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AKTUALNOŚCI

Od lipca pobyt opiekuna przy dziecku lub 
osobie niepełnosprawnej jest bezpłatny 

2

na oświatę są na poziomie 
ponad miliona złotych.

AKTUALNOŚCI

Zgodnie z nowymi 
przepisami podmioty
lecznicze nie mają
prawa do pobierania
opłat od rodziców lub
opiekunów za pobyt 
z dzieckiem albo osobą 
z niepełnosprawnością 
w stopniu znacznym 
w szpitalu lub innym 
zakładzie leczniczym. 
Prezydent 6 czerwca 2019 r.
podpisał nowelizację 
ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Doprecyzowanie przepisów ustawy po-
zwoliło na rozszerzenie prawa pacjen-

ta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, 
które dotychczas dotyczyło jedynie pa-
cjentek w warunkach ciąży, porodu i po-
łogu. Poprzez zmianę przepisów prawem 
do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej zo-
stali objęci pacjenci małoletni albo po-
siadający orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności. Ustawa precy-
zuje również, że przez dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym, 
nad pacjentami małoletnimi albo posia-
dającymi orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności rozumie się pra-
wo do pobytu wraz z nim przedstawiciela 
ustawowego albo opiekuna faktycznego. 

Bez opłat 
Wprowadzony nowelizacją brak możli-
wości pobierania opłat od rodziców lub 
opiekunów przez szpitale odpowiada po-

trzebie ujednolicenia zasad, które by-
ły dotychczas interpretowane w sposób 
zróżnicowany. Mimo że opłaty nie były 
na ogół wysokie, to w sytuacji konieczno-
ści dłuższego pobytu rodziców lub opie-
kunów w szpitalu przy dziecku lub oso-
bie z niepełnosprawnością, suma stawa-
ła się znacznym obciążeniem dla rodzin-
nego budżetu. Z uwagi na rosnące w cza-
sie koszty mogło to być również powo-
dem rezygnacji z takiego pobytu, który 
jest oceniany jako korzystny dla pacjen-
ta. 

- Pobyt w szpitalu wiąże się z du-
żym stresem i obciążeniem, które z pew-
nością mają negatywny wpływ na pro-
ces leczenia, dlatego obecność opieku-
na, najczęściej bliskiej osoby, jest nie-
ocenionym wsparciem – mówi prezes Za-
rządu Państwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych Marle-
na Maląg. Podkreśla ona również możli-
wość skorzystania z dofinansowania po-
bytu osób niepełnosprawnych i ich opie-
kunów na turnusach rehabilitacyjnych, 
które można uzyskać z PFRON. - Turnu-
sy rehabilitacyjne dofinansowane przez 
fundusz można uznać za kolejny po re-
habilitacji leczniczej etap na drodze do 
poprawy kondycji. W odróżnieniu od po-
bytów sanatoryjnych NFZ, które koncen-
trują się na rehabilitacji leczniczej osób 
indywidualnych, na turnusach znaczącą 
wagę przykłada się do aktywności spo-
łecznej i zorganizowanych działań gru-
powych. Mają one niezwykle pozytywny 
wpływ na powrót do aktywności po prze-
bytym leczeniu – dodaje Marlena Maląg. 

oprac. ATB źródło: PFRON

REKLAMA
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POWIAT ŻARSKI Kobieta 
podała oszustom dane do konta. 
Pracownicy banku zapobiegli 
utracie jej pieniędzy. Oszust 
zadzwonił na telefon stacjonarny 
biura rachunkowego informując, 
że jest funkcjonariuszem 
CBŚP, a pieniądze na rachunku 
pokrzywdzonej są zagrożone. 
Kobieta przekazała dane 
dostępowe do konta, z którego 
wypłacił 20 tys. złotych. 
Na szczęście dalsze działanie 
oszusta przerwali czujni 
pracownicy banku informując 
o sytuacji Policję. 

Nie dajmy się oszukać i nigdy nie przekazujmy 
obcym naszych oszczędności, Policja ostrze-
ga w ten sposób przed działaniem oszustów  
w mediach. Nadal zdarzają się jednak przypad-
ki, kiedy pokrzywdzeni tracą swe oszczędności. 
Do tego typu zdarzenia doszło na terenie powia-
tu żarskiego we wtorek, 16 lipca. Na telefon sta-
cjonarny jednego z biur rachunkowych 61-let-
niej kobiety, zadzwonił mężczyzna podający się 
za funkcjonariusza CBŚP. Oszust poinformował 
pokrzywdzoną, że aby zabezpieczyć jej pienią-
dze na koncie przed atakiem hakerów potrzebu-
je danych i haseł dostępowych do konta.  Kobie-
ta przekazała je nieznajomemu, a ten z  konta 
wyprowadził 20 tys. złotych. Na tym jednak nie 
zakończyła się ta historia. Oszust polecił kobie-
cie, aby udała się do banku w celu odblokowa-
nia limitów konta, żeby możliwe było wykonanie 
dalszych przelewów. Opowiadał przy tym, że ob-
serwują ją oszuści, a w zmowie z nimi jest na-
wet pracownica banku. Pokrzywdzona  poszła do 
banku,  jednak jej zachowanie  wzbudziło podej-
rzenie wśród czujnych pracowników, którzy zo-
rientowali się, że może dojść do przestępstwa  
i na miejsce wezwali Policję.  

Na szczęście przytomne zachowanie i szyb-
ka reakcja pracowników banku spowodowały, 
że pozostała gotówka znajdująca się na koncie 
pokrzywdzonej była bezpieczna, a dalszy atak   
oszustów  został udaremniony. 

 Lubuscy policjanci, aby zapobiegać tego 
typu sytuacjom często spotykają się z pracowni-
kami banków i instytucji finansowych i uczest-
niczą we wspólnych szkoleniach. Cel jest jeden 
uczulić pracowników, którzy mają bezpośredni 
kontakt z klientami, aby rozpoznali niebezpiecz-
ną sytuację, w porę zareagowali przerywając 
proces przekazywania pieniędzy oszustom oraz 
powiadomili Policję. 

Policjanci przestrzegają przed oszusta-
mi. Należy być nieufnym wobec nieznajomych,  
w szczególności, gdy chodzi o przekazywanie 
pieniędzy. Pamiętajmy o tym, że policjanci nigdy 
nie żądają wpłaty pieniędzy.

O każdej próbie lub  oszustwie należy, bez 
zbędnej zwłoki poinformować Policję dzwoniąc 
na bezpłatny numer telefonu 112.

kom. Aneta Berestecka
oficer prasowy KPP w Żarach

Wałek na 
agenta

Pojadą autobusy? 
Na razie chyba nie
POWIAT ŻARSKI  
Rząd ogłosił program, 
w ramach którego   
ma dopłacać 1 zł 
do kilometra 
reanimowanych, 
a zlikwidowanych 
wcześniej niż  
trzy miesiące 
temu, połączeń 
autobusowych. 
Mieszkańcom 
małych miejscowości 
zaświeciło się światełko 
nadziei, że w końcu 
znów będą mieli czym 
dojechać do miasta. Ale, 
jak to bywa z nadzieją... 
po prostu bywa różnie.
Po powiecie jeżdżą autobusy, trze-
ba jednak pamiętać, że należą do fir-
my, która istnieje po to, żeby zarabiać,  
a nie wozić pasażerów charytatywnie. 
Co do tego nie ma wątpliwości. Dla-
tego też likwidacja poszczególnych 
kursów wynika z rachunku ekono-
micznego. Jeśli wpływy z biletów nie 
pokrywają kosztów, to utrzymywanie 
takich kursów nie ma uzasadnienia.  
Z perspektywy zaś mieszkańca jest 
to konkretna potrzeba. Ale nie firma 
jest po to, aby te potrzeby zaspokajać. 
Od zaspokajania potrzeb mieszkań-
ców są samorządy gminne, powiato-
we, wojewódzkie. I to samorządy mo-
gą skorzystać z rządowych dopłat,  
a nie prywatni przewoźnicy. Nie ma 
się co więc łudzić, że nagle dajmy na 
to spółka Feniks V uruchomi jakąś 
zlikwidowaną wcześniej linię autobu-
sową. Nawet nie może tego zrobić.

Potrzebny jest plan
Na terenie pojedynczych gmin nie jest 
najgorzej. Mieszkańcy mogą korzy-
stać z autobusów dowożących dzie-
ci do szkół. Gmina wiejska Żary od 
lat dopłaca też do nierentownych kur-
sów wychodząc z założenia, słuszne-
go zresztą, że w ten sposób zaspoka-
ja komunikacyjne potrzeby mieszkań-
ców. Bez dopłat autobusy by nie jeź-
dziły. Z roku na rok spadała liczba pa-
sażerów, a ma to bezpośredni związek 
z rosnącą liczbą samochodów osobo-
wych. Są jednak osoby, szczególnie  
w podeszłym wieku, które już nie pro-
wadzą ze względu na stan zdrowia, al-
bo nawet nigdy nie posiadały prawa 
jazdy. A chcą się dostać do lekarza, do 
miasta na zakupy. Tylko jak?

Sprawa nieco się komplikuje, 
gdy trasa biegnie przez kilka gmin. 
Bo niby jak miałyby one podzielić 
się kosztami dopłat? Od ilości kilo-
metrów odcinka trasy biegnącej przez 

daną gminę? Czy może solidarnie po 
równo? Też nie do końca, bo jaki mia-
łoby w tym interes miasto Żary, że-
by dopłacać do autobusu na przykład  
z Łęknicy, czy Lubska. Żary mają 
swoją komunikację miejską i w ten 
sposób zapewniają swoim mieszkań-
com transport publiczny.

Nie ma co do tego żadnych 
wytycznych. Ale w tym momencie 
wszystko wskazuje na to, że o komu-
nikację pomiędzy wieloma gminami 
powinien zadbać samorząd powiato-
wy. Podobnie, jak to jest z drogami. 
I wszytko nabiera sensu. Ale potrzeb-
ny jest jeszcze tak zwany plan trans-
portowy wskazujący, gdzie i jakie li-
nie komunikacyjne powinny funkcjo-
nować. Planu jednak do tej pory nie 
ma. Poprzedni starosta Janusz Dudojć 
w czasie swojej kadencji odsuwał ten 
problem od siebie, wpadając nawet  
w pewnym momencie na zupełnie 
niezrozumiały pomysł, że opracowa-
niem planu komunikacyjnego na tere-
nie powiatu powinna się zająć... bur-
mistrz Żar Danuta Madej!

Kadencja minęła, a obecny, no-
wy zarząd powiatu jeszcze się z tą 
sprawą nie zmierzył.

Ustawa o samorządzie powia-
towym w art. 4 wylicza określone 
ustawami publiczne zadania powia-
tu o charakterze ponadgminnym. Są 
wśród nich też dotyczące transportu 
zbiorowego i dróg publicznych. 

Z kolei ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym wskazuje pu-
blicznych organizatorów transpor-
tu zbiorowego. Są to gminy na tere-
nie gmin, związki międzygminne oraz 
powiaty na linii albo sieci komunika-
cyjnej w powiatowych przewozach 
pasażerskich. Możliwe są też związki 
powiatowo-gminne na obszarze gmin 
lub powiatów tworzących związek 
powiatowo-gminny. Organizatorów 
na większych terytorialnie obszarach, 
typu województwo, w tym momen-
cie można pominąć. Ta sama ustawa  
w art. 8 wymienia trzy zadania organi-
zatora - planowanie rozwoju transpor-
tu, organizowanie publicznego trans-

portu zbiorowego oraz zarządzanie 
publicznym transportem zbiorowym.

Co warte podkreślenia, widać 
wyraźnie, że to nie prywatny prze-
woźnik ma zapewniać możliwość 
przejazdów autobusami. Robi to 
tam, gdzie się opłaca, lub gdzie sa-
morząd dopłaca. Prywatna firma mo-
że to robić, ale nie musi. A kto musi 
- to wskazują ustawy. Prywatny prze-
woźnik może takie usługi wykonywać 
na zlecenie samorządu po wygranym 
wcześniej przetargu.

To będą te autobusy?
Aby samorządy mogły skorzystać  
z rządowych dopłat do nierentownych 
linii, musiałyby zdążyć złożyć odpo-
wiedni wniosek w terminie do koń-
ca lipca. Nie byłoby z tym problemu, 
gdyby już wcześniej wszystko było 
dogadane a plan transportowy opra-
cowany. Trudno sobie wyobrazić, że 
na ostatnią chwilę da się coś szyb-
ko stworzyć. Był na to czas już dużo 
wcześniej.

Inna kwestia, to wysokość do-
płat, jakie samorządy musiałyby po-
nieść, aby sfinansować nierentowne 
kursy. Można przyjąć, że średni koszt 
jednego kilometra trasy autobusu to  
4 złote. Minus rządowa złotówka - po-
zostaje jeszcze 3 złote. Część kosztów 
pokryją bilety, ale z pewnością nie  
w całości, bo przecież mówimy o li-
niach nieopłacalnych, przynoszących 
straty przewoźnikom.

Generalnie rzecz biorąc, samo-
rządy takich dodatkowych kosztów 
nie przewidziały w swoich budżetach.  
Wszystkie wydatki są zaplanowane 
na cały rok. Trzeba by z czegoś zabrać 
i przeznaczyć na autobusy.

Już bardziej realny scenariusz, 
to zaplanowanie odpowiednich kwot 
w budżetach przyszłorocznych i skła-
danie wniosków o rządowe dopła-
ty od nowego roku. Co zrobią osta-
tecznie gminy i powiat? Kiedy będzie 
opracowany wspólny plan transporto-
wy? Na razie nie wiadomo.

Andrzej  Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Głosy w sprawie śmieci

Krzysztof Karnafel
- W bloku u nas mamy 
jednego zameldowane-
go mieszkańca, który 
wynajmuje dwóm oso-
bom. Takich w blokach 
jest masę. Mieszkają po 
3-4 osoby, a jestem pe-
wien, że zameldowana 
jest jedna. Dlaczego lu-
dzie uczciwi mają za to 
płacić. Jestem z żoną 
zameldowany i płacimy 
za dwie osoby. Tak się 
dzieje w całym mieście. 
Jak to rozwiązać? Bar-
dzo prosto. Władze mia-
sta powinny wystąpić do 
zarządców i zweryfiko-
wać, ilu ludzi jest zamel-
dowanych. 

Tu w sąsiednim 
bloku pani z Olbrachto-
wa worami przywozi-
ła śmieci. Na zwróconą 
uwagę z taką buzią do 
mnie wyskoczyła, z ła-
pami. Tak było niestety. 
Z balkonu widzę, tu cu-
da się dzieją.

Kilka lat temu pro-
ponowałem komendan-
towi straży miejskiej, że-
by wsadził strażników 
do mojego kampera za-
parkowanego niedaleko 
śmietnika. Mogliby wy-
łapać tych co przywo-
żą tu śmieci nie wiado-
mo skąd. Nie było odze-
wu. Możnaby kamerę za-
montować na lampie. To 
następne wyjście. Mia-
sta nie stać na kamerę? 
Byłyby dowody, czarno 
na białym. 

Kilka lat temu sta-
łem obok śmietnika z ko-
mendantem straży miej-
skiej. Facet podjeżdża 
z dwoma chyba pral-
kami. I co usłyszeliśmy 
na zwróconą uwagę? 
Powiedział, że on pła-
ci. I ma rację. Jest stara 
uchwała rady miejskiej, 
która mówi, że kto pła-
ci, ten może wszędzie 
wyrzucać. Po nocach 
wystawiane są tu różne 
rzeczy. Dechy, nie dechy, 
różne gruzy. Polikwido-
wano śmietniki wokół  
i wszystko trafia tutaj.

Każdy ten pro-
blem odpycha od siebie. 
A jeszcze raz powtórzę - 
wystarczyłaby jedna ka-
mera.

Jerzy Candekidis
- Trzeba by śmietnik za-
mknąć, dorobić klucze 
dla mieszkańców i być 
odpowiedzialnym za to, 
co się dzieje w środku. 
Innego wyjścia nie ma.

Każdy teraz tam 
przyjeżdża i wrzuca. Je-
śli jest mieszkańcem Żar 
i płaci za śmieci to jesz-
cze, ale jeśli ze wsi przy-
jeżdża ze śmieciami, to 
jest nie w porządku.

Gdyby budować 
śmietniki dla każdej 
wspólnoty osobno, wy-
rosłyby wszędzie jak 
grzyby po deszczu. 

Jest trochę lepiej, 
od kiedy nie ma tu w po-
bliżu sklepu RTV AGD. 
Wcześniej było z nie-
go dodatkowo mnóstwo 
kartonów, które zapy-
chały śmietniki. 

Moja prośba jest 
taka, aby tu w centrum 
wypróżniano pojemniki 
najlepiej w piątek po go-

dzinie 18, zamiast rano. 
Wtedy na weekend było-
by tu tego wszystkiego 
mniej. A tak robi się ba-
łagan.

Dzisiaj świado-
mość ludzi i tak już jest 
inna, niż dawniej. Co-
raz częściej podchodzą, 
zwracają innym uwagę.

Jako zarządca nie-
ruchomości nie mam 
prawa wchodzić do 
mieszkania i sprawdzać, 
ile osób tam śpi. To dzia-
ła na zasadzie oświad-
czeń. Ktoś może przyjść 
i złożyć takie oświad-
czenie, że od jutra stu-
dent wyjeżdża na uczel-
nię, a w związku z tym 
należy zmniejszyć opła-
tę za śmieci. To jest tyl-
ko uczciwość ludzka. 
Czy właściciel zgłasza 
wszystkie osoby, którym 
wynajmuje mieszkania? 
Ja tego nie wiem.

To jest temat cięż-
ki, ale trzeba o tym roz-
mawiać.

Na paru wspól-
notach zamontowaliś- 
my kamery i łatwiej 
jest dotrzeć, jak ktoś na 
przykład gruz podrzuci. 
Uświadamiamy, że moż-
na na PSZOK zawieźć, 
ale to tylko życie.

Śmietnik w samym centrum miasta. Są dni, w których z pew-
nością nie jest wizytówką zabytkowego sąsiedztwa Żar fot. An-
drzej Buczyński

ŻARY Nie milkną echa po tematu 
śmieciowego. Problem nie jest nowy, 
ale ciągle wydaje się niemożliwy 
do rozwiązania. Są jednak pewne 
pomysły.
W zasadzie sprawa dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza, to uchy-
lanie się od uczciwego płacenia za śmieci, co w konsekwencji 
prowadzi do tego, że płacący uczciwie będą obciążani więk-
szymi kosztami. Żadna tona odpadów z terenu miasta nie 
będzie wywieziona za darmo. Za wszystko muszą zapłacić 
mieszkańcy. Nie można nawet ocenić, jaka jest skala proble-
mu, ale niewątpliwie on istnieje.

Druga rzecz, to podrzucanie śmieci, co także jest 
uchylaniem się od płacenia za własne odpady. Najczęściej 
taki proceder ma miejsce w przypadku otwartych, ogólno-
dostępnych wiat śmietnikowych na osiedlach. Czy rozwią-
zaniem są kamery przy każdym śmietniku? ATB
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REGION Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych ostrzega 
przed fałszywymi mailami 
wysyłanymi do klientów. 
Otwarcie załączników do 
takiej wiadomości grozi 
zainfekowaniem komputera 
i wykradzeniem danych. 
W ostatnich dniach, niektórzy klienci  ZUS otrzy-
mali maile zatytułowane „Składka” z informacją  
o błędnie opłaconych należnościach. Korespon-
dencja pochodzi rzekomo z kancelarii ZUS.  
W stopce adresowej widnieją natomiast adresy  
z rozwinięciem „gov.pl”, których Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych nie używa. Każdy z maili ma do-
łączony plik, który zawiera informacje o błędnie 
opłaconych składkach. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomi-
na, że nie kieruje do swoich klientów informacji  
o rozliczeniach drogą mailową. Klienci Zakładu 
nie otrzymują w tej formie żadnych wezwań do 
zapłaty czy też informacji o nadpłatach. Drogą 
elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi 
klientami, którzy posiadają konto na portalu Plat-
formy Usług Elektronicznych i wybrali taką wła-
śnie formę kontaktu. W takim przypadku, mail za-
wsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pra-
cownika ZUS.

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie 
odpowiadać na maile, które jakoby pochodzą  
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie 
otwierać załączonych plików.  Korespondencja ta-
ka ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie 
komputera i uzyskanie dostępu do danych, które 
zapisane są w jego pamięci. 

Osoby, które mają wątpliwości co do nadaw-
cy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt  
z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Ob-
sługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 
lub adresem mailowym cot@zus.pl.

Agata Muchowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa lubuskiego

Uwaga na 
fałszywe 
maile z ZUS

Do każdej korespondencji w skrzynce odbiorczej nale-
ży podchodzić ostrożnie fot. Andrzej Buczyński

Po rekrutacji
elektronicznej

Trwają nabory do szkół 
średnich. Są już wstępne 
wyniki pokazujące 
najpopularniejsze 
kierunki kształcenia, 
a także kilka takich, 
które nie wzbudziły 
zainteresowania 
wśród absolwentów 
podstawówek  
i gimnazjów.
W pierwszym etapie absolwenci 
szkół podstawowych oraz gimna-
zjów wybierali wymarzone kierun-
ki kształcenia wskazując je w sys-
temie elektronicznym. Można by-
ło wybrać więcej, niż jeden. System 
automatycznie przyporządkowywał 
uczniów do poszczególnych klas. Je-
śli chętnych było więcej niż miejsc, 
w pierwszej kolejności dostawali się 
ci, którzy mieli więcej punktów od 
pozostałych chętnych. Jeśli ktoś nie 
dostał się do szkoły pierwszego wy-
boru, system automatycznie spraw-
dzał dostępność wolnych miejsc na 
kolejnej pozycji z listy ucznia.

W ten sposób od razu zapełniły 
się klasy dla przyszłych techników 
grafiki i poligrafii cyfrowej po szko-
le podstawowej i gimnazjum, a także 
techników informatyków oraz tech-

ników reklamy po podstawówkach. 
Na pozostałych kierunkach propo-
nowanych przez Zespół Szkół Eko-
nomicznych w Żarach pozostały do-
słownie pojedyncze wolne miejsca. 
Są to dane z raportu z dnia 12 lipca.

W Zespole Szkół Technicz-
nych w Lubsku absolwenci podsta-
wówek wyczerpali wolne miejsca na 
kierunku technik logistyk. Co cieka-
we, wśród absolwentów gimnazjów 
ten kierunek cieszył się zerowym za-
interesowaniem.

Technik ekonomista to naj-
bardziej popularna klasa w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Ekono-
micznych w Lubsku.

W Zespole Szkół Budowla-
nych w Żarach nie powstanie kla-
sa dla techników inżynierii sanitar-
nej. Nie wybrała jej ani jedna osoba. 
Żaden z absolwentów szkół podsta-
wowych nie był też zainteresowany 
robotami wykończeniowymi w bu-
downictwie. Znalazło się za to 10. 
chętnych gimnazjalistów.

Po pierwszej rekrutacji do szkół 
średnich w powiecie żarskim przy-
jęto 1267 uczniów. Według danych  
z systemu naborowego, pozostały 
162 wolne miejsca dla absolwentów 
szkół podstawowych oraz 184 miej-
sca dla gimnazjalistów.

Rozpoczął się drugi „papie-

rowy” etap naboru, w którym chęt-
ni do poszczególnych szkół śred-
nich muszą dostarczyć świadectwa 
do wybranych przez siebie placó-
wek oświatowych. Dopiero po tym 
etapie będzie dokładnie wiadomo 
ilu uczniów rozpocznie we wrześniu 
naukę w poszczególnych klasach.  
13 sierpnia wywieszone zostaną 
końcowe listy przyjętych.

- Nie wiemy jeszcze ilu 
uczniów rozpocznie naukę w szko-
łach niepublicznych - mówi starosta 
żarski Józef Radzion. - To się okaże 
po zakończeniu drugiego etapu na-
boru.

Możliwe nawet, że pewne po-
jedyncze zmiany będą następować 
jeszcze we wrześniu. Ktoś może jed-
nak zmienić zdanie i przenieść się do 
innej szkoły, pomimo wcześniejszej 
deklaracji wyboru.

- Z deklaracji dyrektorów szkół 
i naszych analiz na dzień dzisiejszy 
wynika, że nie ma zagrożenia, że 
ktokolwiek z terenu naszego powiatu 
nie będzie miał możliwości kształce-
nia w szkole ponadpodstawowej, czy 
ponadgimnazjalnej, miejsca są - za-
pewnia starosta Radzion. - Nie wszy-
scy dostaną się do tych szkół wyma-
rzonych, ale tak było zawsze.

Andrzej  Buczyński

POWIAT ŻARSKI Zostały wolne miejsca

W żarskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nie będą kształceni operatorzy obrabiarek skrawających. Nie 
było chętnych na ten nowy kierunek fot. Andrzej Buczyński
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Wielkie wydarzenie na koniec Lata z Telemannem

Wakacyjne 
remonty

REKLAMA

ŻARY Gdy nie ma dzieci w szkołach... 
czas na budowlańców. Jak co roku 
podczas wakacji w placówkach 
oświatowych praca wre.

- W tym roku również, w prawie wszystkich naszych jed-
nostkach przeprowadzane są większe lub mniejsze remon-
ty - mówi wiceburmistrz Żar Olaf Napiórkowski. - Jak co 
roku przeznaczamy na ten cel w budżecie kwotę minimum 
pół miliona złotych i wakacje są tym czasem, kiedy rze-
czywiście większość tych inwestycji się odbywa.

Przede wszystkim są to wymiany różnych instalacji,  
a co się z tym wiąże - malowanie sal i korytarzy. Przepro-
wadzane są remonty szatni, pomieszczeń socjalnych. Re-
monty obejmują nie tylko miejskie szkoły podstawowe, 
ale i przedszkola. 

- Mamy też praktycznie trzy inwestycje, które szkoły 
realizują z budżetu obywatelskiego, a są to dwa place za-
baw, czyli rozbudowa placu przy Szkole Podstawowej nr 2,  
a także całkiem nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 5 przy ul. Okrzei - wylicza Olaf Napiórkowski. - Z budże-
tu obywatelskiego realizowany jest także projekt związany  
z wjazdem do Szkoły Podstawowej nr 1 od strony ulicy 
Szymanowskiego. Te inwestycje szkoły realizują samo-
dzielnie, a ich łączny koszt przekracza pół miliona zło-
tych. W sumie tegoroczne wydatki inwestycyjne na oświa-
tę są na poziomie ponad miliona złotych - dodaje wicebu-
rmistrz.

Dla przykładu - remont budynku Miejskiego Przed-
szkola nr 10 pod kątem spełnienia warunków przeciw-
pożarowych kosztować ma 80 tys. złotych. W Miejskim 
Przedszkolu nr 4 wymienione zostaną okna za 30 tys. zł. 
Remont trzech sal lekcyjnych z nowymi tynkami i pod-
łogami to koszt 44 tys. zł. Na rozbudowę placu zabaw  
przy Szkole Podstawowej nr 2, z uwzględnieniem potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych, przewidziano kwotę 96 tys. zł, 
a na renowację podłogi sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej nr 5 zaplanowano 28 tys. zł. ATB

W Szkole Podstawowej nr 1 na okres wakacyjny zaplanowa-
no wymianę poziomej instalacji ciepłej wody oraz położenie 
wykładziny PCV na korytarzu w budynku B. To wszystko ma 
kosztować niespełna 100 tys. zł fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Dobiega 
końca lipcowy 
cykl niedzielnych 
koncertów pod 
hasłem „Lato  
z Telemannem”. Ale 
najlepsze zostało na 
koniec.
W sobotę swoje bramy otwo-
rzy dla wszystkich, podobnie jak  
w roku ubiegłym, pałac Prom-
nitzów. Od godziny 14.00 na 
dziedzińcu zobaczyć będzie moż-
na zespoły i sceny z życia dwor-

skiego, czy też wysłuchać poga-
danek o twórczości pracującego 
niegdyś w Żarach kompozytora 
Georga Phillipa Telemanna.

O godz. 17.00 do pałacu 
przybędzie król August II Mocny, 
a pół godziny później wysłuchać 
będzie można opery Telemanna 
„Pimpinone” w znakomitym wy-
konaniu Krakowskiej Opery Ka-
meralnej. Coś takiego nie zda-
rza się na co dzień, więc na pew-
no warto wybrać się do pałacu w 
sobotnie popołudnie. Bramy za-
mkną się o godz. 19.00. ATB Ostatni koncert w parku przy Al. Jana Pawła II zgromadził sporą widownię fot. Andrzej Buczyński



19 lipca 2019       Moja Gazeta8 WAKACJE

REKLAMA

Na czym polega 
podróż samolotem 
z przewoźnikiem 
czarterowym i jak się  
do niej przygotować?
Coraz więcej osób 
interesuje się lotami 
czarterowymi. Przeloty  
organizowane  przez 
biura podróży potrafią 
kosztować znacznie 
mniej, niż te wykupione 
bezpośrednio  
u przewoźnika. Nic 
zatem dziwnego, że 
chcemy korzystać z nich 
coraz częściej. Warto 
wiedzieć, na czym 
polegają podstawowe 
różnice w stosunku do 
przelotu rejsowego  
i jak  się  przygotować  
do takiej podróży.
Zaskakująco tanie bilety, możliwość 
podróży komfortowym samolotem do 
atrakcyjnych miejsc, brak przesiadek, 
a także bagaż rejestrowany w cenie – 
to tylko niektóre z zalet lotów czarte-
rowych. Nic dziwnego, że ten typ po-
łączeń zyskuje coraz większą popu-
larność. Jak wynika z danych Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego, przewoź-
nicy czarterowi w 2018 r. odnotowa-
li wzrost liczby połączeń o 34 proc. 
Przy elastycznym podejściu do podró-
ży taki wybór może okazać się świet-
ną alternatywą dla regularnych lotów 
rejsowych.

Na czym polegają loty 
czarterowe?
Połączenia czarterowe realizowane są 
na podstawie umowy między linią lot-
niczą a podmiotem, który wynajmuje 
samolot na wybraną trasę i w określo-
nym terminie. Takie przeloty odby-
wają się poza regularnym rozkładem 

lotów i oferowane są zarówno przez 
spółki należące do popularnych prze-
woźników, jak i przez firmy specjali-
zujące się wyłącznie w czarterowaniu 
samolotów. W większości zamawia-
ne są przez biura podróży, które zo-
bowiązane są zapewnić transport na 
miejsce wycieczek w ramach pakie-
tu turystycznego. Jednak zdarzają się 
też bilety sprzedawane bezpośrednio 
klientom indywidualnym, np. w sy-
tuacji, gdy na krótko przed wyciecz-
ką organizowaną przez agencję w sa-
molocie wciąż pozostają niewykupio-
ne miejsca. 

- Biurom podróży zależy na peł-
nym zapełnieniu wynajmowanego sa-
molotu, żeby pokryć koszty czarteru - 
tłumaczy Rafał Nawrocki, specjalista 
ds. obsługi pasażerów Portu Lotnicze-
go Lublin. - Gdy na kilka dni przed 
wylotem na pokładzie wciąż pozosta-
ją wolne miejsca, dążą do odsprze-
dania ich pasażerom indywidualnym  
i często sprowadza się to do oferowa-
nia biletów last minute znacznie poni-
żej kosztów.

Szansa na niedrogą podróż
Z uwagi na brak dodatkowych opłat 
(np. za bagaż), koszt biletów czartero-
wych może być mniejszy niż podróż 
tak zwanymi tanimi liniami lotniczy-
mi, a w ofercie last minute nawet kil-
kukrotnie niższy niż u tradycyjnych 
przewoźników.

- Chcąc kupić tanie bilety czar-
terowe, trzeba umieć szybko podej-
mować decyzje i mieć elastyczne po-
dejście do kwestii takich jak data wy-
lotu i powrotu. Ofert można szukać  
w niektórych internetowych wyszuki-
warkach posiadających sekcję lotów 
czarterowych, aczkolwiek najlepiej 
odwiedzać bezpośrednio strony to-
uroperatorów. Trzeba jednak nastawić 
się na cierpliwość i liczyć na odrobinę 
szczęścia. Ceny potrafią zmieniać się 
z dnia na dzień, dlatego należy spraw-
dzać je regularnie. Wynika to z czyn-
ników  takich jak np. rezygnacja in-

nych pasażerów lub uwolnienie do-
datkowej puli biletów przez biura po-
dróży – zaznacza Rafał Nawrocki.

Najtańszych biletów czarte-
rowych warto szukać na 1-2 tygo-
dnie przed planowaną datą wylotu. 
Dla osób chcących zaplanować lot  
z większym wyprzedzeniem, tak-
że istnieje możliwość rezerwacji po-
łączeń czarterowych. Niektórzy to-
uroperatorzy oferują przewóz nawet 
dwa miesiące przed lotem. 

Bagaż i odprawa
Limity bagażowe w przypadku lo-
tów czarterowych są zbliżone do tych 
obowiązujących na trasach średnie-
go i dalekiego zasięgu, ale zależą bez-
pośrednio od przewoźnika obsługują-
cego połączenie. Dokładne wytyczne 
znaleźć można na stronach biur po-
dróży.

- Najczęściej w ramach biletu li-
nie czarterowe oferują podróżnym ba-
gaż podręczny o wadze do 5 kg oraz 
rejestrowany o masie nieprzekracza-
jącej 20 kg.  Limity  te  mogą  się  róż-
nić w zależności od kierunku, typu 
samolotu czy polityki firmy. Zawsze 
należy też liczyć się z dodatkowymi 
opłatami za nadbagaż, czy ponadwy-
miarowy sprzęt sportowy - wyjaśnia 
Rafał Nawrocki.

Nieudogodnieniem w przypad-
ku lotów czarterowych jest zazwy-
czaj brak możliwości odprawy inter-
netowej. Każdy pasażer musi osobi-
ście stawić się do stanowiska check-
-in na lotnisku, gdzie nada bagaż reje-
strowany i otrzyma kartę pokładową, 
na podstawie której będzie wpuszczo-
ny na pokład. Co więcej, warto  mieć 
na uwadze, że odwołanie ani zmia-
na rezerwacji nie jest możliwa, dla-
tego zakup biletów musi być dokład-
nie przemyślany. W przypadku opóź-
nień samolotu, komplikacje związane 
np. z przepadnięciem rezerwacji hote-
lowej czy transportu, ponosi pasażer.

oprac. ATB 
źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Wyjazd na dłużej niż pół roku 
wymaga zgłoszenia, najpóźniej 
w dniu opuszczenia kraju. 
Niezależnie od tego, czy to 
podróż życia, stypendium, 
czy kontrakt. Taki obowiązek 
wynika z ustawy o ewidencji 
ludności.

– Zdajemy sobie sprawę, że każdy dłuższy wy-
jazd to także sporo formalności. Dlatego na ty-
le, na ile jest to możliwe, staramy się je ogra-
niczać do minimum. Wyjazd za granicę można 
zgłosić choćby z wiozącej nas na lotnisko tak-
sówki. Jedyne czego potrzebujemy to Internet  
i Profil Zaufany – mówi minister cyfryzacji Ma-
rek Zagórski.

Wystarczy wejść na stronę obywatel.gov.pl  
i wybierać e-usługę „Zgłoszenie wyjazdu poza 
granice Rzeczypospolitej Polskiej”. Po zalogo-
waniu Profilem Zaufanym należy wypełnić for-
mularz oraz wybrać urząd gminy, której się jest 
mieszkańcem. Po wysłaniu formularza otrzymu-
jemy tak zwane urzędowe poświadczenie przed-
łożenia. To wszystko. I co najważniejsze, bez ko-
nieczności odwiedzania urzędu.

Podobnie należy postąpić po powrocie do 
kraju. Na zgłoszenie tego faktu mamy 30 dni. 
Można to również zrobić poprzez stronę interne-
tową obywatel.gov.pl korzystając z usługi „Zgło-
szenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczy-
pospolitej Polskiej”.

W obydwu przypadkach to nic nie kosztuje, 
a urzędnik przyjmuje zgłoszenie od razu. 

oprac. ATB 
źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Zgłoś dłuższy 
wyjazd za 
granicę

Tańsze latanie

fot. ARMG
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Wakacje to czas 
podróży, często 
samochodem. Warto 
zwrócić uwagę na 
elektroniczne usługi, 
które mogą się 
przydać kierowcom, 
nie tylko podczas 
urlopów.

– Z myślą o kierowcach tworzymy 
nowoczesne e-usługi, które pozwa-
lają zaoszczędzić czas, zwiększyć 
bezpieczeństwo, ale i wygodę po-
dróżowania – mówi minister cyfry-
zacji Marek Zagórski. – Możliwość 
sprawdzenia liczby punktów karnych 
online, dokumenty pojazdu w telefo-
nie komórkowym, to tylko niektóre  
z nich – dodaje.

Wrzuć pierwszy bieg
Jak zacząć korzystać z usług ofero-
wanych kierowcom? Od założenia 
Profilu Zaufanego.

- Profil Zaufany to bezpłat-
ne narzędzie, dzięki któremu może-
my potwierdzać swoją tożsamość 
w Internecie, a to ważne przy ko-
rzystaniu z e-usług. To dzięki nie-
mu tylko my możemy np. spraw-
dzić swoje punkty karne. Profil Za-
ufany gwarantuje, że nikt niepo-
wołany nie dostanie dostępu do te-
go typu informacji – mówi minister 
cyfryzacji Marek Zagórski. – Profil 
Zaufany umożliwia załatwianie on-
line spraw urzędowych o dowolnej 
porze, z dowolnego miejsca – także 
z wakacji – dodaje szef MC.

Jak założyć Profil Zaufany? 
Wszystkie informacje znajdują się 
na stronie www.pz.gov.pl.

Ruszamy!
Nieważne jak bardzo czekałeś na te 
wakacje i jak bardzo się na nie spie-
szysz. Jeźdź ostrożnie. Jeśli masz 
na sumieniu i koncie jakiekolwiek 
przewinienia, sprawdź liczbę swo-
ich punktów karnych. Dzięki na-

szej e-usłudze nie musisz jechać na 
komisariat, by to zrobić. Wystar-
czy chwila przed komputerem lub 
smartfonem i gotowe.

Krok 1: Wejdź na stronę 
www.obywatel.gov.pl, znajdź sek-
cję „Kierowcy i pojazdy” i kliknij 
„Sprawdź swoje punkty karne”.

Krok 2: System przeniesie 
cię na stronę Profilu Zaufanego. 
Zaloguj się na swoje konto. Goto-
we! Informacja o Twoich punktach 
karnych wyświetli się od razu.

Możliwość sprawdzenia on-
line punktów karnych to jedna z 
najpopularniejszych e-usług. Tyl-
ko przez pierwsze trzy miesiące te-
go roku kierowcy skorzystali z niej 
150 tysięcy razy. W 2018 r. zrobili 
to 361 812 razy.

Co jeszcze warto wiedzieć? 
Na pewno to, że od 1 październi-
ka 2018 r. – jeżdżąc po Polsce,  – 
nie musisz wozić ze sobą dowodu 
rejestracyjnego. Nie oznacza to, że  
w razie konieczności, policja lub 
inne uprawnione służby nie mogą 
go zatrzymać. Mogą. Zrobią to wir-
tualnie, ale równie skutecznie.

Przezorny zawsze 
ubezpieczony
Życie lubi nas zaskakiwać, dlate-
go bądź gotowy stawić temu czo-

ła. Ściągnij na swojego smartfona 
aplikację mObywatel. Znajdziesz 
ją w sklepach App Store i Google 
Play. Jest bezpłatna, oficjalna i bez-
pieczna.

Po co kolejna ikonka na wy-
świetlaczu telefonu? Z pewnością 
się przyda. Jeśli masz telefon z sys-
temem operacyjnym Android znaj-
dziesz w niej mTożsamość i mPo-
jazd. Jeśli korzystasz z telefonów  
z iOS - na razie tylko mTożsamość.

Zacznijmy od mTożsamości. 
To - mówiąc w skrócie - odzwier-
ciedlenie danych z dowodu osobi-
stego. Można z niej skorzystać na 
przykład hotelu w trakcie rejestra-
cji, w wypożyczalni rowerów, ka-
jaków i skuterów wodnych. Wszę-
dzie tam, gdzie nie ma obowiązku 
legitymowania się dowodem oso-
bistym. Aplikacja może się okazać 
przydatna także wtedy, gdy zgubisz 
portfel.

Natomiast mPojazd to od-
zwierciedlenie danych zawartych 
w dowodzie rejestracyjnym, polisie 
OC i karcie pojazdu. 

- Usługa pokazuje informacje 
o obowiązkowym ubezpieczeniu 
OC pojazdu, w tym nazwę ubezpie-
czenia, serię i numer polisy, okres 
ubezpieczenia oraz jego wariant – 
wylicza minister cyfryzacji Marek 

Zagórski. - Mało tego, jeśli nie pa-
miętamy o terminach ważności po-
siadanego ubezpieczenia lub zbli-
żającego się przeglądu rejestracyj-
nego pojazdu, aplikacja wyświetli 
komunikat z przypomnieniem i od-
powiednia informacja pojawi się na 
30 dni przed terminem wygaśnięcia 
OC lub przed końcem ważności ba-
dania - dodaje szef MC.

W mPojeździe znajdziesz 
także dane pojazdu: markę i model, 
rok produkcji, numer rejestracyjny, 
numer VIN, termin badania tech-
nicznego. Od teraz będziesz mieć 
je zawsze pod ręką.

Ale jeśli ruszasz autem po-
za granice Polski, weź „papierowe” 
dokumenty.

Przed siebie
Inne aplikacje, które warto ścią-
gnąć przed wyjazdem to „Granica” 
i „Asystent Granica”.

Aplikacja „Granica” przy-
da się szczególnie tym, którzy chcą 
pozwiedzać kraje naszych wschod-
nich sąsiadów. Dzięki niej w kilka 
chwil sprawdzisz aktualną sytuację 
na polskich drogowych przejściach 
granicznych.

Znajdziesz tam m.in.: mapę  
z wizualizacją drogi do przejścia, 
czas oczekiwania na wjazd na 

przejście, liczbę otwartych pasów 
ruchu, obrazy z kamer, wiadomo-
ści, które dotyczą wybranego przej-
ścia, prognozę pogody.

„Granica” pozwala też śle-
dzić ruch na przejściach granicz-
nych np. przez smartwatch. Jest 
dostępna w sześciu językach: pol-
skim, angielskim, rosyjskim, ukra-
ińskim, białoruskim i niemieckim.

Dzięki drugiej apce - „Asy-
stent Granica” - sprawdzisz sytu-
ację na polskich drogowych, kole-
jowych, lotniczych, morskich i pie-
szych przejściach granicznych.

Korzystając z niej dowiesz 
się m.in. jak wygląda odprawa cel-
na i graniczna, jakie dokumenty są 
potrzebne do przekroczenia gra-
nicy, czy jakie są limity przewo-
zu towarów w bagażu. Ta aplikacja 
jest dostępna w siedmiu językach: 
polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim, francuskim, włoskim  
i hiszpańskim.

Obie aplikacje można za dar-
mo ściągnąć ze sklepów Google 
Play lub App Store.

Ostatnia rada – jadąc autem 
nie korzystaj z telefonu komórko-
wego. Sprawdź wszystko przed po-
dróżą lub w trakcie postoju.

oprac. ATB 
źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Ułatwienia dla kierowców

fot. ARMG
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U notariusza, czy w sądzie
Po śmierci każdej 
osoby, która 
pozostawiła po sobie 
majątek, należy 
przeprowadzić
sprawę spadkową, 
czyli stwierdzenie 
kto jest spadkobiercą. 
Spadkobiercy muszą 
zgłosić się do sądu 
albo do notariusza, 
aby uzyskać sądowe 
postanowienie  
o stwierdzeniu
nabycia spadku 
albo notarialny 
akt poświadczenia 
dziedziczenia. Przez 
10 lat notariusze
przeprowadzili już 
ponad 800 tysięcy 
spraw spadkowych, 
odciążając w ten 
sposób sądy
i umożliwiając 
szybkie 
poświadczenie 
dziedziczenia.

Do 2009 roku jedynym organem, 
potwierdzającym kto odziedziczył 
spadek, był sąd. Do istotnych zmian 
doszło 10 lat temu. Od tego czasu 
każdy notariusz może przeprowa-
dzić sprawę spadkową i wydać akt 

poświadczenia dziedziczenia.
- Wybór sposobu potwierdze-

nia nabycia spadku należy do spad-
kobierców - mogą się oni udać do 
sądu albo do notariusza. Jedynie 
gdy sprawa wywołuje spory i nie 
ma zgody między spadkobiercami, 
konieczne będzie rozstrzygnięcie 
sądu. Notariusz, zwany często „sę-
dzią pokoju”, wyda poświadczenie 
dziedziczenia tylko wtedy gdy jest 
pełna zgoda między spadkobierca-
mi - mówi notariusz dr Andrzej Ra-
taj, prezes Rady Izby Notarialnej  
w Poznaniu.

- Notarialne poświadczenie 
dziedziczenia dostępne jest prak-
tycznie od ręki. Należy umówić się 
z rejentem i dostarczyć wskazane 
dokumenty. Następnie odbywa się 
spotkanie w kancelarii, gdzie re-
jent sporządza protokół dziedzicze-
nia i akt poświadczenia dziedzicze-

nia. Dokument ten jest natychmiast 
wpisywany do centralnego elek-
tronicznego Rejestru Spadkowego  
i tym samym nabiera on pełnej mo-
cy prawnej równej prawomocne-
mu postanowieniu sądu - mówi no-
tariusz Michał Wieczorek, rzecznik 
Rady Izby Notarialnej w Poznaniu.

Każde z postępowań - sądowe 
i notarialne - ma swoje zalety i wa-
dy. Do najważniejszych z nich nale-
żą: czas uzyskania odpowiedniego 
dokumentu, koszty przeprowadze-
nia sprawy i miejsce odbycia pro-
cedur.

U notariusza całą sprawę 
spadkową przeprowadzić można 
nawet w ciągu 2-3 dni, podczas gdy 
w sądzie wydanie prawomocnego 
postanowienia będzie trwało co naj-
mniej 2 miesiące, a w dużych mia-
stach ponad pół roku. U notariusza 
sprawa spadkowa wydaje się droż-

sza, bo kosztuje około 250 zł, pod-
czas gdy w sądzie 50 zł. Niemniej 
jednak rejent zgodnie z przepisami 
udziela szeregu informacji o dal-
szych procedurach. Ponadto no-
tarialną sprawę spadkową można 
przeprowadzić w dowolnej kance-
larii w Polsce, podczas gdy sprawę 
sądową należy przeprowadzić tyl-
ko w ostatnim miejscu zamieszka-
nia spadkodawcy.

- Dlaczego notarialna forma 
cieszy się zainteresowaniem? Klu-
czowy jest tu czas dla spadkobier-
ców, którzy wykazując swoje pra-
wo do spadku mogą szybko po-
dzielić między siebie lub sprzedać 
odziedziczony majątek. Ważnym 
argumentem jest fakt, że zazwyczaj 
spadkobiercy nie są świadomi dal-
szych procedur związanych z odzie-
dziczonym majątkiem, chociaż-
by kwestią zwolnienia z podatku  

w określonym czasie, czy obowiąz-
ku zgłoszenia do księgi wieczystej 
- tu zawsze notariusze informują  
o procedurach, czego często nie 
uzyskuje się w postępowaniu sądo-
wym - zwraca uwagę notariusz Mi-
chał Wieczorek.

Ważnym elementem tych pro-
cedur jest oficjalny Rejestr Spadko-
wy, prowadzony od 2009 roku dla 
notarialnych aktów poświadczenia 
dziedziczenia, których wydano już 
ponad 800 tysięcy. Dodatkowo od 
2016 roku do tego Rejestru wpisano 
ponad 250 tysięcy sądowych posta-
nowień spadkowych.

- Warto zwrócić uwagę na 
istotną tendencję, że z roku na rok 
coraz więcej spraw spadkowych 
przeprowadzanych jest przez rejen-
tów. Na przykład w 2017 roku no-
tariusze dokonali ponad 104 tysią-
ce poświadczeń dziedziczenia, a są-
dy wydały ponad 86 tysięcy posta-
nowień spadkowych. Natomiast  
w 2018 roku rejenci dokonali po-
nad 111 tysięcy poświadczeń dzie-
dziczenia, a sądy wydały ponad 100 
tysięcy postanowień spadkowych.  
W ten sposób wyraźnie widocz-
na jest tendencja wzrostowa, gdzie 
obywatele coraz częściej korzystają 
z pomocy notariuszy, którzy znaczą-
co odciążają sądy w sprawach spad-
kowych - podsumowuje notariusz 
dr Andrzej Rataj.

oprac. ATB źródło:
Izba Notarialna w Poznaniu

fot. ARMG

Ważna jest pamięć, by nie zatarł czas
ŻARY Obchody Narodowe-
go Dnia Pamięci Ofiar Lu-
dobójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów na 
obywatelach II Rzeczypospo-
litej Polskiej zorganizowano 
w Żarach 11 lipca.

Główny punkt uro-
czystości w obecności mię-
dzy innymi wojewody lu-
buskiego i przedstawicieli 
władz samorządowych od-
był się na cmentarzu komu-
nalnym przy Krzyżu Wo-
łyńskim. ATB

fot. Starostwo Powiatowe w Żarach fot. Starostwo Powiatowe w Żarach

fot. Starostwo Powiatowe w Żarach
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ŻARY Któż z nas nie 
zna Oscarowego, 
kinowego hitu sprzed 
lat pt. „Angielski 
pacjent”. Istnieje 
pewna nić łącząca 
to dzieło z Żarami. 
Tytułowy bohater 
był wzorowany 
na autentycznej 
postaci węgierskiego 
hrabiego, który 
w czasie II wojny 
światowej 
współpracował 
z Abwehrą. 
W szpiegowski 
fach wciągnął go 
niemiecki oficer 
wywiadu Nikolaus 
Ritter, związany 
w latach młodości 
z międzywojennym 
Sorau N.L.
Kiedy Günther Schelzke, syn przed-
wojennego fabrykanta z branży 
włókienniczej w Sorau N.L., natra-
fił na memuary agenta Abwhery, na-
zwisko ich autora od razu wydało 
mu się znajome. Po tym jak z pasją 
pochłonął lekturę wspomnień szpie-
ga, chwycił za kartkę i pióro z za-
miarem korespondencyjnego odno-
wienia znajomości z dawnym kom-
panem z korporacji Lusatia przy 
Pruskiej Wyższej Szkole Zawo-
dowej Przemysłu Włókienniczego  
w rodzinnym mieście. Niedługo po-
tem w liście zwrotnym autor odpi-
sał mu: „Twój list był dla mnie wy-
jątkową niespodzianką i sprawił mi 
radość. Do dziś często opowiadam 
o naszym wspólnym czasie w Sorau 
i chętnie wspominam wiele miłych 
knajp (Logen-Restaurant), które od-
wiedzaliśmy należąc do Lusatii...”.

Młody inżynier Ritter, nie-
długo po ukończeniu szkoły włó-
kienniczej, na skutek hiperinflacji 
i kryzysu gospodarczego, wyemi-
grował za chlebem do USA na po-
czątku 1924 r. Szybko znalazł tam 
pracę i wkrótce założył rodzinę. 
Kiedy sytuacja ekonomiczna Nie-
miec poprawiła się, Ritter powró-
cił do ojczyzny w 1936 r. i osiadł  
w Hamburgu. Jego świetna angiel-
szczyzna jak i zawarte na obczyź-
nie znajomości sprawiły, że zain-
teresował się nim nazistowski wy-
wiad wojskowy Abwehra. Jeszcze 
w tym samym roku wstąpił do służ-

by u admirała Canarisa, a pod ko-
niec lat 30-tych został mianowa-
ny szefem wywiadu przy Luftwaf-
fe. W okresie 1936 – 1941 założył 
i prowadził siatki szpiegowskie w 
USA, Wielkiej Brytanii i Afryce 
Północnej. Posługiwał się wielo-
ma fałszywymi nazwiskami, m.in. 
pseudonimem „Dr. Rantzau”.

Wykradzione tajemnice 
US Army 
Na polecenie Wilhelma Canari-
sa Nikolas Ritter alias Dr. Rantzau 
powrócił za ocean w 1937 r. i od-
nowił kontakt ze swoim znajomym 
Fritzem Duquesne, który szpiego-
wał dla Niemiec w czasie I woj-
ny światowej, a obecnie mieszkał 
w USA. Dzięki niemu rozbudo-
wał tam sieć kontaktów wśród nie-
mieckich imigrantów. Zdobył i oso-
biście przeszmuglował do Niemiec 
plany ściśle tajnych nawigacyjnych 
urządzeń pokładowych, które przy-
czyniły się do rozwoju i sukcesów 
Luftwaffe. Agent Abwehry Herman 
Lang „Paul”, pracujący w firmie 
Carl L. Norden Co., wyniósł z pracy 
rysunki ściśle tajnego precyzyjnego 
pokładowego celownika bombo-
wego. Inny niemiecki szpieg, Eve-
rett Roeder „Ed”, inżynier w Sper-
ry Gyroscope Co. w Nowym Jorku, 
przekazał Ritterowi plany m.in. ży-
roskopowego autopilota, który zo-
stał później użyty w bombowcach  
i myśliwcach Luftwaffe.

Dobra passa wywiadow-
cza majora Rittera wkrótce zała-
mała się. W USA zatrudnił Wilia-
ma Sebolda „Trampa”, który z cza-
sem zaczął współpracę z FBI. Za 
sprawą owego podwójnego agen-

ta, 28 czerwca 1941 r. FBI rozbiło 
siatkę szpiegowską zainicjowaną 
przez „Dr. Rantzau” a rozbudowa-
ną przez zaufanego agenta Abweh-
ry Fritza Duquesne „Dunna”. Za-
rzut szpiegostwa przeciwko USA 
na rzecz III Rzeszy postawiono 33 
osobom, które łącznie skazano na 
ponad 300 lat więzienia. 

Agent „Snow” nadaje
Głównym agentem Rittera w Wiel-
kiej Brytanii był Arthur Owens, Wa-
lijczyk, producent baterii dla Royal 
Navy jak i Kriegsmarine. Począt-
kowo, w 1936 r., Owens szpiego-
wał niemieckie stocznie na zlece-
nie brytyjskiego wywiadu SIS/MI6. 
Następnie nawiązał współpracę  
z Abwehrą. Otrzymał pseudonim 
operacyjny „Johnny O’Brien”. We 
wrześniu 1939 r. Brytyjczycy za-
aresztowali go i zmusili do podwój-
nej gry. Pod kontrolą MI5 odno-
wił kontakt z Abwehrą drogą radio-
wą. Od tej pory stał się kluczowym 
agentem - o pseudonimie „Snow” 
- w brytyjskim programie podwój-
nych agentów. Kontaktujący się ze 
„Snowem” nowi miejscowi agenci 
Abwehry dość szybko byli wyłapy-
wani przez brytyjski wywiad i pod 
groźbą kary śmierci podejmowa-
li się podwójnej agentury. W 1941 
r. podczas misji w Lizbonie „John-
ny O’Brien” spotkał się z „Dr. Ran-
tzau” i przyznał przed nim do gry 
na dwa fronty. Wkrótce po zdradzie 
„Snow’a” MI5 wsadziło go za kraty 
do końca wojny.

Egipskie fiasko
W celu założenia siatki szpiegow-
skiej w Afryce Północnej Ritter 

udał się do Budapesztu. Tam zwer-
bował przedwojennego pilota i eks-
ploratora Pustyni Libijskiej, a obec-
nie oficera rezerwy węgierskich 
Królewskich Sił Powietrznych 
László Almásy’ego. Węgier miał 
rozległą wiedzę na temat topogra-
fii pustyni, zdobytą podczas wie-
lu ekspedycji, jak również posiadał 
liczne znajomości w egipskich krę-
gach wojskowych. Ritter alias „Dr. 
Rantzau” sformował jednostkę roz-
poznawczą Abwehry w Afryce Pół-
nocnej i wymyślił plan o kryptoni-
mie El Masri – od nazwiska egip-
skiego generała Aziza el Masri, po-

legający na wzbudzeniu za jego po-
mocą arabskiej rewolty przeciwko 
okupującym Egipt Brytyjczykom. 
Almásy, znajomy generała, został 
zaangażowany w akcję i mianowa-
ny zastępcą majora Rittera. Nieste-
ty, operacja nie powiodła się pomi-
mo dwóch prób spotkania się z el 
Masri’m wiosną 1941 r. W czasie 
drugiego nieudanego lotu do Egip-
tu samolot z Ritterem na pokładzie 
rozbił się w Morzu Śródziemnym, 
powodując u niego obrażenia ciała.

Almásy przejął wówczas do-
wodzenie jednostką. Wspomagał 
działania wojenne feldmarszałka 
Erwina Rommla. Sprawnie przepro-
wadził Operację Salaam w 1942 r. 
Aby zdobyć informacje o ruchach 
wojsk brytyjskich w Egipcie, prze-
rzucił dwóch niemieckich agen-
tów drogą lądową za liniami wro-
ga przez Pustynię Libijską do Asy-
ut nad Nilem, skąd samodzielnie 
udali się do Kairu. Następna opera-
cja – właściwa misja szpiegowska 
Condor – zakończyła się całkowi-
tym fiaskiem. Obydwaj agenci zo-
stali schwytani po 6 tygodniach od 
dotarcia do stolicy Egiptu.

W kolejnych latach wojny 
Nikolaus Ritter zajął się dowodze-
niem stanowiskami obrony prze-
ciwlotniczej m.in. w Hannowerze. 
Krótko po wojnie spędził dwa lata 
w brytyjskiej niewoli.

Marta Słonimska

HISTORIA

Dr Rantzau, szpieg 
Canarisa

Nikolaus Ritter – żył w latach 1899 -1974, urodzony w Rheydt, 
koło Düsseldorfu. Kolejne szczeble edukacji zaliczał w różnych 
miastach w landach Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztyna. Po 
maturze zaciągnął się do armii cesarskiej (162 pułk piechoty)  
i wziął udział w I wojnie światowej, w walkach we Francji. W 1918 
awansował na porucznika. Po zakończeniu wojny trafił do Lau-
ban na Łużycach, gdzie dostał się na praktykę jako uczeń w fabry-
ce włókienniczej w latach 1920-21. Zachęcony przez szefa do dal-
szej nauki trafił do Sorau – do Pruskiej Wyższej Szkoły dla Prze-
mysłu Włókienniczego. W czasie studiów, wspomagany finanso-
wo przez swojego pracodawcę, wynajmował skromny pokój w są-
siedztwie szkoły. Odbył praktyki zawodowe w Emil Schelzke Me-
chanische Weberei w Sorau - zakładzie ojca swojego przyjaciela 
ze studiów. Po zdanym egzaminie inżynierskim powrócił do fabry-
ki w Lauban na stanowisko kierownicze, lecz wkrótce wyemigro-
wał do USA, gdzie spędził 12 lat. W tym czasie pracował w Mallin-
son Silk Company w Nowym Jorku, a także imał się innych zajęć. 
Ożenił się z nauczycielką pochodzenia irlandzkiego, Mary Aurorą 
Evans, z którą miał dwoje dzieci – Nikolausa Havilanda (ur. 1933) 
i Kathrine Francis (ur. 1934). Po powrocie do Niemiec w 1936 
sprowadził także rodzinę, lecz niedługo potem rozwiódł się. A już 
w 1939 zawarł małżeństwo z Irmgard von Klitzing i doczekał się 
z nią córki – Karin (ur. 1940). Po zakończeniu II wojny światowej 
wiódł zwykłe, cywilne życie. Na dwa lata przed śmiercią, w 1972 r., 
wydał drukiem wspomnienia z czasów służby w Abwehrze. 

Almásy i Ritter w kwaterze Abwehry w Hamburgu fot. arch.
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Koleżeńskie
bieganie
ŻARY Tegoroczny 
Koleżeński Cross 
Maraton po Zielonym 
Lesie zorganizowany 
został już po raz piąty. 
Można już śmiało 
stwierdzić, że to impreza 
z tradycjami, choć 
różni się od typowych, 
komercyjnych 
wydarzeń biegowych.
Krzysztof „Czarek” Czerski zrobił to 
znów. Jego pomysł na pobieganie w 
gronie przyjaciół i znajomych nie tyl-
ko chwycił, ale wręcz rozkwita.

Pięć lat temu chciał jakoś wy-
jątkowo przebiec swój pięćdziesiąty 
maraton w życiu. I rzeczywiście było 
wyjątkowo, bo na własnej imprezie. 
Towarzyszyło mu wtedy grono trzy-

dziestu biegaczy. W tym roku było ich 
dwukrotnie więcej, a dokładnie 65.

Na tej imprezie poważne są  
w zasadzie tylko dwie rzeczy, a mia-
nowicie maratoński dystans i wyma-
gający teren. Reszta to czysta przy-
jemność, zabawa i integracja, co  
w żarskim środowisku biegowym nie 
jest niczym nadzwyczajnym. Wie-
lokrotnie podkreślał to pochodzący  
z Żar, a mieszkający obecnie w Po-
znaniu Krzysztof Czerski.

Bieg na maksymalnym dystan-
sie składa się z czterech okrążeń, po 
10,9 kilometra każde. Biegacze sami 
decydują, ile pętli zaliczą - dwie, trzy, 
a może cztery. Na ile sił i chęci wy-
starczy. Na luzie, bez presji na rekor-
dy, choć czasy są oczywiście mierzo-
ne. Tak można bawić się bieganiem.

Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Cały maraton pokonali:
Klasyfikacja mężczyzn
1. Bartosz Grzegorczyk - 3:32:26
2. Marcin Piotrowski - 3:44:00
3. Marek Włudarski - 3:44:35
4. Stanisław Kuźmiak - 3:55:52
5. Artur Miemczyk - 4:14:59
6. Radosław Skręta - 4:17:38
7. Maciej Włudarski - 4:26:26
8. Piotr Zabilski - 4:33:39
9. Paweł Kozieł - 4:40:11
10. Roman Oskierko - 5:00:16
11. Paweł Motyl - 5:04:59
12. Grzegorz Wasiak - 5:06:34
13. Krzysztof Kostyra - 5:09:49
14. Krzysztof Wąsowicz - 5:18:28
15. Damian Szukała - 5:18:32
Klasyfikacja kobiet
1. Agnieszka Górska - 3:55:54
2. Marta Wujda - 4:03:52
3. Anna Dziopa-Kan - 4:04:32
4. Marta Rudak - 4:06:29
5. Ewelina Nawrocka - 4:11:49
6. Diana Reguła - 4:13:12
7. Anna Szczepczyńska - 4:40:06
8. Joanna Saniuk - 4:50:20
9. Judyta Czepińska - 4:54:11

fot. Tomasz Górski

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

fot. Tomasz Górski
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Firma Summer Cup 2019
PIŁKA NOŻNA Sport Projekt wraz z 
gospodarzem boiska - Deltą Sieniawa 
Żarska, zaprosili firmy do udziału 
w turnieju piłkarskim. Zgłosiło się 
osiem drużyn, z których najlepszą 
okazała się reprezentacja firmy 
Andrach.
GRUPA A
Mazel - MK Kominy 6:0
Stacja Kontroli Pojazdów Tuplice - Magnaplast 6:0
Stacja Kontroli Pojazdów Tuplice - Mazel 2:0
MK Kominy - Magnaplast 3:0
Magnaplast - Mazel 0:5
MK Kominy - Stacja Kontroli Pojazdów Tuplice 3:3
TABELA GRUPY A
1. Stacja Kontroli Pojazdów Tuplice 7 pkt.
2. Mazel 6 pkt.
MK Kominy 4 pkt.
Magnaplast 0 pkt.
GRUPA B
Zakład Budowlany Bryczkowski - Swiss Krono 2:0
Andrach - Namar 1:1
Andrach - Zakład Budowlany Bryczkowski 1:1
Swiss Krono - Namar 0:0
Namar - Zakład Budowlany Bryczkowski 0:4
Swiss Krono - Andrach 0:2
TABELA GRUPY B
1. Zakład Budowlany Bryczkowski 7 pkt.
2. Andrach 5 pkt.
3. Namar 2 pkt.
4. Swiss Krono 1 pkt.
MECZ O 7. MIEJSCE
Magnaplast - Swiss Krono 0:3 (walkower)
MECZ O 5. MIEJSCE
Namar - MK Kominy 2:1
PÓŁFINAŁY
Stacja Kontroli Pojazdów Tuplice - Andrach 1:3
Zakład Budowlany Bryczkowski - Mazel 5:0
MECZ O 3. MIEJSCE
Mazel - Stacja Kontroli Pojazdów Tuplice 2:2 (k. 5:4)
FINAŁ
Andrach - Zakład Budowlany Bryczkowski 1:1 (k 2:1)  ATB

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Leci czwarta setka
BIEGI Opadł już 
wprawdzie kurz 
po trzysetnej, 
jubileuszowej 
edycji żarskiego 
parkrunu, 
ale cały czas, 
niezmiennie co 
sobotę amatorzy 
biegania 
spotykają się 
rano na skraju 
Zielonego Lasu.

Na mecie 302. pięciokilo-
metrowego biegu zameldo-
wały się 52 osoby.

Tym razem pierwszy 
był Filip Ratman, który wy-
nikiem 19:17 poprawił przy 
okazji swoją dotychczaso-
wą życiówkę.

Za nim kolejno na me-
tę wbiegali: Mirosław Wo-
lak (19:54), Miłosz Popko 
(21:40), Jerzy Warszawski 
(22:25), Rajmund Kondra-
towicz (23:20), Wojciech 
Zabłocki (23:50), Bartosz 

Grzegorczyk (24:24), Ro-
bert Malewicz (24:31), Mi-
chał Kulczycki (24:32), 
Michał Szczotka (24:33).

Swoje najlepsze do-
tychczasowe rezultaty po-
prawili Gracjan Urszyc 
(27:56) i Jolanta Piertowiak 
(34:25).

A w sobotę następna 
edycja żarskiego parkrunu, 
tym razem o numerze 303.
Bieg jest darmowy i każdy 
może spróbować, bo nie czas 
jest tu najwaniejszy. ATB

Streetball Challenge 3x3

KOSZYKÓWKA Zawodnicy BC Swiss Krono Żary Jakub Koczan, Dawid Kondratowicz, Paweł Paw-
likowski i Michał Nowicki zajęli drugie miejsce na turnieju Streetball Challenge 6 Wieleń. W fina-
le przegrali z drużyną Falcony z Międzychodu. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Zdrofit Żary 
w składzie: Jakub Szeliga, Hubert Kondycki, Tomasz Drozdowski i Przemysław Stolarski fot. BC 
Swiss Krono Żary

Wesołe bieganie po Zielonym Lesie fot. Andrzej Buczyński

Tuż przed godziną 9.00, tuż przed startem kolejnego parkrunu fot. Andrzej Buczyński



19 lipca 2019       Moja Gazeta16 PROGRAM TV

19 - 25 lipca 2019

Nick Prescott (Kevin Sorbo) po kilku latach 
nieobecności, przyjeżdża do rodzinnego 
miasteczka, by pochować ojca. Mężczyzna, 
który był miejscowym szeryfem, zginął rzekomo 
w wypadku samochodowym. Największym 
zaskoczeniem dla Nicka jest to, jak bardzo 
zmieniło się spokojne niegdyś miasto. Jego 
mieszkańcy są zniewoleni i zastraszeni, a nie-
podzielną władzę sprawują bezkarni przestępcy. 
Prescott zaczyna podejrzewać, że śmierć jego 
ojca nie była przypadkowa. 

TVP1 fi lm sensacyjny, USA, 2007

Z podniesionym czołem 2: Odwet23:15

Piątek

TVP1

22:20

Sobota

Cały świat jest zniszczonym pustkowiem, a ziemia 
dawno temu przestała wydawać jakiekolwiek 
owoce. Tymczasem w szczelnie zabudowan-
ym, kolorowym i odizolowanym miasteczku 
Thneedville wszystko jest sztuczne. Nie ma tu 
żywych roślin i nawet czyste powietrze sprzedaje 
się w butelkach. W ogródkach ustawione są 
imponujące gatunki drzew, ale prawdziwego 
nikt dawno nie widział. Dwunastoletni Ted, by 
zaimponować Audrey, którą jest zauroczony, 
postanawia odnaleźć prawdziwe drzewo.

Jen Kornfeldt (Katherine Heigl) przechodzi 
załamanie po rozstaniu z ukochanym. Nie 
wierzy, że jeszcze kiedykolwiek się zakocha. 
Zmartwieni rodzice (Tom Selleck, Catherine 
O’Hara) proponują jej wspólny wyjazd na 
Riwierę Francuską. Tam pracowniczka branży 
komputerowej poznaje przystojnego inżyniera 
Spencera Aimesa (Ashton Kutcher). Wakacyjny 
romans przeradza się w trwały związek i kończy 
się ślubem. Po kilku latach spokoju na jaw 
wychodzi prawda o ukochanym. 

TVN fi lm animowany, Francja, USA, 2012komedia sensacyjna, USA, 2010

LoraxPan i pani Kiler 13:45

Niedziela

Świat dotknięty kataklizmem. Ludzie, którzy 
uszli z życiem z tragedii, uczestniczą w ekspery-
mencie prowadzonym przez członków tajnej 
organizacji Dreszcz. Thomas i inni Streferzy - 
Newt, Minho, Teresa, Frypan oraz Winston - nad-
al są w niebezpieczeństwie, mimo że szczęśliwie 
wydostali się z naszpikowanej zasadzkami 
rzeczywistości labiryntu. Sądzili, że kiedy uda im 
się opuścić pułapkę, wrócą do dawnego życia. 
Uczestniczą jednak w Fazie Drugiej - muszą 
przejść przez teren zwany Pogorzeliskiem

POLSAT thriller, USA, 2015 

Więzień labiryntu: Próby ognia20:10

Poniedziałek

Komedia gangsterska Olafa Lubaszenki i kolejna 
historia z życia rodzimego półświatka - wcześnie-
jszymi były fi lmy „Sztos”, „Chłopaki nie płaczą” 
i „Poranek kojota”. I tym razem Lubaszenko zaser-
wował widzom zabawną, pełną błyskotliwych 
dialogów i inteligentnego humoru produkcję 
z wyrazistymi kreacjami polskich gwiazd. Max, 
doktor fi lozofi i, dorabia do pensji na uniwersy-
tecie, pisząc na zamówienie prace magisterskie 
i licencjackie. Jedną z jego klientek jest Stella, 
kochanka gangstera zwanego Ramzesem.

TVP2 komedia sensacyjna, Polska, 2002

E = MC220:10

Wtorek

Scenarzysta Henry z powodu braku zleceń ma 
kłopoty fi nansowe. Jego zajęciem i sposobem 
na zabicie czasu stają się imprezy oraz przy-
godny seks. Pewnego dnia była dziewczyna 
Henry’ego, składa mu atrakcyjną propozycję. 
Ta wzięta pisarka prosi go bowiem o pomoc przy 
tworzeniu scenariusza według jej bestsellerowej 
powieści. Mężczyzna nie waha się skorzystać 
z szansy na długo oczekiwany sukces zawodowy. 
Liczy także, że uda mu się ponownie zbliżyć do 
jedynej kobiety, którą kochał. 

TVP2 komedia obyczajowa, Niemcy, 2011 

Tata do pary20:10

Środa

W rolach głównych wystąpili Robert De Niro 
i Eddie Murphy, którzy zdawali sobie sprawę, 
że w tej pełnej żartobliwych odniesień komedii 
będą musieli sparodiować również swoje do-
tychczasowe kreacje. Dwaj gwiazdorzy dobrze 
wywiązali się z zadania, a dodatkowym atutem 
fi lmu okazała się szybka, właściwa fi lmom 
sensacyjnym akcja. Los Angelses. Mitch Preston, 
doświadczony detektyw z wieloletnim stażem, 
słynie z trudnego charakteru i niekonwencjonal-
nych metod pracy. 

TVN komedia sensacyjna, Australia, USA, 2002

Showtime22:30

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ FILM PRZYGODOWY FILM SF MELODRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA THRILLER

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

piątek 19 lipca

05:10 Natura w Jedynce
- Lisie opowieści 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Republika Południowej 
Afryki, 2017

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

07:10 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później 

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
12:50 Natura w Jedynce

- Nieznana Wenecja 
- fi lm dokumentalny

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

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

Anity Gargas 
- magazyn

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Echo serca - serial TVP
21:30 Palomino - fi lm 

obyczajowy, prod. USA
23:15 Z podniesionym 

czołem 2: Odwet - fi lm 
akcji, prod. USA, 2007

01:00 Labirynt - serial 
03:20 Ocaleni - reality show

05:25 Koło fortuny - teleturniej
06:00 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008

06:55 Anna Dymna - spotka-
jmy się - Mateusz Górski

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

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

- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie! 

Okulistyka 
- magazyn medyczny

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Kino relaks: 

Masz talent 
- fi lm obyczajowy

22:05 Lato, muzyka, 
zabawa

00:45 W cywilu 3 
02:25 Skradzione serce

- komedia
04:05 Kontakt - serial 
05:05 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn 
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła
07:50 Doradca smaku 
08:00 19 +
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

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

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

20:00 Niesamowity Hulk 
- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Louis Leterrier, 
wyk. Edward Norton, Liv 
Tyler, Tim Roth, William 
Hurt, Tim Blake Nelson, 
Ty Burrell 

22:15 Prestiż 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 2006, 
reż. Christopher Nolan, 
wyk. Hugh Jackman, 
Christian Bale, Michael 
CaineRebecca Hall, 
Scarlett Johansson, David 
Bowie, Andy Serkis 

01:00 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:00 Uwaga! 
- magazyn 

02:20 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 SuperPies
09:15 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

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

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

- serial komediowy

20:10 X-Men: Przeszłość 
która nadejdzie

 W niedalekiej przyszłości 
mutanci żyją w ciągłym 
zagrożeniu. Są skutecznie 
ścigani przez Sentinele, 
5,5-metrowe mordercze 
machiny, które nie tylko 
wykrywają gen mutacji, 
ale także przejmują moce 
i wygląd swoich ofi ar. 

22:55 Raport mniejszości
 Waszyngton, rok 2054. 

Agencja Prewencji 
Departamentu Spraw-
iedliwości wykorzystuje 
w pracy troje niezwykłych 
jasnowidzów. 

02:00 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:50 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Wieliczka 
- reportaż

09:05 Białoruski klimat 
- cykl reportaży

09:40 Łagodna - dramat, 
prod. Polska, 1995,
 reż. Mariusz Treliński, 
wyk. Janusz Gajos, 
Dominika Ostałowska, 
Danuta Stenka, Jan Frycz, 
Jan Peszek, Krystyna Feld-
man, Krystyna Rutkowska, 
Jerzy Nowak

11:30 Popielec - serial TVP
13:40 Studio Kultura - Roz-

mowy - Mikołaj Mirowski
14:05 Actus Humanus 

Nativitas - Farinelli 
cz. 2 - koncert

15:10 Jutro będzie niebo 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2000

16:35 Trędowata - melodra-
mat, prod. Polska, 1976

18:15 Do przerwy 0:1 - serial
19:20 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Komediowe lato 

- Withnail i ja - komedia, 
prod. Wielka Brytania

22:15 Blok 
23:20 Polska w akcji 

- Młode wilki 1/2 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska

01:05 Informacje kulturalne 
01:25 Kino nocne - Kawalerskie 

życie na obczyźnie 
- fi lm obyczajowy

03:15 Amerykański epos
- W wielości jedność 
- fi lm dokumentalny

04:50 Teledysk

06:00 Zbuntowany anioł 
Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

07:00 Na wariackich
papierach 
- fabularny
David Addison wraz 
z piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci.

20:00 Champion 
21:55 Odwet 
23:55 Kontakt bezpośredni 
01:30 Rodzinny interes
02:25 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:45 Menu na miarę 
- fabularny

04:10 Z archiwum policji 
05:00 Dyżur

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

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

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

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy  
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Akademia policyjna
- fi lm komedia, 
prod. USA, 1984, 
reż. Hugh Wilson, 
wyk. Steve Guttenberg, 
Kim Cattrall, G.W. Bailey, 
Bubba Smith, Donovan 
Scott, George Gaynes 

22:05 Porzucona 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Kanada, 
Niemcy, 2002, reż. Ste-
phen Gaghan, wyk. Katie 
Holmes, Benjamin Bratt, 
Charlie Hunnam, Zooey 
Deschanel, Fred Ward 

00:10 Zagubieni
- serial, USA 

02:05 Druga strona 
medalu 
- talk show 

03:05 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

 - serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator
 - serial sensacyjny
17:00 Przeklęta
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:00 Odzyskać dziecko
 - thriller 
 Para bezdzietnych 

Amerykanów, Steven 
i Shannon, jedzie do 
Porto Rico adoptować 
osieroconą po trzęsieniu 
ziemi dziewczynkę z Haiti, 
Ninę. W hotelu dochodzi 
do dziwnych incydentów 
sprowokowanych przez 
sąsiadów, a wkrótce 
potem Nina znika. 
Steven i Shannon 
odkrywają, że mają 
do czynienia z niele-
galnym procederem na 
poważną skalę. 

01:00 Najgroźniejsi 
zabójcy

02:00 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 20 lipca

05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn
08:25 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Sekundy, które 

zmieniły życie
10:25 Janosik - serial TVP
12:20 Fascynujący świat 

- Powrót na Księżyc 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2018

13:20 Z pamięci - Wojciech 
Ziembiński - felieton

13:35 Okrasa łamie przepisy 
- Na żuławskim szlaku

14:05 Żywy Bałtyk - serial 
dokumentalny

14:35 Jak to działa - magazyn

15:10 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. TVP

16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Opole 2019 na bis 
19:27 Tour de Pologn
19:30 Wiadomości
20:15 Skoki Narciarskie 

- Letnia GP Wisła 
- konkurs drużynowy

22:20 Hit na sobotę 
- Pan i pani Kiler 
- komedia sensacyjna

00:10 4 Blocks - serial
02:25 Z podniesionym 

czołem 2: Odwet
- fi lm akcji

04:00 Z pamięci - Wojciech 
Ziembiński - felieton

06:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pogoda
10:55 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Gwiazdy w południe 

- Start Feniksa
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Rodzinka.pl - serial
15:45 Kabaretowe Lato 

Dwójki - program 
rozrywkowy

16:55 U Pana Boga w ogródku 
17:45 Dla niesłyszących

- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
20:05 XXIII Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki
i Kultury Romów

00:10 La La Poland
- program rozrywkowy
prod. Polska

00:45 Za kilka dolarów 
więcej 
- western
prod. Włochy, Niemcy, 
Hiszpania, 1966, 
reż. Sergio Leone, 
wyk. Clint Eastwood, 
Lee Van Cleef, Gian 
Maria Volonte, Klaus 
Kinsky

03:05 Masz talent 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2013, reż. David
Frankel, wyk. James 
Corden, Alexandra 
Roach, Julie 
Walters

04:50 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! 
- magazyn 

05:40 Mango 
- telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu 
świata  

08:30 Dzień Dobry Wakacje 
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 MasterChef Junior 
14:25 Top Model - program 

rozrywkowy 
15:25 Efekt Domina 
16:00 Domowe 

rewolucje 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Weekendowa 
metamorfoza

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn 

20:00 Sztuka zrywania 
- fi lm komedia, USA, 
20a06, reż. Peyton Reed, 
wyk. Jennifer Aniston, 
Vince Vaughn

22:10 Nowszy model 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2009, 
reż. Bart Freundlich, 
wyk. Catherine 
Zeta-Jones, Justin Bartha, 
Joanna Gleason, Lynn 
Whitfi eld, Art Garfunkel 

00:10 Niesamowity Hulk 
- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Louis Leterrier, 
wyk. Edward Norton, Liv 
Tyler, Tim Roth, William 
Hurt, Tim Blake Nelson, 
Ty Burrell 

02:30 Uwaga! - magazyn 
02:50 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby-Doo i miecz 
samuraja

10:10 Ewa gotuje
10:50 Dziennik cwaniaczka 3
 Dla Grega Heffl  eya idealne 

wakacje nie oznaczają 
wyjazdów, uprawiania 
wszelakiej maści sportów 
i czasu na świeżym 
powietrzu. Jemu zamiast 
letniej bryzy bardziej 
odpowiada zapach coli, 
wycieczki ograniczył by 
najchętniej drogi potr-
zebnej na dotarcie przed 
telewizor, wszelkie sporty 
zaś z chęcią wymieni na 
joypada. 

12:50 Sekrety rodziny
13:45 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
15:50 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia

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

20:05 Percy Jackson: 
Morze potworów

 Percy Jackson 
był dyslektykiem 
z ADHD, który nagminnie 
popadał w tarapaty. 
Pewnego dnia okazało się, 
że jest synem Posejdona, 
boga mórz i z dnia na 
dzień stał się częścią 
wyprawy, mającej na celu 
uratowanie świata. 

22:15 Cienka czerwona linia
02:00 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Serialowa nostalgia 
- Droga - Rysopis 
uwodziciela - serial 
obyczajowy TVP

09:10 Młodym być - koncert 
jubileuszowy Jerzego 
Połomskiego - koncert

10:10 Animama - 14 bajek 
z królestwa Lailonii 
- serial animowany

10:50 Dokument tygodnia
- Arcydzieła bez tajemnic: 
Jan van Eyck
- cykl dokumentalny, 
prod. Włochy, 2013

11:25 Dokąd człowieku
- fi lm fabularny,
prod. Polska, 1984, 
reż. Jerzy Kołodziejczyk, 
wyk. Gustaw Lutkiewicz

12:35 Jeszcze nie wieczór 
- fi lm obyczajowy

14:30 Szlakiem Kolberga 
- Adam Bałdych 

14:55 Władysława Hasiora 
notatnik fotografi czny 

15:35 Literatura na ekranie
- Ogniem i mieczem 
- dramat historyczny, 
prod. Polska, 1999, 
reż. Jerzy Hoff man

18:45 Amerykański epos 
- W wielości jedność 

20:20 Bilet do kina 
- Wielkie oczy 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, Kanada, 2014

22:15 Amy Winehouse “I Told 
You I Was Trouble” Live 
from London - koncert

23:20 Mocne Kino - Dajcie 
mi głowę Alfredo Garcii 
- dramat

01:20 Performance
02:00 Komediowe lato

- Withnail i ja - komedia
03:55 Legendy Rocka - Beach 

Boys - dokumentalny

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

polskiej muzyki!
08:50 13 Posterunek 2 

Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:05 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

20:00 Cena powrotu 
Córka teksańskiego 
biznesmena zostaje por-
wana przez gangsterów. 
Na ratunek rusza doświad-
czony ochroniarz.

21:55 Con Air: Lot skazańców 

00:10 Złe mamuśki 
- komedia
Trzy przepracowane 
i niedoceniane matki 
porzucają swoje obow-
iązki, by doświadczyć 
od dawna upragnionej 
wolności.

02:25 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

03:40 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:40 Mango - telezakupy
08:45 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
10:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:45 Inspektor Gadżet 

- fi lm przygodowy, USA, 
1999, reż. David Kellogg, 
wyk. Matthew Broderick, 
Rupert Everett, Michelle 
Trachtenberg, Joely Fisher, 
Dabney Coleman 

14:30 Wyjdź za mnie 
- miniserial komedia, USA, 
reż. James Hayman, wyk. 
Lucy Liu, Steven Pasquale, 
Bobby Cannavale, Enrique 
Murciano, Danielle Nicolet 

16:15 Wakacje w krzywym 
zwierciadle - fi lm kome-
dia, USA, 1983, reż. Harold 
Ramis, wyk. Chevy Chase, 
Imogene Coca, Beverly 
D’Angelo

18:15 Głupi i głupszy II: 
Kiedy Harry poznał 
Lloyda 
- fi lm komedia, USA, 2003, 
reż. Troy Miller, wyk. Derek 
Richardson, Eric Christian 
Olsen, Rachel Nichols

20:00 Facet z ogłoszenia 
- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. Gary David Goldberg, 
wyk. John Cusack, 
Elizabeth Perkins

22:10 Kocham, Rosie 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, Niemcy, 2014, 
reż. Christian Ditter, wyk. 
Lily Collins, Sam Clafi n

00:25 Monstrum - fi lm horror
02:00 Zagubieni 

- serial, USA 
03:00 Noc Magii 
05:10 Druga strona medalu

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:35 101 dalmatyńczyków
08:55 Flintstonowie
09:35 Gdzie jest Mikołaj?
 Max nie cieszy się na 

nadchodzące święta, 
pewien, że będzie się 
strasznie nudził z siostrą 
i mamą, podczas gdy 
tata jest gdzieś na innym 
kontynencie. Nagle z 
nieba spada wielki łoś, 
który wyjaśnia, że stracił 
kontrolę nad saniami 
podczas próbnej jazdy. 

11:10 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

14:15 STOP Drogówka
15:25 Ofi ary losu
 Elaine Will, szofer bogatej 

starszej pani, porywa jej 
pieska, by zdobyć okup, 
którym powetuje sobie 
lata wyzyskiwania przez 
skąpą chlebodawczynię. 

17:00 Przyjęty 
- komedia

 Bartleby, inteligentny 
ale wyjątkowo leniwy 
absolwent liceum, nie 
dostaje się na studia. 
Presja rodziców sprawia, 
że wraz z grupą kolegów, 
którym również nie udało 
się zdobyć indeksów uczel-
ni, postanawiają stworzyć 
fi kcyjny college. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
00:00 Wirtualna rewolucja
02:00 Interwencja
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje
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niedziela 21 lipca

05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Ziemia kłodzka 
09:05 Ziarno - Szalom 
09:40 Prywatne życie 

zwierząt - reportaż
10:10 Mała dama 

- fi lm obyczajowy
11:55 Między ziemią 

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

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

- Błękitna Planeta

14:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

15:15 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny
prod. TVP

16:05 Dziewczyny ze Lwowa
17:00 Teleexpress
17:30 Skoki Narciarskie 

- Letnia GP Wisła 
19:27 Tour de Pologne 

- kronika - felieton
19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka - serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka 

- Moja wspaniała 
włoska rodzinka 
- fi lm obyczajowy

22:55 Zbliżenia - dramat
00:20 Pan i pani Kiler 

- komedia sensacyjna
02:10 4 Blocks - serial
04:20 Z pamięci

05:20 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pogoda
10:45 Rodzinne oglądanie 

- Najmłodsi wśród 
zwierząt. W górach 

11:50 Gwiazdy w południe 
- Tragedia Posejdona
- fi lm prod. USA, 1972, 
reż. Ronald Neame, Irwin 
Allen, wyk. Gene Hack-
man, Ernest Borgnine

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szanwidowisko 

muzyczne
16:20 Kocham Cię, Polsko! 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram

18:35 Postaw na milion 
- teleturniej

19:30 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

20:05 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trakoncert

22:10 Elizabeth 
- dramat historyczny, 
prod. Wielka Brytania, 
Indie, 1998, reż. Shekhar 
Kapur, wyk. Cate Blanchet, 
Geoff rey Rush, Joseph 
Fiennes, Richard Atten-
borough

00:20 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2014

02:10 Eve i Alex 
- komedia obyczajowa, 
prod. Australia, 2015

03:40 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn 
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 
08:25 Akademia 

ogrodnika 
08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Weekendowa 

metamorfoza 
12:00 Co za tydzień 

- magazyn 
12:40 Projekt Lady 
13:45 Lorax - fi lm komedia, 

USA, 2012, reż. Chris Re-
naud, wyk. Danny DeVito, 
Ed Helms

15:35 Rodzinne rewolucje 
- fi lm komedia, USA, 
2014, reż. Frank Coraci, 
wyk. Adam Sandler, Drew 
Barrymore, Kevin Nealon, 
Terry Crews, Wendi 
McLendon-Covey 

18:00 Salon sukien ślubnych 
Goka 

19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn 

20:00 Władca pierścieni: 
Powrót króla 
- fi lm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2003, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen

00:10 Kick-Ass II 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Jeff  
Wadlow, wyk. Aaron 
Taylor-Johnson, Chloë 
Grace-Moretz, Jim Carrey, 
Christopher Mintz-Plasse, 
Donald Faison, Morris 
Chestnut 

02:20 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

03:20 Uwaga! - magazyn 
03:40 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:15 Artur i Minimki 3. 
Dwa światy

 Maltazar przedostaje się 
do świata ludzi. Złemu 
władcy Minimków 
udało się uzyskać wzrost 
prawdziwego człowieka.

10:30 Percy Jackson: 
Morze potworów

 Percy był dyslektykiem 
z ADHD, który popadał 
w tarapaty. Pewnego dnia 
okazało się, że jest synem 
Posejdona, boga mórz 
i z dnia na dzień stał się 
częścią wyprawy, mającej 
na celu uratowanie świata. 

12:45 X-Men: Przeszłość która 
nadejdzie

15:30 Noc w muzeum 2
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
20:05 XIII Płocka Noc 

Kabaretowa

23:00 48 godzin
 - komedia sensacyjna 
 Jack Cates jest jedynym 

policjantem, który ocalał 
ze strzelaniny z poszuki-
wanym mordercą. Cates 
ma 48 godzin, żeby złapać 
przestępcę.

01:05 Więzień labiryntu: 
Próby ognia

 Ekranizacja drugiego 
tomu bestsellerowej 
trylogii fantastycznej 
Jamesa Dashnera. Okazuje 
się, że labirynt był tylko 
początkiem, a na bohat-
erów czeka jeszcze więcej 
niespodzianek, pułapek 
i mylnych tropów. 

04:00 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Droga - Stan wyjątkowy 
- serial obyczajowy TVP

09:10 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Czajkowskiego 
- fi lm dokumentalny

10:05 Animama - 14 bajek 
z królestwa Lailonii 

10:45 Duma i uprzedzenie 
11:50 Trzeci punkt widzenia 
12:30 Słodkie oczy - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1979, 
reż. Juliusz Janicki

13:40 Bilet do kina - Wielkie 
oczy - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, Kanada, 2014

15:40 10. Międzynarodowy 
Konkurs Wokalny 
im. Stanisława 
Moniuszki 

17:15 Niedziela z... rolami 
Andrzeja Łapickiego

18:10 Niedziela z... rolami 
Andrzeja Łapickiego 
- Stracona noc - fi lm TVP

19:05 Niedziela z... rolami 
Andrzeja Łapickiego 
- Cześć, kapitanie! 
- fi lm TVP, prod. Polska

20:20 Dzień Szakala
- fi lm fabularny

22:50 Opole 2019 
- Scena Alternatywna
- Rebeka, The Dumplings

23:30 Dokument.pl - Mów 
do mnie
- dokumentalny

00:25 Dzieje grzechu 
- dramat, prod. Polska

02:45 Mocne Kino
- Dajcie mi głowę 
Alfredo Garcii 
- dramat, prod. USA

04:45 Legendy Rocka 
- Elvis Costello 

05:10 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Flash 
07:55 Łowcy skarbów 

Historyczka Sydney 
Fox decyduje się 
podróżować po świecie, by 
odnaleźć zaginione skarby 
i dzieła sztuki.

10:00 Przygody Merlina 
Młody czarodziej 
przybywa do Camelotu
i ukrywa swoje zdolności, 
gdyż król, Uther Pendrag-
on, tępi wszelką magię.

11:00 Następny proszę!
12:10 Żandarm się żeni 

Sierżant Cruchot poznaje 
atrakcyjną wdowę. Sym-
patia ojca nie przypada do 
gustu jego córce.

13:50 Najpiękniejsze baśnie: 
Księżniczka i diabeł 

15:55 Nowe przygody 
Aladyna 

17:55 Skok na kasę 
20:00 Furia 
22:25 Akt odwagi 

00:30 Uwikłana 
Porwana kobieta, chcąc 
ratować chorego syna, 
pomaga oprawcy w od-
nalezieniu swojego męża, 
który ukrywa prawdziwą 
tożsamość.

01:25 Z archiwum 
policji 
- fabularny

02:05 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

02:45 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:25 Biesiada na cztery
pory roku - serial 
obyczajowy

04:05 Menu na miarę
 - fabularny

04:40 Słodka miłość

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
10:50 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:55 Jesień Czejenów 

- fi lm western, USA, 
1964, reż. John Ford, 
wyk. Richard Widmark, 
Carroll Baker, Karl Malden, 
Dolores Del Rio, Sal Mineo, 
Edward G. Robinson, 
James Stewart, Ricardo 
Montalban, Gilbert 
Roland, Arthur Kennedy, 
Patrick Wayne, Victor Jory

16:00 W krzywym zwiercia-
dle: Europejskie 
wakacje - fi lm komedia, 
USA, 1985, reż. Amy 
Heckerling, wyk. Chevy 
Chase, Beverly D’Angelo, 
Dana Hill, Jason Lively, 
John Astin

18:00 Akademia policyjna 
- fi lm komedia, USA, 
1984, reż. Hugh Wilson, 
wyk. Steve Guttenberg, 
Kim Cattrall, G.W. Bailey, 
Bubba Smith, Donovan 
Scott, George Gaynes 

20:00 Green Lantern 
- fi lm przygodowy, USA, 
2011, reż. Martin Camp-
bell, wyk. Ryan Reynolds

22:25 Człowiek z blizną 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1983, reż. Brian De Palma, 
wyk. Al Pacino, Steven 
Bauer, Michelle Pfeiff er, 
Mary Elizabeth Mastran-
tonio, Robert Loggia,
F. Murray Abraham, 
Harris Yulin 

01:55 Zagubieni - serial, USA 
02:50 Noc Magii

06:00 101 dalmatyńczyków
08:55 Flintstonowie
09:35 Droga do El Dorado
11:20 Galileo
13:30 Przyjęty
 Bartleby, inteligentny 

ale wyjątkowo leniwy 
absolwent liceum, nie 
dostaje się na studia. 
Presja rodziców sprawia, 
że wraz z grupą kolegów, 
którym również nie udało 
się zdobyć indeksów uczel-
ni, postanawiają stworzyć 
fi kcyjny college. 

15:25 Szklane piekło
 Pełna dramatycznych scen 

historia kobiety ratującej 
swoich najbliższych w 
ogarniętym pożarem dra-
paczu chmur. W kancelarii 
adwokackiej na 60. piętrze 
nowoczesnego wieżowca 
Brianna i Tom Bronsonow-
ie mają właśnie podpisać 
papiery rozwodowe. 

17:25 Ofi ary losu
 Elaine Will, szofer bogatej 

starszej pani, porywa 
jej ukochanego pieska, 
by zdobyć okup, którym 
powetuje sobie lata 
wyzyskiwania przez skąpą 
chlebodawczynię. 

19:00 Galileo
20:00 Biali nie potrafi ą 

skakać 
- komedia

22:30 Odzyskać dziecko
 - thriller 
 Amerykanów, Steven 

i Shannon, jedzie do 
Porto Rico adoptować 
osieroconą po trzęsieniu 
ziemi dziewczynkę z Haiti, 
Ninę. 

00:25 Tuż przed tragedią
02:30 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:05 BBC w Jedynce 
- Błękitna Planeta 
- fi lm dokumentalny

06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Wokół mórz. Na-

jwiększe ognisko na 
świecie 

09:05 Czterdziestolatek - 
dwadzieścia lat później 
- serial komediowy

10:15 Komisarz Alex - serial 
kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów
13:15 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Okrasa łamie przepisy
- program kulinarny 

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:27 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial
21:35 Rolnik szuka żony
22:35 Ekstradycja

- serial TVP
23:45 Uwięzione - serial
01:55 Moja wspaniała włoska 

rodzinka
- fi lm obyczajowy

03:35 Transport morski 
- prawdziwe koszty 
- fi lm dokumentalny

04:40 Notacje

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:50 Coś dla Ciebie
 - magazyn

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

 - serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

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

- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Zemsta o jasnych 

oczach
 - serial obyczajowy, 
prod. Francja, 2017

22:00 Stacja - fi lm fabularny, 
prod. Polska, 2001, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Katarzyna Figura

23:50 Dobry czas na miłość 
- komedia, prod. Francja

01:30 Glina - serial kryminalny
02:35 Elizabeth - dramat 

historyczny

05:30 Uwaga! 
- magazyn 

05:55 Mango
- telezakupy

07:00 Szkoła
08:00 19 +
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny 

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

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn 

20:10 Doradca smaku 
- Kozacki kulisz 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

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

Goka 
23:30 Niepokój 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. D.J. Caruso, 
wyk. Shia LaBeouf, Sarah 
Roemer, Carrie-Anne 
Moss, David Morse, Aaron 
Yoo, Matt Craven, Viola 
Davis 

01:35 Co za tydzień
- magazyn 

02:20 Uwaga! 
- magazyn 

02:45 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 MEGA HIT - Więzień 
labiryntu: Próby ognia
- fi lm s-f

 Ekranizacja drugiego 
tomu bestsellerowej 
trylogii fantastycznej 
Jamesa Dashnera. Okazuje 
się, że labirynt był tylko 
początkiem, a na bohat-
erów czeka jeszcze więcej 
niespodzianek, pułapek
i mylnych tropów. 

22:55 Wybraniec śmierci
 John Hatcher przez wiele 

lat był agentem specjal-
nym do walki z handlem 
narkotykami. 

00:55 Znaki
02:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:45 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Poznań

09:00 Nienasyceni - magazyn
09:25 Którędy po sztukę

- Mieczysław Wejman 
09:40 Trędowata

- melodramat, 
prod. Polska, 1976, 
reż. Jerzy Hoff man, 
wyk. Elżbieta Starostecka, 
Leszek Teleszyński, 
Jadwiga Barańska, 
Czesław Wołłejko, 
Lucyna Brusikiewicz, Irena 
Malkiewicz, Anna Dymna, 
Gabriela Kownacka, 
Mariusz Dmochowski

11:30 Popielec - Podmuch 
- serial TVP

12:40 Popielec - Ślub - serial
13:40 Studio Kultura 
14:00 Śladami wielkich 

kompozytorów 

15:05 Faustyna 
- fi lm biografi czny,
prod. Polska, 1994, 
reż. Jerzy Łukaszewicz, 
wyk. Dorota Segda

16:35 Rok spokojnego słońca 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, USA, 1984

18:35 Do przerwy 0:1 - serial
19:40 30-lecie Biennale WRO 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Panorama kina 

polskiego - Bilet na 
księżyc - fi lm obyczajowy

22:30 Więcej niż fi kcja
 - Efekt domina
- fi lm dokumentalny

24:00 Powidoki 
00:20 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
00:50 Kino nocne - Kocie ślady 

- fi lm TVP

05:55 Zbuntowany anioł 
07:00 Na wariackich 

papierach - fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
Historyczka Sydney Fox 
decyduje się podróżować 
po świecie, by odnaleźć 
zaginione skarby i dzieła 
sztuki.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Snajper 3 
21:50 Champion 

23:50 Najlepsi z najlepszych
- fi lm akcji
Na mistrzostwa świata 
w karate zostaje wybrana 
reprezentacja składająca 
się z piątki najlepszych 
zawodników. 

01:45 Rodzinny interes
02:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:00 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:40 Słodka miłość
- telenowela
Siostry Bandi są 
właścicielkami znanej 
fabryki cukierków.

05:10 Szkoła
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

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

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
16:20 Szpital - program 

obyczajowy 
17:20 Milionerzy  
17:55 Kryminalni 

- serial sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Odwróceni
- serial sensacyjny, 
prod. Polska 
Policjanci rozpracowujący 
gang pruszkowski próbują 
pozyskać informatora
z wewnętrznego kręgu.

22:05 Green Lantern
- fi lm przygodowy, 
USA, 2011, reż. Martin 
Campbell, wyk. Ryan 
Reynolds, Blake Lively, 
Peter Saarsgard, Mark 
Strong, Tim Robbins, 
Jay O. Sanders, Angela 
Bassett 

00:25 Zagubieni 
- serial, USA 

01:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:25 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
10:30 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda: Sport

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 
16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Przeklęta
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Galileo

23:05 Rekreator 
- thriller

 Grupa nastolatków,
która natknęła się na 
tajne laboratorium, staje 
się częścią mrocznego 
eksperymentu, pole-
gającego na tworzeniu 
złych ludzkich klonów. 
Craig, Tracy i Derek 
muszą się zmierzyć ze 
swymi idealnymi kopiami, 
których jedynym celem 
jest odnalezienie i zabicie 
swoich „oryginałów”.

01:00 STOP Drogówka
- magazyn

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

Sport 2019
04:40 Trans World Sport 2019
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wtorek 23 lipca

05:05 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów

05:35 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów

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

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial 

10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce

- Planeta lasów
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

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

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport
19:27 Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial 

kostiumowy
21:35 Rolnik szuka żony 

- reality show
22:35 Okupowani - serial
23:35 Jeszcze lecimy 

- fi lm dokumentalny
00:20 Wichry wojny - serial
02:55 Rosyjska 

opozycja 
03:55 Notacje 

- Olga Kapkowska

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:55 Człowiek pracy 
i modlitwy - reportaż

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:15 Marzę o Tobie 

- serial prod. Turcja, 2018
14:10 Postaw na milion 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Więzień miłości 
- serial obyczajowy

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

- serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 E = MC2 

- komedia, 
prod. Polska, 2002

22:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

23:10 Zemsta o jasnych 
oczach - serial 

01:00 Świat bez fi kcji - Lo i 
stało się. Zaduma nad 
światem w sieci 

02:40 Glina - serial kryminalny
03:45 Dobry czas na miłość 

- komedia
05:15 Zakończenie

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

- Kozacki kulisz 
08:00 19 +
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny 

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

 - program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Zielona strefa 

- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, Hiszpania, 2010, 
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, Greg 
Kinnear, Brendan Gleeson, 
Amy Ryan, Khalid Abdalla, 
Jason Isaacs 

23:55 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:55 W garniturach - serial
01:50 Salon sukien 

ślubnych Goka 
02:50 Uwaga! 

- magazyn 
prod. Polska

03:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Znaki

22:10 Furia
 - thriller 
 Thomas Craven od lat 

pracuje jako detektyw 
w wydziale zabójstw 
bostońskiej policji. Jest 
samotnym wdowcem. 
Jedyną bliską mu osobą 
jest ukochana, 24-letnia 
jedyna córka Emma, 
pracująca w jednej 
z wielkich korporacji. 

00:35 Skazany na śmierć
 Islamiści ostrzeliwują 

z artylerii stolicę Jemenu, 
miasto Sana, i są już coraz 
bliżej Ogygii. Michael, 
Whip i Koreańczyk muszą 
jak najszybciej opuścić 
mury tego więzienia. 

01:35 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

08:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:25 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:40 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Kanał Elbląski
- reportaż

09:00 Antyfonie - Jacek 
Sienkiewicz - fi lm doku-
mentalny, prod. Polska, 
2017, reż. Andrzej Załęski

09:35 Rok spokojnego słońca 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, USA, 1984

11:30 Popielec - serial TVP
14:10 Studio Kultura - Roz-

mowy - Krzysztof Tyszka 
- Drozdowski

14:25 Niedziela z... rolami 
Andrzeja Łapickiego

15:20 Meta - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1971, reż. Antoni 
Krauze, wyk. Asja Łamtiu-
gina, Witold Pyrkosz

16:40 Złote runo - komedia

18:10 Do przerwy 0:1 
- serial TVP

18:50 Banda Rudego 
Pająka - Pechowy mecz 
- serial TVP, prod. Polska, 
1988

19:25 Powidoki - program 
publicystyczny

19:45 One. Kobiety kultury 
- Elżbieta Towarnicka
 - magazyn kulturalny

20:20 Lekkie obyczaje - U niej 
w domu, prod. Francja

22:15 Żelazna klasyka
- Widmo - dramat

00:20 Nocny dokument 
- Mały lalkarz - fi lm 
dokumentalny

01:30 Faworyta - opera
04:20 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

05:55 Zbuntowany anioł 
07:00 Na wariackich

papierach 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
 Serial sensacyjny 

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

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 Akt odwagi 
22:00 Najlepsi 

z najlepszych 2
Podczas nielegalnej walki 
zostaje zamordowany 
Travis. Wkrótce jego przy-
jaciele również znajdują 
się w niebezpieczeństwie. 

00:00 Puls lata
00:05 Zbrodniarz 
02:10 Rodzinny interes
03:05 Biesiada na cztery pory 

roku - serial
04:20 Z archiwum policji 
04:40 Słodka miłość

05:10 Szkoła
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

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

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy  
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Uśpieni 
- fi lm obyczajowy,
prod. USA, 1996, 
reż. Barry Levinson, 
wyk. Kevin Bacon, Robert 
De Niro, Dustin Hoff man, 
Jason Patric, Brad Pitt, 
Billy Crudup, Ron Eldard, 
Minnie Driver, Vittorio 
Gassman 

23:10 Lot 93 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, 2006, 
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Christian 
Clemenson, J.J. Johnson, 
Gary Commock, 
Polly Adams 

01:25 Zagubieni 
- serial, USA 

02:25 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

według Richarda 
Hammonda: Sport

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Król wikingów
 Na ziemię przybywa

bóg piorunów, Thor
po starożytne relikwie: 
młot z Valhalli, wisior 
Marii Magdaleny z Midgar-
du i róg z Hellheim. 

23:35 Kraina złoczyńców
 - thriller 
 Policyjny wyga

z Baton Rouge, detektyw 
Bud Carter, rozpracowuje 
największy na Południu 
Stanów Zjednoczonych 
przestępczy syndykat. 

01:40 Transakcje za milion 
dolarów: Los Angeles

02:45 Interwencja
- magazyn
prod. Polska

03:05 Magazyn Atleci Polsat 
Sport 2019
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05:05 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów

05:35 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów. 
Kraina drzew mopane
- fi lm dokumentalny

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

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

- Busko - Zdrój - magazyn
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra 
12:50 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:27 Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial
21:35 Rolnik szuka żony 

- reality show
22:35 Lampedusa. 

Za horyzontem - serial
23:35 W imię honoru 

- fi lm dokumentalny
00:40 Wojsko - polskie.pl 
01:05 Terytorialsi

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:55 Pożyteczni.pl - magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

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

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram

18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP

19:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

20:10 Kino relaks 
- Tata do pary 
- komedia, prod. Niemcy, 
2011, reż. Til Schweiger, 
wyk. Til Schweiger, Emma 
Schweiger, Jasmin Gerat, 
Samuel Finzi

22:25 Mocne Kino - Mokra 
robota - fi lm akcji, 
prod. USA, 2011

24:00 Rezerwat
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 2007,
reż. Łukasz Palkowski

01:55 Sztuka zbrodni Dzieło 
w czerni. cz. 2 - serial

02:50 Mokra robota - fi lm akcji, 
prod. USA, 2011

05:10 Uwaga! - magazyn 
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła
07:50 Doradca smaku 
08:00 19 +
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji 
- program 

12:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:30 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

15:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Kod dostępu 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Dominic Sena, 
wyk. John Travolta,
H. Jackman, Halle Berry, 
Don Cheadle, Sam Shep-
ard, Vinnie Jones 

23:40 Mr. Brooks 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Bruce A. 
Evans, wyk. Kevin Costner, 
Demi Moore, Dane Cook, 
William Hurt, Marg 
Helgenberger 

02:05 American Horror 
Story: Asylum 
- serial, USA 

03:10 Uwaga! - magazyn 
03:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Sztanga i cash
 - komedia sensacyjna
 Film inspirowany prawdzi-

wymi wydarzeniami, które 
miały miejsce w Miami 
w 1994 roku. Daniel Lugo 
jest kulturystą. Pracuje 
w miejscowej siłowni, 
a w wolnym czasie 
uczęszcza na kursy mot-
ywacyjne Johnny’ego Wu. 

22:55 Zoolander 2
 - komedia 
 Derek Zoolander 

wraca po 15 latach, aby 
kolejny raz zatrząść 
światem mody. 

01:10 Nasz Nowy Dom
03:10 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:45 Szlakiem miejsc 
niezwykłych 
- Pomniki historii 

09:00 Księga Przestrzeni
- Dachy opiekuńcze,
 prod. Polska, 2016, 
reż. Tomasz Drozdowicz

09:35 Którędy po sztukę 
- Mieczysław Wejman 

09:50 Złote runo 
- komedia, prod. Polska, 
1996, reż. Janusz Kon-
dratiuk, wyk. Zbigniew 
Buczkowski, Zbigniew Ma-
zurek, Sylwia Ross, Monika 
Bolly, Wiesław Rudzki, 
Roman Kondratiuk

11:30 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 
- serial TVP

13:45 Studio Kultura
14:10 Trzymaj się swoich 

chmur Przegląd Piosen-
ki Aktorskiej 2004

15:20 Patrzę na ciebie,
Marysiu - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1999

16:40 Siekierezada 
- dramat

18:10 Banda Rudego 
Pająka - serial TVP

19:25 Trzeci punkt widzenia 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Geniusz: Picasso

- serial, prod. USA
21:25 W trzy miesiące 

dookoła świata
- W objęciach węża 
- fi lm dokumentalny

23:35 Dokument w podróży 
- MappaMundi 
- fi lm animowany

00:35 Lekkie obyczaje 
- U niej w domu

02:30 Tribute to Tomasz 
Stańko cz. 1 - koncert

05:50 Zbuntowany anioł 
07:00 Na wariackich 

papierach - fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel lombardu, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci.

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Szczęki 3 
- thriller
prod. USA
Syn szeryfa Brody’ego, 
Mike, pracuje w parku 
wodnym na Florydzie. 
Gdy rekin ludojad atakuje 
zwiedzających, on i jego 
dziewczyna są zmuszeni 
stoczyć walkę z bestią.

22:00 W szczękach rekina 
23:55 Bez Litości 
01:45 Rodzinny interes
02:45 Z archiwum 

policji 
- fabularny

03:20 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Z archiwum policji 
- fabularny

04:40 Dyżur
04:50 Słodka miłość

05:10 Szkoła
06:10 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

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

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy  
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Podaj dalej 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2000, reż. Mimi Leder, 
wyk. Kevin Spacey, Helen 
Hunt, Haley Joel Osment, 
Jay Mohr, James Caviezel, 
Jon Bon Jovi, Angie Dickin-
son, David Ramsey 

22:35 Frankie i Alice 
- fi lm obyczajowy,
prod. Kanada, 2010, 
reż. Geoff rey Sax, 
wyk. Halle Berry, 
Stellan Skarsgard, 
Phylicia Rashad, 
Chandra Wilson, 
Brian Markinson

00:40 Zagubieni 
- serial, USA 

01:40 Druga strona medalu 
- talk show 

02:40 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

według Richarda 
Hammonda: Sport

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

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 
16:00 Gliniarz i prokurator
 Prokurator okręgowy

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

17:00 Przeklęta
18:00 Septagon

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Za wszelką cenę
 Maggie marzy o sukcesie 

w boksie zawodowym. 
Wierzy, że mogłaby go 
osiągnąć z pomocą świ-
etnego trenera - Dunna, 
który jednak nie zgadza się 
jej trenować. 

23:50 Biali nie potrafi ą 
skakać

 Opowieść o perypeti-
ach dwóch ulicznych 
koszykarzy, którzy 
postanawiają zarobić 
niemałe pieniądze na grze 
w turniejach. 

02:15 Graffi  ti
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05:05 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów

05:35 Natura w Jedynce
- Planeta lasów. Duchy 
Madagaskaru - fi lm

06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 

- Bieszczady - magazyn
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial 
komediowy TVP

10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce

- Planeta lasów. Las 
olbrzymów - fi lm

13:15 Natura w Jedynce 

14:00 Elif 
- serial, prod. Turcja

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:27 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:50 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:40 Ocaleni - reality show
00:45 W pułapce kłamstw 

- thriller, prod. Kanada

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:50 Operacja Zdrowie! 
Geriatria - magazyn

07:25 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

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

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

- serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Uśmiech Mony Lizy 

- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2003

22:20 E = MC2 
- komedia, prod. Polska, 
2002, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Agnieszka 
Włodarczyk

00:05 Tata do pary - komedia, 
prod. Niemcy, 2011

02:20 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

03:20 Art Noc

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

- Pierś z kaczki z karmel-
izowanym ananasem 

08:00 19 +
09:00 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
10:00 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Showtime 
- fi lm komedia, 
USA, 2002, reż. Tom 
Dey, wyk. Robert De 
Niro, Eddie Murphy, Rene 
Russo, William Shatner, 
Chris Ufl and, Nestor 
Serrano 

00:30 Top Model - program 
rozrywkowy 

01:30 Efekt Domina 
02:05 Uwaga! 

- magazyn 
prod. Polska

02:30 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Hitch: Najlepszy 
doradca przeciętnego 
faceta

 Alex “Hitch” Hitchens
to słynny - i anonimowy 
- nowojorski “lekarz serc”, 
który za odpowied-
nią opłatą pomaga 
nieśmiałym facetom zdo-
być kobiety ich marzeń. 

22:40 I że cię nie 
opuszczę

 Młode małżeństwo 
bierze udział w zdarzeniu, 
które na zawsze odmieni 
ich życie.

00:50 Chirurdzy
02:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:30 Informacje kulturalne 
08:45 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
historii - Stargard

09:05 Vistuliada
09:30 Iluzja - impresja fi lmowa, 

prod. Polska, 1966, 
reż. Konstanty Ciciszwili, 
wyk. Zbigniew Cybulski, 
Jolanta Ukielska

09:55 Siekierezada 
- dramat, 
prod. Polska, 1985, 
reż. Witold Leszczyński, 
wyk. Edward Żentara, 
Daniel Olbrychski, Ludwik 
Pak, Wiktor Zborowski, Jan 
Jurewicz, Ludwik Benoit, 
Krzysztof Majchrzak

11:30 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 
- serial TVP

14:05 Studio Kultura 
14:20 Taśmy Kultury

14:50 Weiser - dramat
psychologiczny

16:40 Sztuczki 
- fi lm obyczajowy,
 prod. Polska, 2007, 
reż. Andrzej Jakimowski

18:25 Banda Rudego 
Pająka 
- serial TVP

19:45 Koło pióra - magazyn
20:20 Teatr Telewizji 

- Teatr Sensacji - Stawka 
większa niż życie 

21:40 Ga, ga. Chwała 
bohaterom - fi lm science 
fi ction, prod. Polska

23:10 Scena Klasyczna
24:00 Portrety - Amy 

- fi lm dokumentalny
02:15 W trzy miesiące 

dookoła świata 
- W objęciach węża

06:00 Na wariackich 
papierach 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
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 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Wieczny student
- komedia
Podrywacz i lekkoduch, 
który jest studentem 
od siedmiu lat, chcąc 
zdobyć fundusze na życie, 
zamierza urządzić wielką 
imprezę. 

21:55 Wiosła w dłoń 
Opowieść o trzech 
mieszczuchach, którzy 
wyruszają na spływ ka-
jakowy, w którym główną 
atrakcją jest poszukiwanie 
skarbu wartego 200 
tysięcy dolarów. 

23:55 Skok na kasę 
02:00 Górka Dolna 
03:00 Rodzinny interes
03:55 Taki jest świat
04:50 Słodka miłość

- telenowela

05:10 Szkoła
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

07:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:10 Szpital
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 
prod. Polska

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

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 
prod. Polska

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy  

17:55 Kryminalni 
- serial sensacyjny, 
Polska 

19:00 Ukryta prawda 
20:00 Nauka jazdy 

- fi lm obyczajowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2014, reż. Isabel Coixet, 
wyk. Ben Kingsley, Patricia 
Clarkson, Sarita Choud-
hury, Jake Weber, Grace 
Gummer 

21:55 Wyrolowani 
- fi lm komedia, 
USA, 2008, reż. David 
Wain, wyk. Sean William 
Scott, Paul Rudd, Christo-
pher Mintz-Plasse

00:00 Zagubieni 
- serial, USA 

01:00 Druga strona medalu 
02:35 Noc Magii

06:00 Transakcje za milion 
dolarów: Los Angeles

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom

- magazyn
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda: Sport

11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 9. miesiąc
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

15:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Żołnierze Panfi łowa
 Film o grupie 28 sowiec-

kich żołnierzy piechoty, 
którzy w listopadzie 1941 
roku mieli przez kilka dni 
powstrzymywać kolumnę 
ponad pięćdziesięciu 
niemieckich czołgów 
jadących na Moskwę.

23:30 Tuż przed tragedią
01:40 Transakcje za milion 

dolarów: Los Angeles
- program rozrywkowy

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

03:40 Top 10 lista 
przebojów

05:45 Telezakupy TV Okazje
- program rozrywkowy

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. 

 u Kupię kawalerkę  w Żarach ok 
35 m kw. Lokalizacja obojętna. 
Pilnie tel. 723 303 802

SPRZEDAM

 u Sprzedam nowy agregat 
prądotwórczy firmy Kraft, cena 
549 zł, tel. 886 540 117

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

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

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

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

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

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

 u Sprzedam regał. Szaf ka 
biała. Lustro kryształowe w 
złotej drewnianej ramie. Duża 
klatka dla gryzoni. tel. 530 521 
033

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

 u Kuchenka elektryczna z jedną 
płytą grzejną, nowa. Stół drew-
niany ogrodowy. Skrzynki balko-
nowe rattan nowe. Koszyk rowe-
rowy nowy. tel. 530 521 033

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
Naleśniki 
jak gołąbki
Składniki:
• mleko - 1 szklanka 
• jajka - 2 szt.
• mąka - 1.5 szklanki 
• woda mineralna - 0.2 

szklanki 
• olej do smażenia ok 

30 ml
• sól - 1 szczypta 
• natka pietruszki - 1 

łyżka 
• tłuszcz do smażenia 
nadzienie 
• mięso mielone dro-

biowe – 30 dkg
• ugotowany ryż – 15 

dkg
• koncentrat pomido-

rowy 3 duże łyżki 
• sól do smaku - 1 

szczypta 
• Pieprz czarny  1 

szczypta 
• Oregano suszone
• cukier do smaku 
• bazylia 
• woda – 1 szklanka

Wykonanie
Przygotuj ciasto mie-
szając ze sobą: mleko, 

jajka, mąkę, wodę, olej, 
a także szczyptę soli 
oraz łyżkę posiekanej 
natki. Gdy ciasto uzy-
ska jednolitą, gładką 
konsystencję, usmaż 
cienkie naleśniki.  Mię-
so mielone przełóż do 
miski, dodaj ugotowa-
ny ryż oraz przyprawy 
(sól, pieprz, oregano)  
i wymieszaj. Na usma-
żone naleśniki nakładaj 
po dużej łyżce mięsne-
go farszu, a następnie 
składaj w kopertę. Gdy 
wszystkie będą już 
gotowe, ułóż je w ża-
roodpornym naczyniu 
- jeden obok drugiego. 
W miseczce rozmieszaj 
dobrze koncentrat po-
midorowy ze szklanką 
letniej wody, dodaj po-
krojoną bazylię i dopraw 
solą, pieprzem i cukrem. 
Przygotowanym sosem 
zalej naleśniki, przykryj 
naczynie i wstaw do 
nagrzanego piekarnika 
do 170 stopni na oko-
ło 35 minut. Podawaj  
z sosem, skropione 
śmietaną i udekorowane 
listkami świeżej bazylii.

Roladki 
schabowe 
nadziewane
Składniki:
• kotlety schabowe - 4 sztuki 
• mięso mielone - 200 gramów 
• Przyprawa do mięs np Knorr 
• starty żółty ser - 150 gramów 
• suszona żurawina - 1 łyżka 
• mąka - 2 łyżki 
• olej do smażenia woda - 2 

łyżki

Wykonanie
Mięso dokładnie rozbij tłuczkiem 
do mięsa tak, aby powstał duży  
i cienki plaster.  Mięso mielo-
ne wymieszaj ze startym se-
rem, żurawiną, dwiema łyżkami 
przegotowanej wody i dopraw je 
szczyptą przyprawy do mięs np. 
Knorr . Przyprawą Knorr posyp 
również rozbite kotlety schabo-
we. Następnie nałóż farsz i zwijaj 
całość w roladkę, podobnie, jak 
się zwija krokiety. Roladki oprósz 
mąką. Gotowe roladki ze schabu 
obsmaż z każdej strony tak, aby 
były złociste i rumiane. Umieść 
mięso w piekarniku rozgrzanym 
do 160 °C i zapiekaj ok. 25 minut. 
Podaj z ulubionymi dodatkami 
oraz surówką.  fot. ARMG
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 u Kupię kawalerkę  w Żarach ok 35 
m kw. Lokalizacja obojętna. Pilnie 
tel. 723 303 802 tel. 723 303 802

 u Mieszkanie M-3 dwa pokoje z 
kuchnią, I piętro, 44 m kw, ul. Szy-
manowskiego w Żarach - sprzedam, 
tel. 889 630 513

 u Wynajmę kawalerkę w domku 
jednorodzinnym z osobnym wej-
ściem. Świeżo po remoncie. tel. 696 
375 805

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

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

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

 u Żary – kawalerka na sprzedaż, 
w kamienicy, I piętro w cenie 97 
tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

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

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

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

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

 u Olbrachtów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
10 arów w cenie 60 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

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

 u Żary - lokal do wynajęcie, dobra 
lokalizacja, 17 m2, I piętro, 600 zł, 
Partner Nieruchomości 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 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 do remontu - na działce 
9-arowej, na wsi pod Żarami, 10 
min. jazdy do centrum miasta, 122 
tys PLN. Partner Nieruchomości, tel. 
690 411 006 

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

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

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

 u Żary - dom na sprzedaż – cena 
500.000zł. Partner 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 Żary - 3-pokojowe gustownie 
urządzone mieszkanie na wynajem. 
Partner Nieruchomości. 513017811.

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

 u Żary – mieszkanie do wynajęcia 
na Oś. Muzyków, 3 pokoje, w cenie 
1200 zł + opłaty. Partner Nierucho-
mości 513017811

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w centrum, 2 pokoje, III piętro w ce-
nie 165 tys. Partner Nieruchomości 
513017811

 u Żary - Na wynajem lokal 18 m2, 
idealny na biuro. Partner Nierucho-
mości 513017811

 u Żagań – mieszkanie na sprze-
daż, 2 pokoje 130 tys.  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

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

MOTORYZACJA

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

 u Ford C Max rok 2008 benzyna 
zarejestrowany. tel. 733 221 218

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

 u Skuter Buffalo - 150 zł. Sprawny, 
ale wymaga regeneracji. Żary, tel. 
664 089 086

 u Sprzedam opony z felgami 
145/70R12 do TICO. tel. 691 778 421

 u Simson S51 sprzedam, rok 1986, 
zarejestrowany, ubezpieczony, cena 
3700, Żary, tel. 505 841 222

 u Sprzedam nowe radio firmy Ba-
ing z wyświetlaczem dotykowym, 
pilot, bardzo dużo funkcji, cena 299, 
tel. 886 540 117

PRACA

 u Szukam osoby z Żar do opieki 
nad 4,5 letnim chłopcem. Mama 
chłopca pracuje na 2 zmiany. Dziec-
ko chodzi do przedszkola. Telefon 
kontaktowy 723 303 802

 u Młoda kobieta podejmie pracę 
w sklepie lub gastronomii na tere-
nie Żar, tel. 576 692 971

ROLNICTWO

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

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

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

RÓŻNE

 u Wykonam montaż mebli, wy-
mienię baterie, kran w kuchni, ła-
zience, wytnę, potnę zbędne drze-
wa na posesji w ogrodzie, itp. tel. 
729 682 602

USŁUGI

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

OGŁOSZENIA

• Nauczyciel języka angielskiego Łęk-
nica 1

• Pomoc nauczyciela Olbrachtów (wy-
miar etatu 5/8) 1

• Doradca klienta Żary 4
• Wychowawca świetlicy środowiskowej 

Tuplice 1
• Psycholog Lubsko 1
• Nauczyciel informatyki Lubsko 1
• Nauczyciel oligofrenopedagog Lubsko 1
• Nauczyciel nauczania początkowego 

Lubsko 1
• Nauczyciel wychowania fizycznego 

Lubsko 1
• Pomoc nauczyciela Lubsko 1
• Pomoc kuchenna Lubsko 1
• Pracownik do spraw obsługi klienta 

Trzebiel 1
• Stanowisko do spraw konta ubezpie-

czonego Żary 1
• Opiekun mieszkań chronionych Żary 1
• Pracownik muzeum Żary 1
• Elektryk Lubsko 1
• Technik Żary 1
• Kosztorysant Żary 1
• Psycholog Żary 1
• Psycholog Żary 1
• Psycholog Żary (1/2 etatu) 1
• Pedagog Żary (1/2 etatu) 1
• Pracownik socjalny Żary 1
• Policjant Żary/ Lubsko 15
• Sprzedawca na stanowisku mięsnym 

Żary 4
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 6
• Kierownik sklepu Żary 2

• Kasjer/Sprzedawca Lipinki Łużyckie 1
• Kasjer/Sprzedawca Lubsko 2
• Opiekunka Miłowice 1
• Pielęgniarka/ Koordynator sekcji 

medycznej Miłowice 1
• Pokojowa Miłowice 1
• Fryzjer Żary lub Zasieki 1
• Pielęgniarka Lubsko 1
• Piekarz Lubsko 1
• Szwaczka Lubsko 5
• Sprzątaczka Żary 1
• Osoba sprzątająca Żary (1/2 etatu) 1
• Salowa Żary 8
• Pracownik transportu wewnętrznego 

Żary 2
• Pracownik gospodarczy Żary 3
• Osoba sprzątająca Żary 3
• Sprzątaczka Żary 2
• Osoba sprzątająca Żary 1
• Sprzątaczka (grupa doczyszczjąca) 2
• Pracownik ekipy sprzątającej Obiekty 

na terenie woj. lubuskiego 2
• Monter-Instalacji wodno-kanalizacyj-

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

ny Żary 2
• Pomocnik kamieniarza/ betoniarza 

Sieniawa Żarska 1
• Technolog robót wykończeniowych Te-

ren powiatu żarskiego i żagańskiego 5
• Stolarz Lipinki Łużyckie 1
• Pomocnik dekarza Stara Woda 1
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Operator wózka widłowego Górzyn 1

• Magazynier (Borowina) 1
• Ślusarz (Borowina) 3
• Operator wózka widłowego (Borowina) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na-Polska) 2
• Spawacz MAG (Borowina) 4
• Automatyk (Wiechlice/Małomice) 1
• Pracownik ochrony (Wiechlice) 1
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 3
• Projektant (Szprotawa) 1
• Robotnik gospodarczy (Żagań) 4
• Murarz (Gozdnica) 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (teren woj. lubuskiego) 3
• Pracownik obróbki skóry (Leszno 

Górne) 10
• Nauczyciel przedmiotów informatycz-

nych (Żagań) 1
• Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

ekonomicznych (Żagań) 1
• Policjant służby prewencji (Żagań, 

Iłowa, Szprotawa) 12
• Pracownik produkcji - operator ma-

szyn (Trzebień) 10
• Elektryk (Gozdnica) 1
• Ratownik wodny (Gozdnica) 1
• Sprzedawca - handlowiec (Żagań) 2
• Pracownik produkcyjny - operator 

urządzeń (Gozdnica) 2
• Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

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

gań) 1
• Rehabilitant (Szprotawa) 1

• Nauczyciel języka angielskiego (Prze-
cław) 1

• Sprzedawca w stacji paliw (Szprota-
wa) 1

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

(Iłowa) 1
• Pracownik fizyczny utrzymania tere-

nów zielonych (Żagań) 2
• Doradca Klienta (Żagań) 1
• Młodszy Doradca Klienta (Żagań) 1
• Robotnik drogowy (teren powiatu) 2
• Odczytywacz wodomierzy - kierowca 

(gmina Szprotawa) 1
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Specjalista ds. zaopatrzenia i sprzeda-

ży (Gozdnica) 1
• Belowacz/pracownik fizyczny (Szpro-

tawa) 2
• Operator piły taśmowej (Wiechlice) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

- kanalizacyjnych (Iłowa) 2
• Nauczyciel języka angielskiego (Ża-

gań) 1
• Nauczyciel wychowania fizycznego 

(Żagań) 1
• Nauczyciel przedmiotów ekonomicz-

nych (Żagań) 1
• Nauczyciel informatyki (Żagań) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Ża-

gań) 1
• Nauczyciel historii (Żagań) 1
• Nauczyciel geografii (Żagań) 1

 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

MIEJSCE 
NA TWOJE 

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

AGENT KOT (2D dubbing)
19-22.07 - godz. 16.00; 23-25.07 - godz. 15.00; 

I ZNOWU ZGRZESZYLIBYŚMY, DOBRY BOŻE! 
(2D napisy)
19-21.07 - godz. 18.00, 23.07 - godz. 17.00; 24-25.07 - godz. 18.00
FIGHTER
19-22.07 - godz. 20.00, 23.07 - godz. 21.00; 24-25.07 - godz. 20.00
DKF - PAMIĘTNIKI CLAIRE DARLING (2D napisy)
23.07 - godz. 19.00

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

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

KRZYŻÓWKA

19.07

20.07

21.07

22.07

23.07

24.07

25.07

Makryny, Radomiła
Dzeń Czerwonego Kapturka

Czesława, Hieronima, Małgorzaty
Międzynarodowy Dzień Szachów

Daniela, Wiktora

Leny, Magdaleny, Mileny
Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar 
Przestępstw z Nienawiści

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

Jakuba, Krzysztofa
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Bogny, Brygidy, Apolinarii
Dzień Włóczykija

Kingi, Krystyny, Krzesimira
Dzień Policjanta
Dzień Pszczółki Mai
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