. nadzoru budowy hali pro-

dukcyjnej 1
• Specjalista do spraw sprzedaży i wynajmu 

rusztowań / zaopatrzeniowiec 1
• Specjalista do spraw zaopatrzenia stali 1
• Spawacz - Szczepiacz 4
• Ślusarz 4
• Monter rusztowań - ślusarz 3
• Pomocnik kontrolera jakości wyrobów 

przemysłowych 1
• Magazynier - ślusarz 1
• Nauczyciel wychowania fizycznego 1
• Asystent dyrektora szkoły 1
• Sprzedawca w stacji paliw (Żagań) 1
• Przedstawiciel handlowy działu windyka-

cji (Żagań) 1
• Pomocnik blacharza/lakiernika (Wiechli-

ce) 1
• Elektryk (Iłowa) 2
• Elektryk (Żary) 2
• Operator maszyn i urządzeń produkcyj-

nych (Iłowa) 1
• Przedstawiciel handlowy (Iłowa) 1
• Pracownik produkcji (Trzebień) 6
• Dekarz (teren powiatu) 1
• Pomocnik mechanika (Gościeszowice) 1
• Nauczyciel przedszkola (Konin Żagański) 1
• Operator maszyn i urządzeń do obróbki 

plastycznej 2
• Technik prac biurowych (Świętoszów) 1
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 3
• Kierowca kat. C+E (Polska) 1
• Kierowca kategorii C (Polska - Niemcy) 2

 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

SPRZEDAM
PIEC BUDERUS G305/160
UŻYWANY, SPRAWNY
CENA: 5.000 zł
tel. 608 541 937

Sprzedam piec 
wieloopaliwy na paliwo 
stałe z pompą. Bardzo 

dobry stan, mało 
używany. Producent 
Klimosz, moc 22 KW. 

Cena 3600 zł. 
tel 608541937
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

WYPRAWA MAGELLANA (dubbing)
27-30.09 - godz. 16.00; 1.10 - godz. 15.00; 2-3.10 - godz. 16.00

PIŁSUDSKI
27-30.09 - godz. 18.00; 1.10 - godz. 17.00; 2-3.10 - godz. 18.00
(NIE)ZNAJOMI
27-30.09 - godz. 20.00; 1.10 - godz. 21.00; 2-3.10 - godz. 20.00
DKF - KAWKI NA DRODZE (napisy)
1.10 - 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

27.09

28.09

29.09

30.09

1.10

2.10

3.10

Gai, Wincentego
Święto Wojsk Obrony Terytorialnej
Światowy Dzień Turystyki

Marka, Wacława
Światowy Dzień Wścieklizny
Międzynarodowy Dzień Tajniaka

Michaliny, Michała
Międzynarodowy Dzień Głuchych
i Języka Migowego

Grzegorza, Zofii
Dzień Chłopaka
Międzynarodowy Dzień Tłumacza

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

Gerarga, Gerardy, Teresy

Danuty, Remigiusza
Międzynarodowy Dzień Pracownika
Ochrony Zdrowia

Antoniego, Teofila
Międzynarodowy Dzień bez 
Przemocy, Dzień Anioła Stróża

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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