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Ojciec, kolega, piłkarz
Mirosław Adamkiewicz, dla kole-
gów Bolek. 19. sierpnia pożegnał 
się z nami. 

Bolek był wspaniałym kole-
gą, ojcem, a w naszym środowisku 
- Piłkarzem.

Wzór do naśladowania dla 
młodych adeptów piłki nożnej. Był 
zawodnikiem czwartoligowej Unii 
Kunice, grał również w ŁKS Łękni-
ca, w trzecioligowym Piaście Iłowa 
oraz w drużynach w lidze niemiec-
kiej.

Swoja przygodę z piłką za-
kończył w grupie piłkarzy Oldboy 
Hayduk, którzy istnieją już 24 lata. 

W 2000 roku Bolek wspólnie 
z kolegami zajął I miejsce woje-
wództwa lubuskiego w piłce nożnej. 
On sam został wtedy Królem Strzel-
ców.

Urodzony 17 lipca 1963 roku. 
Zmarł po 56 latach .

Andrzej Dudek
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Na wszystko są 
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Leszek Mrożek, wójt gminy Żary
- Po ostatnim spotkaniu w żarskim ra-
tuszu z udziałem prezesa Wód Polskich 
było powiedziane, że samorządy mają 
dojść do porozumienia. Usiąść do stołu 
i porozmawiać, w jakim kierunku dalej 
iść i zadanie to jest zadaniem właściciela 
spółki, czyli burmistrza Żar. Nie zrobiono 
tego. W zamian za to otrzymaliśmy pismo 
od pana prezesa Czekalskiego, że nie ma 
czego negocjować, bo według niego staw-
ka jest wyliczona prawidłowo - 27,70 zł.
Z taką kwotą dostaliśmy umowę do pod-
pisania. Ja tej umowy nie podpisałem 
i przedstawiłem swoje warunki. Propozy-
cja z naszej strony to cena 10,5 zł. Do tej 
pory nie otrzymałem stanowiska ZWiK 
w tej sprawie i nie mamy umowy na hurto-
wy odbiór ścieków. 

Najważniejszą rzeczą, która bardzo 
mnie ucieszyła w związku z przyjazdem 
pana dyrektora Rusieckiego z Wód Pol-
skich, jest to, że w końcu zobaczono, że 
ZWiK zataił bardzo ważną rzecz. Zataił, że 
jest tu aglomeracja, czyli nie mógł złożyć 
wniosku na taryfę tylko dla miasta Żary, 
a zapomniano o gminie Żary. Musiało być 
złożone dla całej aglomeracji. Niestety 
prezes Czekalski złożył tylko dla miasta 
i powiedział, żeby gmina martwiła się 
sama. Wody Polskie zaakceptowały taryfę 
nie mając pełnej informacji. Czy tu już zo-
stało złamane prawo?

Wcale się nie dziwię, że teraz Wody 
Polskie zawiadomiły Najwyższą Izbę 
Kontroli oraz Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wnioskując o przeprowa-
dzenie kontroli w żarskim Zakładzie Wo-
dociągów i Kanalizacji. Są to bardzo po-
ważne kontrole i dziś trudno powiedzieć 
jeszcze, co z nich wyniknie, ale raczej nic 
dobrego. Skoro instytucje zewnętrzne 
przyjadą tutaj z nastawieniem, że zostało 
złamane prawo, to na pewno będą chciały 
wykazać, że to prawo zostało złamane. Ja-
kie będą konsekwencje? Tego nikt nie wie. 
Poczekamy na wynik.

Ważna kwestia, o której mnie poin-
formowano, że nie wójt gminy powinien 
być tą instytucją, z którą mieszkańcy 
mają podpisaną umowę na odbiór ście-
ków. Instalacja nie jest własnością gminy, 
więc gmina nie ma prawa podpisywać 
umów z mieszkańcami. Obecnie miesz-
kańcy zaczynają składać do mnie wnioski 
o rozwiązanie umowy dotyczącej odbioru 
ścieków i będą składać wnioski do wła-
ściciela instalacji, tak jak mówią przepi-
sy, czyli w tym przypadku do ZWiK-u. To 
ZWiK ma obowiązek podpisywać umowy 
z mieszkańcami, już nie na hurtowy odbiór 
ścieków, tylko na odbiór zbiorowy - tak jak 
jest teraz w mieście i tak jak powinno być 
w całej aglomeracji. 

Jestem zadowolony, że dzięki in-
terwencji prezesa Dacy z Wód Polskich 
i posła Materny udało się tę sytuację wy-
jaśnić, naświetlić i można teraz pomału ją 
prostować. Nie będzie już  można mówić, 
że gmina jest tu stroną. Ja mieszkańcom 
pomogę we wszystkim co potrzeba, ale 
stronami będą ZWiK i mieszkańcy wsi, tak 
samo jak mieszkańcy miasta. Po to po-
wstała aglomeracja. Na spotkaniu przed 
urzędem miasta było to wielokrotnie pod-
kreślane przez dyrektora Wód Polskich 
i nawet przez byłego burmistrza Maciu-
szonka - po to została powołana spółka 

ZWiK, żeby obsłużyć całą aglomerację. 
Nie można sobie tak dzielić, jak to robi 
prezes Czekalski, że miasto to jedna rzecz, 
a gmina druga rzecz. Wzięto na to duże 
dofinansowanie i teraz trzeba prowadzić 
działalność zgodnie z przeznaczeniem 
spółki. ZWiK został powołany do spraw 
wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji 
Żary. To jest najważniejsze. Zatem cena 
za ścieki w całej aglomeracji powinna być 
jednakowa, albo porównywalna, tak jak to 
zapisano w studium wykonalności projek-
tu. Przecież pieniądze unijne zostały przy-
znane na podstawie tego studium. Gdyby 
wtedy wykazano tak różne stawki, jak są 
dzisiaj, ZWiK nie dostałby żadnych pie-
niędzy na inwestycje, a miasto musiałoby 
budować kanalizację z własnych środków 
bez wsparcia gminy Żary. 

W końcu znów zaczęto rozmawiać 
o aglomeracji, co od początku było dla 
mnie bardzo jasne, a dla innych mniej.

Wody Polskie zaproponowały 
stawkę 14,40 zł, jednak mieszkańcy nie 
zgadzają się z nią i ciągle liczą na to, że 
stawka będzie taka, jaka obowiązuje na 
terenie miasta. Mówią, że skoro Wody 
Polskie zostały wprowadzone w błąd, to 
tym bardziej oczekują, że stawka będzie 
jeszcze niższa. Wprawdzie 14,40 zł to i tak 
dużo mniej, niż proponowane przez ZWiK 
27,70 zł, ale mieszkańcy nadal stoją na 
stanowisku, że są oszukiwani. Czy to bę-
dzie 8,05 zł, czy inna kwota, to już należy 
do wyliczeń ZWiK-u, który będzie musiał 
obowiązkowo złożyć do Wód Polskich 
nowy wniosek o taryfy dla całej aglome-
racji.

Hurtowy odbiór ścieków mógłby 
funkcjonować nadal, gdyby gmina była 
właścicielem kanalizacji i wszystkich 
urządzeń, a przecież właścicielem jest 
ZWiK. Dla mnie to absurd, ale prezes Cze-
kalski twierdził cały czas, że tak ma być. 
Ale okazuje się, że jednak nie tak ma być. 
Po kontrolach może się okazać, że jest 
tam jeszcze wiele rzeczy, które w końcu 
trzeba wyprostować. 

ZWiK zarabia pieniądze, również 
na mieszkańcach Żar. Skoro ma takie 
konkretne zyski, to znaczy, że wartość 
ścieków jest przeszacowana również dla 
mieszkańców miasta. Jeśli dochód spółki 
byłby na poziomie minimalnego zysku, to 
jeszcze byłbym w stanie to zrozumieć. Ale 
zarabiać 1,8 miliona rocznie na czysto, 
gdzie spółka jest komunalna? Z tego może 
wynikać, że spółka bierze za duże pienią-
dze także od mieszkańców Żar. 

Skończy się 
w sądzie?

ŻARY W skrócie 
wygląda to tak. 
Kilka lat temu 
w ramach jednej 
inwestycji 
wybudowano 
kanalizację 
obejmującą 
część terenów 
gminy wiejskiej 
i część miasta 
Żary. Przez 
pewien czas 
stawki opłat za 
ścieki były takie 
same. Jednak 
żarski Zakład 
Wodociągów 
i Kanalizacji 
podniósł ceny 
mieszkańcom 
gminy 
kilkukrotnie. 
Prezes ZWiK 
tłumaczy to 
rachunkiem 
ekonomicznym, 
a gmina i jej 
mieszkańcy nie 
zgadzają się na 
to. Wszyscy mają 
swoje argumenty. 
Różne. W sprawę 
włączyły się 
Wody Polskie po 
wizycie w Żarach
prezesa 
Przemysława 
Dacy.

Delegacja z Warszawy 
przyjechała do Żar po-
nownie, a stanowisko Pań-
stwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie 
w tej sprawie przedsta-
wił dyrektor Paweł Ru-
siecki: 

- Podjęliśmy działa-
nia umożliwiające zmniej-
szenie cen w gminie wiej-
skiej Żary. 9 sierpnia zosta-
ła wydana decyzja przez Re-
gionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu usta-
nawiająca taryfę na odpro-
wadzanie ścieków i ta cena 
wynosi 14,40 zł za metr sze-
ścienny. Traktujemy to oczy-
wiście jako cenę tymczaso-
wą. Będą podejmowane dal-
sze działania w celu ustano-
wienia jednej taryfy dla mia-
sta i dla gminy wiejskiej. Tak, 
jakie były założenia wstęp-
ne przy tworzeniu aglomera-
cji. Założenia aglomeracyj-
ne były takie, że Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji w Ża-
rach podejmie działalność 
w zakresie zbiorowego od-
prowadzania ścieków na tych 
dwóch obszarach, jako jed-
no przedsiębiorstwo. Stąd 
stało się benefi cjentem środ-
ków unijnych. Zostały wy-
budowane sieci i w mieście 
i na wsi w celu prowadze-
nia działalności. Na ten mo-
ment niestety ZWiK odstę-
puje od działania w zakresie 
zbiorowego, czyli ustawo-
wego i chce odbierać ścieki 
w cenach hurtowych. I na ten 
moment jest taka decyzja re-
gulatora. 

Ponadto prezes Wód 
Polskich wystąpił do preze-
sa Najwyższej Izby Kontroli 
o przeprowadzenie kontroli w 
spółce w zakresie możliwe-
go naruszenia dóbr odbiorców 
- mieszkańców gminy wiej-
skiej, a również analizy, czy 

środki unijne zostały wyko-
rzystane zgodnie z założenia-
mi. Kolejnym działaniem pre-
zesa Wód Polskich jest wysto-
sowany wniosek o wszczęcie 
postępowania przez prezesa 
Urzędu Ochrony i Konsumen-
tów w celu stwierdzenia, czy 
nie zostały naruszone interesy 
mieszkańców gminy wiejskiej 
w zakresie działań monopoli-
stycznych.

Wody Polskie dzia-
łają w zakresie unormowa-
nia sytuacji. W naszej ocenie 
ta sytuacja nie jest sytuacją 
normalną, że przedsiębior-
stwo posiada na obszarach 
wiejskich własne sieci, a nie 
chce ich obsługiwać w zakre-
sie zbiorowego odbioru ście-
ków. Czyli ucieka od regula-
cji prawnej, w związku z któ-
rą musiałby złożyć   taryfę do 
Wód Polskich celem kontroli.

Oprócz tych działań, 
które już zostały podjęte, bę-
dziemy podejmować kolej-
ne starania celem wyegze-
kwowania działań w zakresie 
ostatecznych rozwiązań.

Tu oczywiście mamy 
apel do większościowego 
udziałowca spółki ZWiK, to 
jest do pani burmistrz, żeby 
mając większościowy udział 
wpłynęła na władze spółki. 
Założenia projektu unijnego 
były jednoznaczne - stworze-
nie aglomeracji i działalność 
ZWiK jako operatora w za-
kresie zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. Istnieje ry-
zyko, że ktoś oceni to, że nie 
ma ciągłości projektu, a tym 
samym może istnieć ryzy-
ko utraty środków unijnych - 
podsumował Paweł Rusiecki.

Andrzej Buczyński

O działaniach podjętych przez Wody Polskie mówił do zebranych przed żarskim ratuszem 
mieszkańców gminy wiejskiej dyrektor Paweł Rusiecki fot. Andrzej Buczyński
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To rachunek zysków i strat
ŻARY O konfl ikcie 
interesów dotyczącym 
ceny za ścieki na terenie 
gminy wiejskiej Żary 
z prezesem Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji 
Zdzisławem Czekalskim 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Kanalizacyjna aglomeracja miasta 
i gminy ma już swoje lata.
- Pierwsza rzecz, jak wypowiedział się bur-
mistrz Maciuszonek przed ratuszem, nie on 
był twórcą tego projektu, ani wodociągi. Pro-
jekt w latach 2006-2007 tworzyły samorzą-
dy gminy wiejskiej i miejskiej, za czasów ka-
dencji burmistrza Pogorzelca i wójta Dżygi.

Gminy podpisały porozumienie, ale ta-
kie, które, jak to później analizowali prawni-
cy, dotyczyło wyłącznie realizacji inwesty-
cji. Ustalono, że beneficjentem projektu bę-
dzie nowo powołany pod koniec 2008 roku 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Żarach. Budowa rozpoczęła się w 2010 ro-
ku, po koniecznych aktualizacjach dokumen-
tacji. Do ułożenia było prawie 70 kilome-
trów sieci kanalizacyjnej, czyli mniej więcej, 
jak z Żar do Sulechowa. Udało się to zrobić 
i wszystko funkcjonuje, nawet bardzo dobrze. 

Mieszkańców gminy 
przekonywano równymi cenami.
- W projekcie były prognozowane ceny ście-
ków dla jednej i drugiej gminy. Trzynaście 
lat temu zakładano, że ceny będą zbliżone. 
Przez dwa lata prowadziliśmy taką polity-
kę, że ceny w gminie i mieście były jedna-
kowe, na podstawie taryfy opracowywanej 
przez miasto. 

Co się więc zmieniło?
- W 2015 roku pojawił się podatek od nieru-
chomości. Z tego tytułu obecnie płacimy 
gminie wiejskiej około 550 tysięcy zło-
tych rocznie za sieci kanalizacyjne, ja-
kie biegną na jej terenie oraz budow-
le z nimi związane. Dopóki nie było 
tego podatku, wszystko się jakoś 
kalkulowało. Drugą sprawą decy-
dującą o tym, że musiała nastą-
pić podwyżka cen, było zamknię-
cie i podsumowanie inwestycji 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska w 2015 roku. Poza pro-
tokołem bardzo dobrze oceniającym 
wykonanie inwestycji pojawiło się 
wskazanie, że stosujemy 
nieodpowiednie 
stawki za 
odbiór 

ścieków z terenu gminy wiejskiej. Gmina jest 
osobnym przedsiębiorstwem wodno-kanali-
zacyjnym, a przez to musimy stosować ceny 
hurtowe. To wynika z przepisów. Poza tym, 
już w 2016 roku wiedzieliśmy też, że po-
wstaną Wody Polskie, które nie zaakceptują 
równych cen według taryf miejskich. Do pro-
ponowanych przez nas taryf dla gminy miej-
skiej nigdy nie było zastrzeżeń. Teraz też, 
gdy wysłaliśmy wniosek do Wód Polskich, 
wszystko nam zatwierdzili. Nie jest prawdą 
to, o czym mówił jeden z dyrektorów Wód 
Polskich, że zatailiśmy realizację inwestycji 
w ramach aglomeracji. To nie ma nic wspól-
nego z taryfami. W taryfach bierze się pod 
uwagę koszty, jakie są ponoszone w odnie-
sieniu do jednego metra sześciennego wody 
i ścieków. W dodatku tych dwóch rzeczy nie 
możemy łączyć. Jeśli zarobimy coś na wo-
dzie, to nie możemy z tego dołożyć do ście-
ków i odwrotnie. Nie możemy stosować tak 
zwanego finansowania skrośnego.

Podatek od nieruchomości był więc 
główną przyczyną wzrostu cen.
- Od 2015 roku, jak tylko pojawił się ten po-
datek, wielokrotnie przeprowadzałem roz-
mowy z wójtem. Uprzedzałem, że z chwi-
lą powstania Wód Polskich ceny w gminie 
wzrosną i to znacznie. W międzyczasie po-
jawiła się też propozycja burmistrza Ma-
ciuszonka, aby rozważyć połączenie miasta 
i gminy. Gdy mnie pytano, czy nie przejął-
bym całych wodociągów miasta i gminy, na-
prawdę byłem za. Ale wtedy zniknąłby wójt, 
radni, zniknęłaby gmina wiejska wchłonię-
ta przez miasto. Opór był więc duży. 

Było spotkanie w sprawie przejęcia 
przez ZWiK sieci kanalizacyjnej na terenie 
gminy, a może i nawet wodociągów. Wte-
dy przeszlibyśmy z odbioru hurtowego na 
zgodny z ustawą o dostarczaniu wody i od-

prowadzaniu ścieków. Za-
leca się wręcz, że-

by przy przejęciu 
kanalizacji sani-
tarnej od razu 
przejąć też wo-
dociągi. Wte-
dy można pod-
pisać umowy 

z mieszkań-
cami. Aby to 
było możliwe, 

muszę mieć 
bieżące odczy-

ty z wodomierzy 
z każdej nierucho-

mości. Wtedy 
c h y b a 

z 90 procent tych wodomierzy już nie mia-
ło legalizacji. Teraz zaczęto ich wymianę. 
Nie mówiąc już o stratach na wodociągach 
gminnych, bo są bardzo duże. 

Ale mimo to była rozważana opcja 
przejęcia wodociągów przez ZWiK?
- Napisałem pismo, w którym wskazałem 
warunki, po spełnieniu których mogłoby to 
nastąpić. Między innymi chodziło o stworze-
nie przez gminę wiejską regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków, za-
twierdzonego przez gminę i wojewodę. Na-
leżało zrobić inwentaryzację i wycenę sieci, 
których gmina nie posiada. Było siedem róż-
nych punktów. Wtedy dopiero, po uzyskaniu 
zezwolenia na działalność na terenie gminy, 
ZWiK mógłby zawrzeć umowy z poszczegól-
nymi odbiorcami i sprawa byłaby załatwio-
na. Ważną kwestią są też wodomierze, któ-
re powinny być przy drodze, na granicy po-
sesji, a nie sto czy dwieście metrów dalej, 
gdzie mogą być jakieś lewe podłączenia. Po-
za tym inkasent nie odczyta danych z wo-
domierza radiowego, który jest zbyt daleko, 
a do tego na przykład w piwnicy. Wyliczy-
liśmy, że gmina musiałaby zainwestować 
w dostosowanie sieci do wskazanych przez 
nas warunków około 1,5 miliona złotych. 

ZWiK mógłby to wykonać?
- Dostaliśmy z gminy pytanie, jaka byłaby ce-
na za wodę i ścieki, gdyby zastosować takie 
rozwiązanie. Gdybyśmy my zainwestowali, 
to wiadomo, że ceny poszłyby do góry. Kosz-
ty inwestycji trzeba przecież jakoś rozliczyć. 
Odpowiedzieliśmy krótko, że nie jesteśmy 
w stanie określić ceny i nie będziemy finan-
sować tej inwestycji, bo to należy do gminy. 
Po wykonaniu wszystkich prac wystąpiliby-
śmy do gminy z wnioskiem o prowadzenie 
działalności w zakresie wody. Oczywiście, 
do tego nie doszło. Pozostał więc temat ce-
ny za hurtowy odbiór ścieków.

Ceny, według gminy, zawyżonej.
- Trzeba rozgraniczyć odbiór hurtowy od ta-
ryf. W tym przypadku taryfy nas w ogóle nie 
interesują. To sprawa gminy. Ktoś może my-
śleć, że my będziemy musieli przyjąć tary-
fę wskazaną przez Wody Polskie. Nie. Taryfa 
jest dla gminy. Ponieważ z końcem lipca za-
kończyła się poprzednia umowa, wystąpili-
śmy do gminy o przedłużenie umowy z ceną, 
jaka nam wychodzi z kalkulacji, czyli 27,44 
złote. Gmina tego nie podpisała. Zgadzają 
się na cenę 10,34 zł, ale pytam, na podsta-
wie czego jest taka cena? My wysyłamy peł-
ną kalkulację kosztów. Wójt zażądał od nas 
kserokopii dokumentów, które udowodniły-
by, na podstawie czego sporządziliśmy kal-
kulację. Przepisy mówią jasno - spółka mo-

że udostępnić takie dokumenty do wglą-
du, ale tylko na terenie spółki. Wszyst-
ko było przygotowane, ale z gminy nie 
zgłosił się nikt. 

Gmina nie podpisała umowy 
na stawkę 27,44 zł. I co dalej?
- Czekam na pismo od wójta. Zgod-
nie z obowiązującą procedurą bę-
dzie tak, że jeżeli umowy nie pod-
piszemy, to i tak za pierwszy mie-
siąc wystawimy fakturę z ceną 

27,44 zł. Jeśli gmina nie zapłaci, lub zapła-
ci tylko częściowo, odczekamy jeszcze kolej-
ny miesiąc i przy dwóch niepłatnościach od-
dajemy sprawę do sądu. I tam się sprawa roz-
strzygnie.

Wspomniany podatek od 
nieruchomości, który płaci ZWiK, 
obowiązuje tak samo w każdej 
gminie?
- Dobrze, że pan o tym wspomina. Gdyby 
wójt zrezygnował z tego podatku, byłaby zu-
pełnie inna rozmowa. Dla przykładu, gmina 
wiejska Żagań zrezygnowała z podatku od 
nieruchomości. Prawnicy mówią wyraźnie - 
spróbujcie się dogadać rezygnując właśnie 
z tego podatku. To przecież 550 tysięcy. 

Czy ZWiK płaci taki podatek 
miastu?
- Płaci, ale niższa cena za ścieki jest możli-
wa ze względu na dużą liczbę odbiorców na 
terenie miasta i dużo większą ilość ścieków. 

Co teraz stoi na przeszkodzie, 
aby ZWiK podpisywał umowy 
indywidualne z mieszkańcami, 
a nie hurtową z gminą?
- Potrzebowalibyśmy zezwolenia na dzia-
łalność na terenie gminy. Cztery lata się 
o to starałem, żeby to doprowadzić do koń-
ca. Dziś nie mam prawa zawierać umów in-
dywidualnych z mieszkańcami gminy wiej-
skiej ze względu na brak tegoż zezwolenia. 
Natomiast, do tego zezwolenia potrzebne 
jest jeszcze spełnienie przez gminę określo-
nych warunków, o których wcześniej wspo-
mniałem, czyli dokumentacji, wodomierzy 
i tak dalej. To nie są moje wymysły, to wyni-
ka z przepisów. 

Gdyby doszło do przejęcia 
wodociągów gminnych przez ZWiK, 
po zawarciu umów z mieszkańcami 
ceny by się wyrównały?
- Nie można stosować w tym przypadku iden-
tycznych taryf, bo i tak byłyby dwie taryfy dla 
jednej i drugiej gminy. Miasto nie może po-
krywać kosztów gminnych, ani odwrotnie. 
Będę to podkreślał, że gdyby obecnie miały 
być jednakowe stawki dla gminy i miasta, to 
mieszkańcy Żar musieliby dopłacić do 1 me-
tra sześciennego ścieków 79 groszy brutto 
więcej, niż płacą teraz. Kto się na to zgodzi?

Rachunek ekonomiczny spółki jest 
podstawą, nie może przynosić strat. 
Zarzutem jest jednak zbyt duży 
zysk.
- Zysk, który został osiągnięty na wodzie 
i ściekach, dotyczy miasta. W gminie są stra-
ty. Życzyłbym sobie, żebyśmy z działalności 
na terenie gminy wiejskiej Żary wychodzi-
li choć na zero. Bez naliczenia amortyza-
cji i przesyłu. Do tej pory ponosiliśmy stra-
ty rzędu 900 tysięcy złotych rocznie. Pro-
szę zauważyć, że do jednego metra ścieków 
z gminy muszę zapłacić 10,64 zł netto po-
datku od nieruchomości i 3,33 zł za oczysz-
czalnię ścieków. A jak do tego doliczymy 
energię elektryczną, pracowników, sprzęt, 
materiały, samochody. To wszystko kosztu-
je. Na wszystko są wyliczenia i nie obawia-
my się żadnych kontroli.

Co się więc zmieniło?
- W 2015 roku pojawił się podatek od nieru-
chomości. Z tego tytułu obecnie płacimy 
gminie wiejskiej około 550 tysięcy zło-
tych rocznie za sieci kanalizacyjne, ja-
kie biegną na jej terenie oraz budow-
le z nimi związane. Dopóki nie było 
tego podatku, wszystko się jakoś 
kalkulowało. Drugą sprawą decy-
dującą o tym, że musiała nastą-
pić podwyżka cen, było zamknię-
cie i podsumowanie inwestycji 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska w 2015 roku. Poza pro-
tokołem bardzo dobrze oceniającym 
wykonanie inwestycji pojawiło się 
wskazanie, że stosujemy 
nieodpowiednie 
stawki za 
odbiór 

zgodny z ustawą o dostarczaniu wody i od-
prowadzaniu ścieków. Za-

leca się wręcz, że-
by przy przejęciu 

kanalizacji sani-
tarnej od razu 
przejąć też wo-
dociągi. Wte-
dy można pod-
pisać umowy 

z mieszkań-
cami. Aby to 
było możliwe, 

muszę mieć 
bieżące odczy-

ty z wodomierzy 
z każdej nierucho-

mości. Wtedy 
c h y b a 

działalności w zakresie wody. Oczywiście, 
do tego nie doszło. Pozostał więc temat ce-
ny za hurtowy odbiór ścieków.

Ceny, według gminy, zawyżonej.
- Trzeba rozgraniczyć odbiór hurtowy od ta-
ryf. W tym przypadku taryfy nas w ogóle nie 
interesują. To sprawa gminy. Ktoś może my-
śleć, że my będziemy musieli przyjąć tary-
fę wskazaną przez Wody Polskie. Nie. Taryfa 
jest dla gminy. Ponieważ z końcem lipca za-
kończyła się poprzednia umowa, wystąpili-
śmy do gminy o przedłużenie umowy z ceną, 
jaka nam wychodzi z kalkulacji, czyli 27,44 
złote. Gmina tego nie podpisała. Zgadzają 
się na cenę 10,34 zł, ale pytam, na podsta-
wie czego jest taka cena? My wysyłamy peł-
ną kalkulację kosztów. Wójt zażądał od nas 
kserokopii dokumentów, które udowodniły-
by, na podstawie czego sporządziliśmy kal-
kulację. Przepisy mówią jasno - spółka mo-

że udostępnić takie dokumenty do wglą-
du, ale tylko na terenie spółki. Wszyst-
ko było przygotowane, ale z gminy nie 
zgłosił się nikt.

Gmina nie podpisała umowy 
na stawkę 27,44 zł. I co dalej?
- Czekam na pismo od wójta. Zgod-
nie z obowiązującą procedurą bę-
dzie tak, że jeżeli umowy nie pod-
piszemy, to i tak za pierwszy mie-
siąc wystawimy fakturę z ceną 
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Spotkania ze sztuką
dla dużych i małych

REGION ZUS skontrolował 
zwolnienia lekarskie.  
W Lubuskiem w pierwszym  
półroczu tego roku obniżono lub 
cofnięto świadczenia na kwotę 
444 tys. złotych. Dla porównania 
w całym 2018 roku było to 
766 tys. Z pomocą przychodzi 
tu nowa aplikacja. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa 
typy kontroli zwolnień lekarskich. Sprawdza pra-
widłowości ich wykorzystania oraz prawidłowo-
ści orzekania o czasowej niezdolności do pracy.   
W pierwszym przypadku pracownicy ZUS spraw-
dzają, czy chory wykorzystuje zwolnienie, a tym 
samym świadczenia chorobowego zgodnie z je-
go przeznaczeniem i nie wykonuje innych czyn-
ności, które są niezgodne z zaleceniami leka-
rza i mogą utrudnić powrót do zdrowia, takich 
jak dorabianie sobie, czy remont mieszkania.  
W trakcie takich kontroli odwiedzają oni cho-
rych, ale przede wszystkim analizują zapisy  
w systemach informatycznych. Tu z pomocą 
przychodzi nowa aplikacja, która pozwala na 
automatyczne sprawdzanie osób prowadzących 
działalność gospodarczą, które dobrowolnie pła-
cą składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeże-
li zostaną stwierdzone nieprawidłowości to Za-
kład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli 
zostało wypłacone, nakazuje jego zwrot. W dru-
gim lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba 
na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, i nie-
zbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też na-
leży zwolnienie skrócić.

Od początku stycznia do końca czerwca oba 
lubuskie oddziały ZUS skontrolowały pod kątem 
wykorzystywania zwolnień lekarskich 1,7 tys. 
osób. W wyniku kontroli prawo do zasiłku straciło 
230 z nich. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku 
tych kontroli wyniosła ponad 315 tys. zł. 

Taką kontrolę mogą przeprowadzić tak-
że pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej  
20 pracowników. Może się ona odbyć w miejscu 
zamieszkania bądź czasowego pobytu pracowni-
ka, drugim miejscu pracy lub w miejscu, w któ-
rym pracownik prowadzi działalność gospodar-
czą. Gdy kontrolujący nie zastanie pracownika  
w mieszkaniu, kontrolę należy powtórzyć. Pra-
cownik powinien wyjaśnić przyczynę nieobecno-
ści. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca może uznać, 
że wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego 
celem. 

W I półroczu w woj. lubuskim lekarze orzecz-
nicy wydali ponad 5,4 tys. orzeczeń w sprawie 
zwolnień lekarskich, w wyniku których 236 osób 
uznano za zdolne do pracy. W sumie w wyniku ta-
kich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe w łącz-
nej kwocie ponad 129,3 tys. zł. 

Prewencję w zakresie świadczeń chorobo-
wych ułatwiają obowiązkowe od grudnia 2018 r., 
elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają 
one Zakładowi na bieżąco weryfikować wpływa-
jące zaświadczenia i dynamicznie reagować na 
występujące nieprawidłowości.

Agata Muchowska  regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa lubuskiego

Kombinowanie 
na zwolnieniach 
lekarskich

ŻARY Za nami już  
28. edycja dorocznych 
Międzynarodowych 
Plenerowych Spotkań 
ze Sztuką.
Podobnie jak w latach ubiegłych, by-
ło rzeczywiście różnorodnie. Przez 
cztery dni, zamiast wybierać się spe-
cjalnie do teatru, wystarczyło wyjść 
na ulicę. Do Żar przyjechali arty-
ści między innymi z Zielonej Gó-
ry, Wrocławia, Poznania, Krakowa, 
Warszawy, z Niemiec i Francji. By-
ły spektakle, koncerty, kino, wystę-
py powarsztatowe, plener malarski... 
Było różnorodnie. To fakt.

Można się tylko zastanawiać, 
gdzie się podziali odbiorcy? Ktoś pew-
nie powie, że wyjechali na wakacje. 
Częściowo owszem. 

Z drugiej strony, tym wydarzeniom 
nie towarzyszyły zupełne pustki po stro-
nie widowni. Było tylko trochę pustawo.

Czy słowo „teatr” odstrasza staty-
stycznego widza? Czy widz boi się, że 
w zestawieniu z telewizyjnym banałem, 
nie zrozumie teatralnego przekazu? Tu 
nie chodzi nawet o to, że za każdym ra-
zem należy bezbłędnie odczytać, co au-
tor miał na myśli. Bo nie trzeba. Wystar-

czy tylko się zastanowić, pomyśleć, pod-
dać się jakiejś wewnętrznej refleksji na 
temat tego, co się obejrzało. Ale może to 
też odstrasza. Są łatwiejsze w odbiorze 
formy rozrywki. Każdy wybiera sam. 
Świadomie lub nie.

Wydawać by się mogło, że muzy-
ka przemawia do wszystkich. Ale też nie 
każda i nie do wszystkich. Jednego z pa-
nów poezja śpiewana nastroiła tak bar-
dzo, że wstał i sobie poszedł, pomruku-
jąc coś o nudzie.

Są jednak osoby otwarte, które 
wręcz chłonęły treści płynące ze strony 
wykonawców. Niekoniecznie od razu  
z wielkiego zamiłowania do sztuki, ale 
też po prostu z ciekawości.

Niewątpliwie najbardziej żywio-
łową i spontanicznie reagującą publicz-
nością są dzieci. Tu nie ma udawania. 
Dzieci śmieją się i klaszczą, jeśli coś je 
rozbawi. Bo jeśli nie, to nie. I tyle. Dzie-
ci nie udają, że znają się na sztuce. Dzie-
ci się tym bawią. Dobrze, że organizato-
rzy myślą też o najmłodszych, przygoto-
wując coś specjalnie dla nich.

A niektórzy dorośli... może powin-
ni spróbować choć przez chwilę popa-
trzeć na świat oczami dziecka.

Andrzej Buczyński

Atomic Ladies z Francji 
fot. Andrzej Buczyński

Teatr Makata z Warszawy
fot. Andrzej Buczyński

Powarsztatowa”Odyseja kosmiczna” fot. Andrzej BuczyńskiDzieci bawiły się świetnie  fot. Andrzej Buczyński

Teatr Opus Furore z Berlina fot. Andrzej Buczyński Teatr KTO z Krakowa  fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMAAUTOREKLAMA

Rowerowa 
książka

ŻARY Na rynku wydawniczym 
ukazał się przewodnik rowerowy 
po okolicy. 

Autorami pracy „Wschodnie Dolne Łużyce – Podróż 
rowerem przez przeszłość i teraźniejszość” są prof. Le-
szek Belzyt i Anna Polak. Bogato ilustrowany przewod-
nik opisuje 8 tras rowerowych liczących od 20 do 76 
kilometrów. Trasy prowadzą przez największe atrakcje 
przyrodnicze i historyczne regionu. Korzystający z prze-
wodnika podczas wycieczek rowerzyści mogą zapoznać 
się z przeszłością oraz aktualnym stanem obiektów. Au-
torzy wykorzystali bogatą literaturę źródłową dotyczącą 
zwiedzanych miejsc oraz osobiście przemierzyli szlaki 
z których powstał znaczny materiał fotografi czny. Prze-
wodnik jest do nabycia w Muzeum w Żarach w cenie 
60 zł. nadesłane

fot. nadesłane

OGŁOSZENIE
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Rozbieżności między 
ofertą biur podróży 
a faktycznym 
standardem usług 
czy zmiana godzin 
lotów – takie sygnały 
wpływają do Urzędu 
Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.
W przypadku 
nieprawidłowości 
konsument ma prawo 
złożyć reklamację 
i domagać się 
obniżenia ceny.

Zakwaterowanie w innym hote-
lu niż w umowie, brud i znisz-
czenia w pokojach, brak klima-
tyzacji, niezrealizowanie pro-
gramu imprezy, zmiana godziny  
wylotu - takie problemy zgłasza-
ją do UOKiK konsumenci, któ-
rzy skarżą się na wyjazd z biu-
rem podróży. Często okazuje się, 
że oferta prezentowana w kolo-
rowych folderach czy na stro-
nie internetowej, a nawet posta-
nowienia umowy, znacząco od-
biegają od rzeczywistości, którą  
turysta zastaje na miejscu. Bywa-
ją także problemy z reklamacja-
mi, np. biura podróży nie udzie-
lają na nie odpowiedzi. W tym ro-
ku do UOKiK wpłynęło już okoo 
140 skarg dotyczących branży tu-
rystycznej.

Zmiana godzin lotów
Urząd w ciągu ostatnich miesię-
cy kilka razy spotykał się z przed-
stawicielami branży turystycznej, 
by rozmawiać o samoregulacji  
i sposobach rozwiązania najwięk-
szych problemów. To m.in. zmia-
na warunków dotyczących prze-
jazdu. Zgodnie z ustawą o impre-
zach turystycznych jest to jedna  
z głównych właściwości ofero-
wanej usługi. Organizator wyjaz-
du musi jeszcze przed podpisa-
niem umowy poinformować po-
dróżnego m.in. o rodzaju i klasie 
środka transportu, a także o cza-
sie i miejscu wyjazdu oraz po-
stojów. Tych warunków nie mo-
że potem zmieniać, chyba że po-
prawki są nieznaczne i zastrzegł 
sobie do tego prawo lub też przed 
rozpoczęciem imprezy turystycz-
nej został zmuszony do wprowa-
dzenia zmian. Zdarza się jednak, 
że biuro podróży nie jest w stanie  
w chwili rozpoczęcia sprzedaży 
wycieczki dokładnie ustalić go-
dziny wylotu i powrotu.

- Gdy ustalenie dokładnego 
czasu wyjazdu z dużym wyprze-
dzeniem jest niemożliwe, prze-
pisy dopuszczają, aby na wstęp-

nym etapie biuro podróży poda-
wało przybliżone godziny. Nie 
może jednak tego nadużywać 
ani wprowadzać konsumentów 
w błąd. Musi jasno, zrozumiale  
i widocznie poinformować, że 
jest to czas przybliżony, a także 
ustalić go z należytą starannością. 
Nie może być sytuacji, w których 
firma podaje niesprawdzone go-
dziny odlotów, żeby skusić klien-
tów dłuższym pobytem - mówi 
Marek Niechciał, prezes UOKiK. 
- Gdy organizator ustali konkret-
ne godziny, musi jak najszybciej 
poinformować o nich podróż-
nych, a przed wyjazdem przeka-
zać im niezbędne bilety czy vo-
uchery - dodaje.

Podczas spotkań UOKiK 
dyskutował z przedstawicielami 
branży także o tym, jakie opła-
ty może sobie potrącić biuro po-
dróży, gdy klient np. z powodów 
osobistych rezygnuje z wyciecz-
ki. Zgodnie z obowiązującymi od 
lipca 2018 r. przepisami, ich wy-
sokość może być w umowie po-
wiązana z tym, ile czasu zostało 
do wyjazdu. Opłaty muszą jednak 
odzwierciedlać faktycznie ponie-
sione wydatki związane z organi-
zacją i odwołaniem wyjazdu da-
nej osoby, których organizator nie 
jest już w stanie odzyskać. Firma 

nie może do nich zaliczać wypłat 
dla swoich pracowników, bo są to 
koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej. Na żądanie podróż-
nego biuro podróży musi uzasad-
nić wysokość opłat za odstąpienie.

Mylące słoneczka i brak 
atrakcji poza sezonem
UOKiK monitoruje działania biur 
podróży i eliminuje nieprawidło-
wości. Przykładem było postę-
powanie wyjaśniające w spra-

wie biur podróży, w którym urząd 
sprawdzał, jak prezentują one 
swoje oferty w internecie. Okaza-
ło się, że 12 firm nieprawidłowo 
informowało np. o kategorii hote-
lu, całkowitej cenie czy dostępno-
ści wycieczki dla osób niepełno-
sprawnych.

- Biura stosowały własne 
systemy oceny hoteli, np. sło-
neczka, kwadraty czy kolorowe 
gwiazdki, które nie zawsze odpo-
wiadały faktycznej kategorii ho-

telu. Nie było przy nich widocz-
nej informacji, co one napraw-
dę oznaczają i na jakiej podsta-
wie powstała ocena. Mogło to su-
gerować wyższy standard, tym 
bardziej że słoneczka czy kwa-
draty były lepiej wyeksponowa-
ne na stronie niż kategoria hotelu 
według przepisów kraju pobytu. 
Tymczasem zgodnie z przepisami 
to o tej ostatniej organizator wy-
jazdu musi informować podróż-
nych - wyjaśnia Marek Niechciał.

Efektem kontroli stron in-
ternetowych były wystąpienia do 
przedsiębiorców. Po interwencji 
UOKiK poprawili oni mylące in-
formacje.

Teraz urząd zwraca uwagę 
biurom podróży na kolejny pro-
blem - brak dostępu do niektórych 
atrakcji. Firmy w katalogach i na 
stronie internetowej szczegółowo 
prezentują ofertę hotelu i kuror-
tu, a dopiero w ogólnych warun-
kach uczestnictwa w imprezach 
turystycznych lub w załącznikach 
do umowy zastrzegają, że część  
z wymienionych barów, restau-
racji, basenów czy wypożyczalni 
sprzętu poza sezonem może być 
nieczynna. 

- Może to wprowadzać klien-
tów w błąd - skusili się na konkret-
ne atrakcje, a dopiero na miejscu 
przekonają się, ile z nich działa. 
Nie podoba nam się też, że biura 
podróży próbują się w ten sposób 
uchylać od odpowiedzialności za 
brak obiecanych w katalogu udo-
godnień - mówi prezes UOKiK.

Urząd wysłał pisma do pi-
ciu biur podróży z wezwaniem do 
zmiany kwestionowanych klau-
zul. Większość z nich już je usu-
nęła. UOKiK przygotowuje we-
zwania do kolejnych firm w tej 
sprawie.

oprac. ATB (źródło UOKiK)

Nieudane wakacje

Pamiętaj:
• Sprawdź biuro podróży na stronie https://www.turystyka.gov.pl/
• Dokładnie przeczytaj umowę przed podpisaniem, zapoznaj się z załącznikami do niej.
• Jeśli organizator imprezy jest zmuszony w sposób zasadniczy zmienić jej główne warunki takie 

jak miejsce, czas trwania, rodzaj transportu, kategorię hotelu, możesz rozwiązać umowę bez po-
noszenia kosztów.

• Cena może wzrosnąć najpóźniej 21 dni przed imprezą, nie więcej niż o 8 proc. i tylko w określo-
nych przypadkach, np. gdy zdrożeje benzyna lub opłaty lotniskowe i bezpośrednio przekłada się 
to na koszty organizatora wyjazdu, i taka możliwość jest zapisana w umowie.

• Gdy rezygnujesz z wyjazdu, bo np. zmieniły ci się plany, biuro podróży może ci potrącić koszty, 
ale musi umieć je uzasadnić.

• Jeśli firma nie wywiązuje się z umowy, np. mieszkasz w hotelu niższej kategorii lub nie działa 
obiecana klimatyzacja, złóż reklamację. Zastrzeżenia zgłoś jak najszybciej – najlepiej jeszcze na 
miejscu, ułatwi to dochodzenie roszczeń. Przedawniają się one po 3 latach.

• Gdy składasz reklamację, żądaj usunięcia nieprawidłowości, a jeśli jest to niemożliwe - obniże-
nia ceny za wyjazd. Jeżeli nie wiesz, o ile – pomocna może być tzw. tabela frankfurcka. Zgodnie 
z nią np. za brak balkonu możesz domagać się obniżki do 10 proc., za hałas w nocy - do 40 proc., 
a za brak wyżywienia - do 50 proc. Pamiętaj jednak, że tabela to tylko punkt odniesienia, nie jest 
prawnie wiążąca dla przedsiębiorcy.

Może się zdarzyć, że wymarzone wakacje okażą się nieco inne, niż na folderach fot. ARMG
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Dzień Żołnierza

Reklamacja bez paragonu jest jak najbardziej możliwa!
KONSUMENTEM JESTEM I SWOJE PRAWA ZNAM

Jeżeli kupiony towar ma wadę, to ma-
my prawo złożyć reklamację. Pierwszym 
sposobem jest reklamacja do sprzedaw-
cy z tytułu rękojmi, a drugim reklamacja 
do gwaranta z tytułu gwarancji. Na gwa-
rancję możemy się jednak powołać tylko 
wtedy, gdy została udzielona. Zazwyczaj 
gwarancji udziela producent, ewentual-
nie dystrybutor bądź importer, rzadko jest 
to sam sprzedawca, choć jest to możliwe. 
Jeśli korzystamy z gwarancji, obowiązują 
nas postanowienia zawarte w dokumen-
cie gwarancyjnym, jaki otrzymaliśmy przy 
zakupie. Dlatego pewniejszym sposobem 
dochodzenia roszczeń jest złożenie rekla-
macji do sprzedawcy na podstawie rękoj-
mi, ponieważ to przepisy określają nasze 
prawa. Decyzja o tym, na jakiej podstawie 
będziemy reklamować towar, należy wy-
łącznie do nas. 

Składając reklamację często może-
my spotkać się z sytuacją, że przedsiębior-
ca uzależnia jej przyjęcie od dostarczenia 
paragonu. Taka praktyka nie zawsze jest 
zgodna z prawem. W przypadku gwaran-
cji można dowolnie ustalać zasady rekla-
macji. Dlatego jeśli podczas zakupu otrzy-
maliśmy paragon, to gwarant może żądać, 
abyśmy go okazali. Jednak w karcie gwa-
rancyjnej musi być zapis, który mu na to 
pozwala.

Natomiast jeżeli reklamujemy towar 
do sprzedawcy z tytułu rękojmi, to takie 
ograniczenie jest zabronione. Sprzedaw-
ca musi przyjąć reklamację, nawet jeśli 
nie posiadamy paragonu fiskalnego. Pod-
stawą złożenia reklamacji jest wada ku-
pionego towaru i żaden przepis nie formu-
łuje obowiązku dostarczenia paragonu. 
Paragon jest jednym z wielu dowodów za-

kupu, jaki możemy przedstawić sprzedaw-
cy zgłaszając reklamację. Gdy paragon 
zniszczył się, wyblakł albo zaginął, dowo-
dem może być np. potwierdzenie płatno-
ści, wyciąg z rachunku bankowego, e-ma-
il, potwierdzenie dokonania zakupu za po-
średnictwem portalu aukcyjnego czy też 
nawet zeznania świadków.

Jeżeli przedsiębiorca informuje 
swoich klientów, że obowiązkowo mu-
szą przedstawić paragon, to może  
w ten sposób wprowadzać ich w błąd. Ta-
ka informacja może być traktowana jako 
pouczenie o obowiązujących przepisach, 
a klienci którzy nie dysponują parago-
nem, mogą rezygnować ze złożenia rekla-
macji. Jeżeli sprzedawca uzależnia przy-
jęcie lub uznanie reklamacji od okazania 
paragonu, to jest to nieuczciwa praktyka 
rynkowa.

Reklamacja na podstawie paragonu 
jest dla większości sprzedawców po prostu 
wygodniejsza, dlatego niechętnie przyj-
mują inne potwierdzenia zakupu. Warto 
jednak pamiętać, że sklepy mają obowią-
zek przechowywać kopie paragonów. Gdy-
by zaistniały jakakolwiek wątpliwości przy 
reklamacji, sprzedawca może odszukać ta-
ki paragon w swojej dokumentacji.

W przypadku problemów pamiętaj-
my, że jest wiele instytucji i organizacji, 
które bezpłatnie pomagają konsumen-
tom. Z wnioskiem o pomoc można zgło-
sić się m.in. powiatowego lub miejskiego 
rzecznika konsumentów lub regionalne-
go ośrodka konsumenckiego. Nieuczciwe 
praktyki przedsiębiorców, którzy utrud-
niają składanie reklamacji można też 
zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Inspekcji Handlowej. 

REKLAMA

Straciła 19,5 tys.
POWIAT ŻARSKI Oszust 
podając się za policjanta  
zadzwonił na telefon 
stacjonarny  mieszkanki 
pow. żarskiego informując, 
że pieniądze na rachunku 
pokrzywdzonej są 
zagrożone. Kobieta 
przekazała wszelkie dane 
dostępowe do konta, 
z którego wypłacił 19,5 tys. 
złotych.
Ostrzeżenia przed działaniem oszustów 
publikowane są w mediach, aby przestrzec 
przed wymyślnymi sposobami ich działa-
nia. Znane są przypadki podszywania się 
pod policjantów, pracowników poczty czy 
gazowni. Nie dajmy się oszukać i nigdy 
nie przekazujmy obcym naszych oszczęd-
ności. Pamiętajmy również o tym, że poli-
cjanci nigdy nie żądają pieniędzy oraz ha-
seł i danych dostępowych do naszych kont 
bankowych. 

Do przypadku utraty gotówki doszło 
na terenie powiatu żarskiego w poniedzia-
łek, 19 sierpnia. Na telefon stacjonarny 
57-letniej mieszkanki powiatu żarskiego, 
zadzwonił mężczyzna podający się za poli-
cjanta. Oszust poinformował pokrzywdzo-
ną, że ktoś wypłacił z jej konta bankowego 
kilkanaście tysięcy złotych, a on pracuje 

nad namierzeniem sprawcy. W dalszej roz-
mowie telefonicznej instruował kobietę, 
aby podała hasła i dane do konta banko-
wego. Mężczyzna przekazał jednocześnie, 
aby z nikim się nie kontaktowała i nie in-
formowała o zdarzeniu do godziny 17.00, 
ponieważ jest na podsłuchu. Kiedy rodzi-
na pokrzywdzonej zorientowała się, że to 
działanie oszusta poinformowała policję,  
jednak z konta bankowego zdążyła już 
zniknąć kwota kilkunastu tysięcy złotych. 

Policjanci przestrzegają przed oszu-
stami. Należy być nieufnym wobec nie-
znajomych, w szczególności, gdy chodzi 
o przekazywanie pieniędzy. Pamiętajmy  
o tym, że policjanci nigdy nie żądają wpła-
ty pieniędzy.

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

kom. Aneta Berestecka

fot. Andrzej Buczyński

ŻARY 15 sierpnia obcho-
dy Święta Wojska Polskie-
go rozpoczęły się od mszy 
świętej w intencji żołnierzy 
i ich rodzin w kościele pw. 
św. Józefa oraz złożenia 
kwiatów i zapalenia zniczy 
pod pomnikiem Żołnierza 
Polskiego.

Uczestnicy uroczysto-
ści złożyli również kwiaty 
na terenie cmentarza komu-
nalnego i cmentarza żołnie-
rzy radzieckich, a na koniec 
odwiedzili żarskie muzeum.

Częścią obchodów 
był Piknik Ułański zorga-
nizowany 17 sierpnia przy  
ul. Zawiszy Czarnego. ATB Kwiaty złożył między innymi przewodniczący rady miejskiej 

Marian Popławski fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Bawiła się gmina i okolice
GMINA ŻARY 
Tegoroczne 
dożynki gminne 
zorganizowano 
w Mirostowicach 
Górnych.
Fajerwerki, koncerty, rycerze, tań-
ce, sporo atrakcji dla najmłod-
szych. Nic więc dziwnego, że im-
preza przyciągnęła rzesze okolicz-
nych mieszkańców.

Dożynki to przede wszyst-
kim święto plonów i rolników. To 
tradycja z takimi stałymi elemen-
tami jak korowód dożynkowy, 
msza św., dzielenie chlebem, czy 
konkurs na najpiękniejszy wie-
niec. I choć rolników coraz mniej,  
to tradycje cały czas są pielęgno-
wane. Nawet nie sposób sobie wy-
obrazić, że dożynki miałyby znik-
nąć z polskiej wsi. ATB

Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego
w kategorii wieniec tradycyjny:
I miejsce - KGW Olbrachtów  - nagroda w wysokości 1200 zł
II miejsce - zespół śpiewaczy “Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych - 900 zł
III miejsce - zespół śpiewaczy “Łazowianki” z Łaz - 700 zł
Wyróżnienia (talon w o wartości 450 zł) - KGW Bieniów, Klub Seniora z Mirosto-
wic Górnych, KGW Mirostowice Górne
w kategorii wieniec współczesny:
I miejsce - zespół śpiewaczy “Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych - 1200 zł
II miejsce - zespół śpiewaczy “Jutrzenka” z Olbrachtowa – 900 zł
III miejsce - KGW Złotnik – 700 zł
Wyróżnienie (450 zł) - Sołectwo Surowa
Gminny konkurs na “Najsmaczniejszy chleb dożynkowy”
I miejsce - Jan Nowicki z Grabika
II miejsce - Tadeusz Gałandziej ze Stawnika
III miejsce - Irena Ochocińska z Olbrachtowa
Wyróżnienia: Ewa Ostrowska z Sieniawy Żarskiej, Jolanta Czaińska  z Bieniowa,  
Ewa Matuszewska z Łaz
Gminny Konkurs na “Najlepszą nalewkę “
I miejsce - Grażyna Gałandziej ze Stawnika
II miejsce - Halina Cychowska z Sieniawy Żarskiej
III miejsce - Stanisława Kursa z Mirostowic Górnych
Wyróżnienia: Krystyna Burzyńska z Grabika, Sylwia Sługocka z Sieniawy Żar-
skiej, Teresa Micinowska z Lubanic.
Wszyscy uczestnicy konkursu na najlepszą nalewkę oraz na najsmaczniejszy 
chleb otrzymali nagrody rzeczowe.

Starostowie tegorocznych dożynek: BARBARA PESZEK - Mieszkanka Mirostowic Górnych. W 
1983 roku razem z mężem Marianem kupili pierwszą ziemię i budynki oraz od podstaw stwo-
rzyli własne gospodarstwo rolne. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję mleka. Państwo 
Peszek posiadają 55 sztuk bydła, produkujące ok. 200 litrów mleka dziennie- co w skali miesią-
ca daje 10.000 litrów. Dysponują własnym sprzętem rolniczym. Prowadzą również produkcję 
roślinną. Uprawiają ponad 50 ha ziemi, w tym posiadają 26 ha własnej ziemi wszystko w Miro-
stowicach Górnych. Pani Barbara ma 3 dzieci - Julię, Lilię i Małgorzatę oraz 3 wnuków.
ANDRZEJ KUPIEC - Mieszkaniec Mirostowic Górnych. W 1986 roku przejął gospodarstwo rolne 
od rodziców. Gospodarzy 49 ha wraz z żoną Marią. Prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą. 
Dysponują własnym sprzętem rolniczym. Pan Andrzej ma 7 dzieci: Wioletę, Przemka, Grażynę, 
Daniela, Arkadiusza, Agatę i Adriana oraz 5 wnuków. fot. Andrzej Buczyński

Wyróżnieni w dożynkowych konkursach fot. Andrzej Buczyński

Barwny korowód dożynkowy fot. Andrzej Buczyński
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Dziewczyny zaczynająZ żarskiego  
klubu do 
kadry

fot. nadesłane

SPORTY WALKI Kamil Dychała po 
zdobyciu wicemistrza Polski  
w kickboxingu w formule low kick 
senior w 2019 roku został 
powołany do Kadry Narodowej. 
Zawodnik klubu Korio Żary wraz z kadrą wyjechał  
na zgrupowanie w Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich COS Zakopane, aby szlifować formę do kolej-
nych startów. Trenerem Kamila jest Dariusz Dycha-
ła. nadesłane

Wakacyjny obóz odkrywców

PIŁKA NOŻNA 
Był awans do 
drugiej ligi, 
była wakacyjna 
przerwa, ale 
już przyszedł 
czas zmierzyć 
się z nowymi 
wyzwaniami. 

Kobieca drużyna Promie-
nia Żary pod opieką Ro-
berta Dziadula już w naj-
bliższą sobotę 24 sierpnia 
rozpocznie drugoligowe 
zmagania. Pierwsza ko-
lejka rozegrana zostanie 
na wyjeździe w Ujeździe. 
Żarski beniaminek zmie-
rzy się z drużyną Plon 
Błotnica Strzelecka. ATB Mecz towarzyski to była jeszcze zabawa, ale okres przygotowań już minął fot. Andrzej Buczyński

Sobotnie bieganie po Zielonym Lesie

BIEGI Adrian Cieślak (17:32) przed Krzysztofem Cieślakiem (18:03) i Piotrem Pękalą (18:14) to pierwsza trójka na mecie 307 edycji 
żarskiego parkrunu, zaś Aleksander Sendziak poprawił swój najlepszy dotychczasowy rezultat na 24:17 fot. Andrzej Buczyński

Kopalnia złota, twierdza  
w Kłodzku, Szczeliniec  
i Polanica Zdrój, to tylko 
niektóre z wakacyjnych 
atrakcji przygotowanych 
przez Fundację Pięknolesie 
z Sieniawy Żarskiej 
dla 32-osobowej grupy 
dzieciaków.

Tygodniowy wypoczynek został zorga-
nizowany w ramach zadania „EMPATIA 
– czyli e-MY patrz TY i JA”, dofinanso-
wanego przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubuskiego.
Podczas zajęć dzieci rozmawiały o war-
tościach, szacunku, samoocenie i empa-
tii. Oprócz wycieczek, w ramach projek-
tu zrealizowano zajęcia profilaktyczne,  
a także wyjścia na basen, kręgielnię, czy 
dyskotekę. ATB fot. nadesłane
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Beniaminek nie 
może się odnaleźć

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

1. CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 1 1 0 0 4 : 0 3

2. POGOŃ WĘŻYSKA 1 1 0 0 4 : 2 3

3. FADOM NOWOGRÓD 1 1 0 0 2 : 1 3

4. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 1 1 0 0 2 : 1 3

5. START ZIEL-BRUK PŁOTY 1 0 1 0 2 : 2 1

6. SPARTA MIERKÓW 1 0 1 0 2 : 2 1

7. ENERGETYK DYCHÓW 1 0 1 0 1 : 1 1

8. BÓBR BOBROWICE 1 0 1 0 1 : 1 1

9. RELAX GRABICE 1 0 1 0 0 : 0 1

10. CZARNI CZARNOWO 1 0 1 0 0 : 0 1

11. IKAR ZAWADA 1 0 0 1 1 : 2 0

12. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 1 0 0 1 1 : 2 0

13. CZARNI DRĄGOWINA 1 0 0 1 2 : 4 0

14. BUDOWLANI II LUBSKO 1 0 0 1 0 : 4 0

OSTATNIE MECZE

PIŁKA NOŻNA 
Sparta Grabik, 
jako jedyny 
zespół w klasie 
okręgowej, nie 
zdobyła jeszcze 
ani jednego 
punktu w trzech 
rozegranych już 
kolejkach.

Tym samym zajmuje jak 
na razie ostatnie, szesnaste 
miejsce w tabeli.

To dopiero począ-
tek sezonu, jednak kibi-
ce z pewnością oczekiwa-
li lepszych rezultatów, jesz-
cze nie tak dawno świętując 

awans z klasy A do okrę-
gówki.

Dotychczasowymi 
pogromcami Sparty byli: 
Delta Sieniawa Żarska, 
Dar-Bol Alfa Jaromirowi-
ce, a ostatnio Budowlani 
Lubsko, dla których dwie 
bramki zdobył Jakub Bo-
rysiewicz - pierwszą w 11.,  
a drugą w 34. minucie 
pierwszej połowy.

Sparta ma ładne bo-
isko, całkiem niedaw-
no wyremontowane. Teraz 
tylko brakuje tam bramek 
strzelanym przeciwnikom, 
w takich ilościach, aby  
zapewniały gospodarzom 
zwycięstwo. ATB

KLASA A - GRUPA 4

CZARNI PRZYBYMIERZ - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE
4  :  2

KS LIPNA - ISKRA MAŁOMICE
1  :  2

KWISA TRZEBÓW - MOCZYNIANKA ŻAGAŃ
1  :  1

ŁKS ŁĘKNICA - LZS KS TOMASZOWO
4  :  1

MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - PŁOMIEŃ CZERNA
1  :  1

ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - GRANICA ŻARKI WIELKIE
1  :  4

SPARTA MIODNICA - CZARNI JELENIN
1  :  2

KLASA A - GRUPA 2

FADOM NOWOGRÓD - IKAR ZAWADA
2  :  1

BUDOWLANI II LUBSKO - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA
0  :  4

POGOŃ WĘŻYSKA - CZARNI DRĄGOWINA
4  :  2

START ZIEL- BRUK PŁOTY - SPARTA MIERKÓW
2  :  2

ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - BŁĘKITNI ZABŁOCIE
2  :  1

ENERGETYK DYCHÓW - BÓBR BOBROWICE
1  :  1

RELAX GRABICE - CZARNI CZARNOWO
0  :  0

KLASA OKRĘGOWA

SPROTAVIA SZPROTAWA - ZORZA OCHLA
2  :  4

DRZONKOWIANKA RACULA - ARKA NOWA SÓL
0  :  4

LZS KADO GÓRZYN - UNIA KUNICE ŻARY
2  :  1

ODRA NIETKÓW - PIAST CZERWIEŃSK
2  :  1

POGOŃ PRZYBORÓW - DELTA SIENIAWA ŻARSKA
3  :  2

SPARTA GRABIK - BUDOWLANI LUBSKO
0  :  2

ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - MIESZKO KONOTOP
4  :  0

PROMIEŃ ŻARY - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE
2  :  0

Puchar Polski
Lubuski ZPN

28 sierpnia, godz. 17.00
BŁĘKITNI LUBIĘCIN - MIESZKO KONOTOP

DRZONKOWIANKA PKM ZACHÓD RACULA - ODRA NIETKÓW
LZS KADO GÓRZYN - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

ŁKS ŁĘKNICA - UNIA KUNICE ŻARY
ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - BUDOWLANI LUBSKO

SPARTA GRABIK - DELTA SIENIAWA ŻARSKA
ZORZA OCHLA - PIAST CZERWIEŃSK

Kibice Sparty na razie jeszcze nie mają czego świętować fot. Andrzej Buczyński

Sparta Grabik 0:2 Budowlani Lubsko fot. Andrzej Buczyński
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Dobry start
PIŁKA NOŻNA  
Po trzech kolejkach 
Promień Żary na czele 
okręgówki.

Trzy mecze i trzy wygrane. Najpierw  
wygrana z Unią Kunice 3:0, potem  
z Deltą Sieniawa Żarska 5:0 i w koń-
cu, w ostatniej kolejce zwycięstwo 
nad Jaromirowicami 2:0. Pierwszą 
bramkę dla gospodarzy już w 4. mi-
nucie zdobył Radosław Romanow-
ski.  Ostatecznie o końcowym rezul-
tacie zadecydował Marek Wolak, któ-
ry podwyższył prowadzenie w trze-
ciej minucie doliczonego czasu gry.

Jak na razie, kompletem zwy-
cięstw może poszczycić się tylko 
czwartoligowy spadkowicz Arka No-
wa Sól, która po drodze straciła dwie 
bramki. Pod tym względem Promień 
ma cały czas czyste konto. ATB

Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PROMIEŃ ŻARY 3 3 0 0 10 : 0 9

2. ARKA NOWA SÓL 3 3 0 0 11 : 2 9

3. PIAST CZERWIEŃSK 3 2 0 1 5 : 3 6

4. ODRA NIETKÓW 3 2 0 1 6 : 9 6

5. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 3 2 0 1 8 : 2 6

6. LZS KADO GÓRZYN 3 2 0 1 6 : 4 6

7. DRZONKOWIANKA RACULA 3 1 1 1 7 : 7 4

8. ZORZA OCHLA 3 1 1 1 7 : 7 4

9. BUDOWLANI LUBSKO 3 1 1 1 4 : 6 4

10. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 3 1 0 2 6 : 6 3

11. UNIA KUNICE ŻARY 3 1 0 2 2 : 5 3

12. POGOŃ PRZYBORÓW 3 1 0 2 3 : 4 3

13. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 3 1 0 2 6 : 10 3

14. MIESZKO KONOTOP 3 1 0 2 7 : 9 3

15. SPROTAVIA SZPROTAWA 3 0 1 2 3 : 6 1

16. SPARTA GRABIK 3 0 0 3 2 : 13 0

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

1. ŁKS ŁĘKNICA 1 1 0 0 4 : 1 3

2. GRANICA ŻARKI WIELKIE 1 1 0 0 4 : 1 3

3. CZARNI PRZYBYMIERZ 1 1 0 0 4 : 2 3

4. ISKRA MAŁOMICE 1 1 0 0 2 : 1 3

5. CZARNI JELENIN 1 1 0 0 2 : 1 3

6. POMIEŃ CZERNA 1 0 1 0 1 : 1 1

7. MOCZYNIANKA ŻAGAŃ 1 0 1 0 1 : 1 1

8. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 1 0 1 0 1 : 1 1

9. KWISA TRZEBÓW 1 0 1 0 1 : 1 1

10. SPARTA MIODNICA 1 0 0 1 1 : 2 0

11. KS LIPNA 1 0 0 1 1 : 2 0

12. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 1 0 0 1 2 : 4 0

13. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 1 0 0 1 1 : 4 0

14. LKS KS TOMASZOWO 1 0 0 1 1 : 4 0

KLASA A - GRUPA 4
2019-08-24 15:00

CZARNI JELENIN - LZS KS TOMASZOWO

2019-08-24 17:00

ISKRA MAŁOMICE - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE

ŁUŻYCZANKA LIPINKI - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

MOCZYNIANKA ŻAGAŃ - ŁKS ŁĘKNICA

PŁOMIEŃ CZERNA - KWISA TRZEBÓW

2019-08-25 16:00

GRANICA ŻARKI WIELKIE - KS LIPNA

KLASA A - GRUPA 2
2019-08-24 14:00

CZARNI DRĄGOWINA - FADOM NOWOGRÓD

2019-08-24 15:30

BŁĘKITNI ZABŁOCIE - IKAR ZAWADA

2019-08-24 16:00

CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - RELAX GRABICE

2019-08-24 17:00

SPARTA MIERKÓW - BUDOWLANI II LUBSKO

2019-08-24 18:00

ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - ENERGETYK DYCHÓW

2019-08-24 16:00

BÓBR BOBROWICE - START ZIEL- BRUK PŁOTY

2019-08-25 17:00

CZARNI CZARNOWO - POGOŃ WĘŻYSKA

KLASA OKRĘGOWA
2019-08-24 16:00

ARKA NOWA SÓL - MIESZKO KONOTOP

2019-08-24 17:00

DELTA SIENIAWA ŻARSKA - LZS KADO GÓRZYN

DRZONKOWIANKA RACULA - SPROTAVIA SZPROTAWA

PIAST CZERWIEŃSK - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI

UNIA KUNICE ŻARY - ODRA NIETKÓW

2019-08-25 15:00

BUDOWLANI LUBSKO - PROMIEŃ ŻARY

ZORZA OCHLA - SPARTA GRABIK

2019-08-25 17:00

DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - POGOŃ PRZYBORÓW

KOLEJNE MECZE

Marek Wolak strzelcem drugiej bramki meczu fot. Andrzej Buczyński

Drużyna wygrywa, kibiców przybywa fot. Andrzej Buczyński



23 sierpnia 2019       Moja Gazeta16 PROGRAM TV

23 - 29 sierpnia 2019

13-letni Harry Potter (Daniel Radcliff e) swoje 
kolejne wakacje spędza u wujostwa Dursleyów. 
Dotychczas był bardzo grzeczny i ani razu 
zgodnie z nakazami nie użył magii poza swoją 
szkołą. Jednak złośliwa ciotka Marge wyprow-
adza Harry’ego z równowagi i używając swoich 
magicznych umiejętności sprawia on, że kobieta 
zostaje nadmuchana jak balon i odlatuje. Prze-
rażony perspektywą kary, jaką z pewnością 
wymierzyliby mu opiekunowie, Harry ucieka od 
nich w nocy. 

TVN fi lm przygodowy, Wielka Brytania, USA, 2004

Harry Potter i więzień Azkabanu20:00

Piątek

TVN

20:00

Sobota

Veronica pochodzi z zamożnej rodziny. Pewnego 
dnia do jej luksusowego apartamentu przy-
chodzi stolarz Micke (David Hellenius), który 
ma przeprowadzić remont kuchni. Veronica 
i Micke zakochują się w sobie. Ich rodziny nie 
reagują entuzjastycznie na wieść o tym związku, 
zadowolone nie są zwłaszcza nastoletnie dzieci 
obojga partnerów. Kobieta postanawia więc 
zorganizować wspólny wakacyjny wyjazd do 
swoich rodziców, którzy mieszkają na malown-
iczej wyspie u zachodnich wybrzeży Szwecji. 

Młoda, ambitna dziennikarka, Alison Scott 
(Katherine Heigl), od lat z powodzeniem wspina 
się po szczeblach kariery. Jej zaangażowanie 
zostaje zauważone i pewnego dnia dziewczyna 
otrzymuje propozycję objęcia upragnionej 
posady prezenterki w stacji telewizyjnej E!. By 
uczcić sukces, jeszcze tego samego wieczoru wy-
biera się z siostrą na suto zakrapianą alkoholem 
rundkę po klubach. Nocne szaleństwo ma dość 
wstrząsający fi nał. Osiem tygodni później Alison 
orientuje się, że jest w ciąży.

TVP1 komedia, Szwecja, 2014  komedia romantyczna, USA, 2007

Miłosne antidotumWpadka 23:15

Niedziela

Profesor Uniwersytetu Harvarda, światowej 
sławy historyk i badacz symboli - Robert 
Langdon (Tom Hanks), otrzymuje zadanie 
zidentyfi kowania zagadkowego wzoru wypalo-
nego na ciele zamordowanego w szwajcarskim 
laboratorium fi zyka. Okazuje się, że za zbrodnię 
odpowiedzialne jest bractwo iluminatów 
- potężna organizacja od wieków walcząca 
z Kościołem katolickim, która za wszelką cenę 
chce zniszczyć Watykan. Co więcej - w tym 
samym czasie umiera Ojciec Święty. 

POLSAT thriller, USA, 2009 

Anioły i demony20:05

Poniedziałek

Evelyn Salt jest cenioną agentką CIA o nieposz-
lakowanej opinii. Pewnego dnia jednak rosyjski 
zdrajca Orłow oskarża ją o szpiegowanie dla 
FSB. Podczas przesłuchania prowadzonego przez 
Amerykanów mężczyzna zeznaje, że Salt w rzec-
zywistości jest rosyjską agentką i bierze udział 
w zakrojonym na szeroką skalę spisku mającym 
na celu zniszczenie Stanów Zjednoczonych. 
Przełożeni kobiety są zaszokowani. Nawet jeśli 
to tylko pomówienia, na reputacji funkcjonari-
uszki pojawia się rysa. 

POLSAT thriller, USA, 2010

Salt20:05

Wtorek

Milioner Pierre Levasseur (Daniel Auteuil) ma 
piękną, błyskotliwą żonę Christine (Kristin Scott 
Thomas) oraz seksowną kochankę, modelkę Elenę 
Simonsem (Alice Taglioni). Gdy fotografuje go 
z nią paparazzi, Pierre jest przerażony. Ujawnienie 
romansu grozi bowiem skandalem i kosztownym 
rozwodem. Cała nadzieja milionera w tym, 
że na zdjęciu jest jeszcze jedna, przypadkowa 
osoba. Pierre oraz jego adwokat odnajdują tego 
niepozornego mężczyznę. Okazuje się, że to 
parkingowy François Pignon (Gad Elmaleh).

TVP2 komedia romantyczna, Belgia, Francja, Włochy, 2006

Czyja to kochanka?20:10

Środa

Nowy Jork. Meryl i Paul Morganowie nie tworzą 
udanego małżeństwa. Od pewnego czasu żyją 
w separacji i planują rozwód. Ona jest prawdzi-
wą kobietą sukcesu, która nie zamierza wy-
baczyć zdrady, i chce zacząć wszystko od nowa. 
On jest nieco fajtłapowaty i wolałby się pogodzić 
z żoną. Nadchodzi dzień, który nieodwracalnie 
zmienia ich życie. Oboje przypadkiem są 
świadkami wyjątkowo brutalnego morderstwa. 
Na dodatek zauważa ich zabójca. Odtąd obojgu 
grozi śmiertelne niebezpieczeństwo.

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2009

Słyszeliście o Morganach?22:25

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ FILM PRZYGODOWY WIDOWISKO SF FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 23 sierpnia

05:15 Natura w Jedynce
- Bagna są dobre! - fi lm 
dokumentalny

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 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:45 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
- felieton

12:50 Natura w Jedynce 
- Bielik zwyczajny - król 
mórz - dokumentalny

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

- Brytyjska jagnięcina
z pieca i grilla 
- magazyn

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial 

kostiumowy
21:35 Program rozrywkowy
22:35 Echo serca - serial TVP
23:35 Raz w życiu - dramat

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

wioski - serial
06:50 Mistrzowie - Władysław 

Kozakiewicz 
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 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Wymarzona miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2018

14:05 Coś dla Ciebie 
- magazyn

14:30 Operacja Zdrowie! 
Miażdżyca rozsiana 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Verva Street Racing 

Gdynia 2019: 
kronika

18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP

19:35 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

20:10 Siatkówka kobiet 
- Mistrzostwa Europy: 
Polska - Słowenia

22:45 Lato, muzyka, 
zabawa

00:50 Mistyfi kacja 
- fi lm fabularny

02:35 Tatuś - fi lm obyczajowy

05:45 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
07:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:20 Doradca smaku 
- Barszcz ukraiński 

08:30 Dzień Dobry Wakacje 
- magazyn 

11:00 Ekstra zmiana 
- program lifestylowy 

12:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:00 19 + 
14:00 SOS Ekipy w akcji 
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 Harry Potter i więzień 
Azkabanu - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2004, reż. Al-
fonso Cuarón, wyk. Daniel 
Radcliff e, Rupert Grint, 
Emma Watson, David 
Thewlis, Michael Gambon, 
Alan Rickman, Maggie 
Smith, Robbie Coltrane, 
Gary Oldman

22:55 Zakładnik 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2004, reż. Michael Mann, 
wyk. Tom Cruise, Jamie 
Foxx, Jada Pinkett Smith, 
Mark Ruff alo, Peter Berg 

01:25 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:30 Uwaga!
- magazyn

02:50 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
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 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: Ostatni 
bastion

 - widowisko sci-fi  
 Wynalezienie lekarstwa 

odwracającego proces 
mutowania prowadzi do 
odwrócenia biegu historii. 
Po raz pierwszy mutanty 
stają przed wyborem: 
zachować swą unikalność, 
co oznacza skazanie się 
na wieczną izolację i 
alienację, czy też wyrzec 
się pozyskanej w wyniku 
mutacji mocy.

22:35 Inwazja: Bitwa o Los 
Angeles

01:00 Kolacja dla palantów
 - komedia
03:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:40 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii 

09:00 Dzika muzyka 
- Suwalszczyzna 

09:35 Jańcio Wodnik 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1993

11:30 Polskie drogi - Na tropie 
- serial TVP

12:55 Ogłoszenie
matrymonialne
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 
1972, reż. Zbigniew 
Chmielewski, 
wyk. Tadeusz Borowski

14:00 Studio Kultura - Roz-
mowy - Jacek Kowalski

14:15 Nagroda Literacka 
Gdynia 2019 - Adam 
Kaczanowski

14:20 Chopin i jego Europa 
2017 - recital Charles 
Richard - Hamelin 

15:55 Kobiela na plaży - fi lm

16:40 Mur - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2013

18:10 Wakacje z duchami 
- Strachy na lachy - serial

18:45 Panna z mokrą głową 
- Grunt to rodzinka 
- serial TVP, prod. Polska, 
1994

19:20 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Komediowe lato 

- Wpływ księżyca 
- fi lm fabularny, 
prod. USA

22:10 Ikony muzyki 
- John Lennon 
- cykl dokumentalny

23:10 Polska w akcji - Bez 
litości - fi lm sensacyjny

01:10 Nagroda Literacka 
Gdynia 2019

06:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

07:00 Górka Dolna 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe
Biuro Śledcze 
Harmon Rabb, były 
pilot marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych, 
zostaje przeniesiony 
do JAG, gdzie prowadzi 
kolejne sprawy jako 
adwokat.

10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles
- fabularny

15:05 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe, mo-
mentami ekscytujące, ale 
często i niebezpieczne.

20:00 Tokarev: zabójca z 
przeszłości 

21:55 Uniwersalny 
żołnierz: Powrót 

23:30 Ty będziesz 
następna 

01:30 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

02:45 Dyżur
03:45 Menu na miarę

- fabularny
04:20 Z archiwum policji 

- fabularny
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 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kości - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 Akademia policyjna VI: 
Operacja Chaos 
- fi lm komedia, USA, 
1989, reż. Peter Bonerz, 
wyk. Bubba Smith, David 
Graf, Michael Winslow, 
Leslie Easterbrook, Marion 
Ramsey, George Gaynes 

21:50 Honey 
- fi lm obyczajowy,
USA, 2003, reż. Bille 
Woodruff , wyk. 
Jessica Alba, Mekhi Phifer, 
Romeo, David Moscow, 
Zachary Isaiah Williams, 
Joy Bryant 

23:50 Zagubieni - serial, USA 
00:50 Druga strona 

medalu
- talk show 

03:00 Noc Magii
- program ezoteryczny

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

11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Najdziwniejsze 

zwierzęta świata. 
Mieszkańcy wód

13:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

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

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

23:15 Autostopowicz 
- Wyścig o przetrwanie

 Nękany dramatycznymi 
wspomnieniami Jim 
Halsey powraca by stawić 
czoła nękającym go de-
monom przeszłości. Wraz 
ze swoją dziewczyną znów 
znajduje się na odludnej 
drodze w Teksasie, gdzie 
przed laty rozegrał się 
prześladujący go do dziś 
koszmar. 

01:00 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata

02:05 Interwencja
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL KOMEDIOWY KOMEDIA KOMEDIA KOMEDIA FILM AKCJI FILM KATASTROFICZNY KOMEDIA

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

sobota 24 sierpnia

05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

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

- magazyn
09:50 Sekundy, które 

zmieniły życie
10:40 Droga na Kilimandżaro 

- fi lm fabularny, 
prod. Niemcy, 2017

12:15 Kalendarium Powsta-
nia Warszawskiego 
- felieton

12:25 Fascynujący świat 
- Nasz świat w 2050

13:20 Z pamięci - Hugo Stein-
haus cz. 1 - felieton

13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Przyrodnik na tropie 
14:35 Jak to działa

15:15 Dziewczyny 
ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

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

- teleturniej muzyczny
18:30 Tu jest Polska - fi lm 

dokumentalny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial kos-

tiumowy, prod. Ukraina
21:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
22:35 Hit na sobotę - Zaginio-

na dziewczyna - thriller, 
prod. USA, 2014

01:10 Raz w życiu - dramat 
obyczajowy

05:30 Koło fortuny - teleturniej
06:05 Piosenka Grace

- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2013

07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:35 To je Borowicz.

Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny

12:10 Gwiazdy w południe 
- O jeden modramat 
wojenny, fi lm prod. 
USA, 1977, reż. Richard 
Attenborouhg, wyk. Dirk 
Bogarde, James Caan, 
Michael Caine

13:40 Verva Street Racing
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:10 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
15:45 Kabaretowe Lato 

Dwójki
16:45 Verva Street Racing

16:55 U Pana Boga
w ogródku
- serial komediowy
Do Królowego Mostu trafi a 
najgorszy z absolwentów 
szkoły policyjnej. 

17:45 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama
18:30 Verva Street Racing 

Gdynia 2019: 
kronika

18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
20:00 Siatkówka kobiet 

- Mistrzostwa Europy: 
Polska - Portugalia

22:45 Kabaretowe 
Lato Dwójki 
- program rozrywkowy

00:40 La La Poland
- program rozrywkowy

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 
13:15 Bliźniacy 

- fi lm komedia, USA, 1988, 
reż. Ivan Reitman, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, 
Danny DeVito, Kelly Pres-
ton, Chloe Webb, Bonnie 
Bartlett, Trey Wilson 

15:30 Top Model - program 
rozrywkowy 

16:30 Efekt Domina 
17:00 Domowe 

rewolucje 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:45 Uwaga!

- magazyn

20:00 Wpadka
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Judd Apatow, wyk. 
Katherine Heigl, Seth 
Rogen, Paul Rudd, Leslie 
Mann, Jason Segel 

22:35 Daję nam rok 
- fi lm komedia, 
Wielka Brytania, Francja, 
2013, reż. Dan Mazer, wyk. 
Rose Byrne, Rafe Spall, 
Anna Faris, Simon Baker, 
Minnie Driver 

00:45 Ninja
- fi lm sensacyjny, USA, 
2009, reż. Isaac Florentine, 
wyk. Scott Adkins, Tsuy-
oshi Ihara, Mika Hijii, Todd 
Jensen, Togo Igawa 

02:30 Uwaga! 
- magazyn

02:50 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby Doo: Epoka 
Pantozaura

10:20 Ewa gotuje
10:50 Fałszywa dwunastka
 Tom Baker razem z żoną

i dwunastką dzieci 
mieszka w małym mias-
teczku na amerykańskiej 
prowincji. Gdy otrzymuje 
pracę swoich marzeń 
- posadę trenera 
drużyny futbolowej na 
uniwersytecie w Chicago - 
postanawia wraz z rodziną 
przeprowadzić się do 
metropolii, ku wyraźnemu 
niezadowoleniu swych 
dzieci. Tymczasem Kate 
dowiaduje się, że jeden 
z wydawców chce opub-
likować jej wspomnienia. 

13:00 Sekrety rodziny
14:10 Świat według 

Kiepskich - serial

15:55 Szklanką po łapkach
 Nieudana misja sprawia, 

że tajny agent, Dick Steele, 
wycofuje się ze służby. 
Jednak po latach wkracza 
znowu do akcji.

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy,
prod. Polska

20:05 Festiwal magiczne 
zakończenie wakacji 
z telewizją Polsat i RMF 
FM 2019

23:35 Wulkan
01:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Serialowa nostalgia 
- Przygody psa Cywila 
- serial TVP

09:20 55 kapeluszy Pani 
Hanki. Benefi s Hanki 
Bielickiej

10:40 Animama - Czerwony 
papierowy stateczek 
- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Niemcy, Polska

10:50 Animama - Słoń - fi lm 
dokumentalny

11:05 Dokument tygodnia - 
Arcydzieła bez tajemnic: 
Hieronim Bosch - cykl 
dokumentalny, prod. 
Włochy, 2013

11:40 Czy ktoś mnie kocha 
w tym domu? - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1992, reż. Stanisałw 
Jędryka, wyk. Małgorzata 
Pieczyńska, Jan Frycz, Ta-
deusz Huk, Marek Kondrat, 
Anna Frankowska, Anna 
Gornostaj, Ewa Sałacka

12:50 U Pana Boga 
za miedzą 
- komedia

14:45 Nagroda Literacka 
Gdynia 2019

14:55 Szlakiem Kolberga 
15:25 Kromer Biecz Festiwal 

2019 - reportaż
15:45 Nagroda Literacka 

Gdynia 2019 
16:00 Literatura na ekranie 

- Powrót do Howards End - 
fi lm fabularny

18:30 Zastrzeliła mnie pani. 
Życie i śmierć 

20:20 Bilet do kina - Igła 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1981

22:20 Moody Blues na festi-
walu w Montreux 

23:25 Mocne Kino - Róża 
- dramat

06:00 Szalone fabryki polsk-
iej muzyki!

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Czynne całą dobę 
09:00 13 Posterunek 2 

Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:15 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

15:00 Rodzinny interes
19:00 Wielka Zabawa TV Puls 

w Mrągowie
20:00 Sabotaż 

22:05 Transporter: 
Nowa moc 
Były agent specjalny 
Frank Martin dostaje 
zlecenie od tajemniczej 
kobiety. Okazuje się, 
że stał się marionetką 
w rękach przebiegłej 
femme fatale.

00:00 Straszny fi lm 4 
01:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

02:25 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

03:55 Menu na miarę
- fabularny

04:30 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:55 Dyżur

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
09:55 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:00 Kangur Jack - fi lm kome-

dia, USA, Australia, 2003, 
reż. David McNally, wyk. 
Jerry O’Connell, Anthony 
Anderson, Estella Warren, 
Christopher Walken, Mar-
ton Csokas, Dyan Cannon 

13:50 Troje do tanga
- fi lm komedia, USA, 
Australia, 1999, reż. 
Damon Santostefano, 
wyk. Matthew Perry, 
Neve Campbell, Dylan 
McDermott, Oliver Platt, 
John C. McGinley

15:55 Ta podstępna miłość 
- fi lm komedia, USA, 1997, 
reż. Carl Reiner, wyk. Bette 
Midler

18:10 Nadciąga tornado 
- fi lm katastrofi czny,
USA, 2014, reż. Steven 
Quale, wyk. Richard Armit-
age, Sarah Wayne Callies, 
Matt WalshMax Deacon

20:00 W doborowym 
towarzystwie 
- fi lm komedia, USA, 
2004, reż. Paul Weitz, 
wyk. Topher Grace, 
Scarlett Johansson, Marg 
Helgenberger

22:20 Pitch Perfect - fi lm 
komedia, USA, 2012, reż. 
Jason Moore, wyk. Jason 
Moore, Anna Kendrick

00:45 Krucjata Bourne’a
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2004, reż. Paul 
Greengrass

03:00 Noc Magii

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 Kacze opowieści
08:00 Dzielna Mysz
08:25 Kosmaty zawodnik
 Jack jest trzyletnim 

szympansem, którego 
amerykański uczony 
dr Kendall uczy 
języka migowego. Kiedy 
zniechęcony sponsor obci-
na fundusze, Jack trafi a do 
Kanady. Szczęśliwie spoty-
ka tam Tarę, głuchoniemą 
dziewczynkę, która potrafi  
się z nim porozumieć. 

10:10 Policjantki i Policjanci - 
serial obyczajowy, 
prod. Polska

13:10 Rój
 - fi lm katastrofi czny 
 Brad z niepokojem 

obserwuje coraz liczniej 
pojawiające się na połud-
niu Stanów Zjednoczonych 
jadowite pszczoły.

16:35 Powrót do przyszłości
 - komedia sci-fi 
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

00:00 Silent Hill
 Kit Heather przez całe 

życie ucieka przed niebez-
piecznymi i niewytłu-
maczalnymi siłami. W 
dniu swoich osiemnastych 
urodzin, nawiedzona 
kolejnymi koszmarami i 
przerażona zniknięciem 
ojca, dowiaduje się, że nie 
jest osobą, za którą się 
dotychczas uważała.

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Chełmno - magazyn
09:05 Ziarno - magazyn
09:40 Prywatne życie zwier-

ząt - reportaż
10:05 Fabryka marzeń 

- dramat, prod. USA
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:40 Tornister pełen 

uśmiechów 2019 
13:00 Z pamięci 
13:05 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
13:15 BBC w Jedynce 

- Wielkie koty cz. 1 - fi lm

14:15 Komisarz Alex - serial 
kryminalny TVP

15:15 Dziewczyny 
ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Opole na bis - koncert
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Zniewolona - serial kos-

tiumowy, prod. Ukraina
21:15 Blondynka - serial TVP
23:15 Zakochana Jedynka

- Miłosne antidotum
- komedia romantyczna, 
prod. Szwecja, 2014, 
reż. Staff an Lindberg

01:05 11 minut
02:35 Zaginiona dziewczyna 

- thriller, prod. USA, 2014, 
reż. David Fincher

05:55 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 
- Odpowiedzi na 
modlitwę

06:05 Penelope - komedia, 
prod. USA, 2006

07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Verva Street Racing
10:45 Pogoda
10:50 Rodzinne oglądanie 

- Król dinozaurów
11:45 Verva Street Racing
11:50 Gwiazdy w południe 

- Człowiek zwany 
Koniem - western, 
prod. USA, 1970

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
16:20 Kocham Cię, Polsko! 

- zabawa quizowa
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Verva Street 

Racing Gdynia 2019: 
kronika

18:35 Postaw na milion 
- teleturniej

19:30 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

20:00 Lato, muzyka, 
zabawa 
- program rozrywkowy
prod. Polska

22:30 Muzyka Wolności 
- Jarocin 2019

23:40 Psy wojny 
- fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania, 
1981, reż. John Irvin, 
wyk. Christopher 
Walken, Tom Berenger, 
Colin Blakely, Jean-Fran-
cois Stevenin, Hugh Millais

01:35 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2013

03:25 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja 

w ogrodzie 
08:25 Akademia

ogrodnika 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Bez tabu  
12:00 Co za tydzień 

- magazyn 
12:30 Polska na patelni
13:05 Wakacje Jasia

Fasoli
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, Francja, Niemcy, 
2007, reż. Steve Bendelack, 
wyk. Rowan Atkinson, 
Emma De Caunes, Jean 
Rochefort, Karl Roden, 
Max Baldry, Willem Dafoe, 
Steve Pemberton 

15:00 Harry Potter i więzień 
Azkabanu - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2004

18:00 Salon sukien ślubnych 
Goka 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 John Carter

- fi lm przygodowy,
USA, 2012, reż. Andrew 
Stanton, wyk. Taylor 
Kitsch, Lynn Collins, 
Samantha Morton, Willem 
Dafoe

22:50 Czerwona planeta 
- fi lm S-F, USA, Australia, 
2000, reż. Antony Hoff -
man, wyk. Val Kilmer

01:05 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:05 Uwaga! - magazyn
02:25 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Tajemnica zielonego 
królestwa

10:55 Hotel Transylwania
12:55 X-Men: Ostatni bastion
 Wynalezienie lekarstwa 

odwracającego proces 
mutowania prowadzi do 
odwrócenia biegu historii.  
Mutanty stają przed 
wyborem: zachować swą 
unikalność, co oznacza 
skazanie się na wieczną 
izolację i alienację, czy też 
wyrzec się pozyskanej w 
wyniku mutacji mocy. 

15:15 U Pana Boga w ogródku
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial
20:05 Festiwal magiczne 

zakończenie wakacji z 
telewizją Polsat i RMF 
FM 2019

23:00 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość

 - komedia sensacyjna
 Trzy niezwykle 

seksowne Aniołki: 
Natalie Cook, Dylan 
Sanders i Alex Munday 
powracają, by stawić czoła 
Madison Lee, Aniołkowi, 
który zaprzedał duszę 
diabłu. Z pomocą zaufa-
nego pomocnika Bosleya 
trzy piękne dziewczyny 
gotowe są na wszystko, by 
odzyskać dwa skradzione 
pierścienie. 

01:25 Anioły i demony
04:25 Kabarety
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Serialowa nostalgia
- Przygody psa Cywila 
- serial TVP

09:20 Śladami wielkich kom-
pozytorów - Śladami 
Verdiego - fi lm dokumen-
talny, prod. Francja, 2012

10:20 Animama - Notatnik 
przyrodniczy

10:25 Animama 
- Notatnik przyrodniczy 
- Dlaczego cały świat 
oszczędza każdy wat?

10:30 Animama - Notatnik 
przyrodniczy - Dlaczego 
z ogniem nie ma żartów?

10:40 Pan wzywał, 
Milordzie? 

11:45 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

12:20 Hydrozagadka - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1970, 
reż. Andrzej Kondratiuk, 
wyk. Roman Kłosowski, 
Zdzisław Maklakiewicz, 
Wiesław Michnikowski

13:45 Rain Man - dramat, 
prod. USA, 1988

16:05 Leonard Bernstein
 Brahms, Piano Concer-
to no. 1 in D minor,
op. 15 - koncert

17:15 Niedziela z... Filipem 
Bajonem

17:55 Nagroda Literacka 
Gdynia 2019 

18:05 Niedziela z... Filipem 
Bajonem - Lepiej 
być piękną i bogatą

19:50 Nagroda Literacka 
Gdynia 2019 

20:00 Capote
- fi lm biografi czny, 
prod. USA, 2005

22:00 Scena alternatywna
22:35 Dokument.pl 
23:45 Bilet do kina - Igła

- fi lm sensacyjny

06:00 Tajemnice medyczne
- fi lm akcji

07:55 Łowcy skarbów 
09:55 Bibliotekarze 

Grupa bibliotekarzy 
poszukuje tajemniczych, 
starożytnych artefaktów, 
doświadczając nie-
zwykłych przygód.

10:50 Następny proszę!
11:50 Trzej muszkieterowie 

- fi lm przygodowy
13:55 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Królewska 
zagadka 
- fi lm przygodowy

15:05 Syn prezydenta 
17:20 Gwiezdne wojny:

część I - Mroczne widmo 
20:00 Żywioł. Deepwater 

Horizon 
Wybuch morskiej 
platformy wiertniczej 
doprowadza do na-
jwiększego wycieku ropy 
w historii USA.

22:00 Dorwać gringo 
- dramat
Przestępca trafi a do nie-
typowego meksykańsk-
iego więzienia, które 
funkcjonuje niczym małe 
miasteczko. Zaprzyjaźnia 
się z dziesięcioletnim 
chłopcem, który uczy go 
zasad życia w zamknięciu.

00:00 Uliczny 
wojownik 

02:10 Uwikłana 
03:20 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:55 Menu na miarę 

- fabularny
04:30 Z archiwum

policji
- fabularny

04:55 Słodka miłość
- telenowela

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
09:25 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
11:30 Pudłaki - fi lm 

przygodowy, USA, 2014, 
reż. Graham Annable, 
Anthony Stacchi, wyk. Ben 
Kingsley, Isaac Hempstead 
Wright, Elle Fanning, Tracy 
Morgan, Toni Collette 

13:30 Szpiedzy tacy jak my
- fi lm komedia, USA, 1985, 
reż. John Landis, wyk. 
Chevy Chase, Dan Aykroyd, 
Steve Forrest, Donna 
Dixon, Bruce Davison, 
William Prince 

15:45 Maverick - fi lm western, 
USA, 1994, reż. Richard 
Donner, wyk. Mel Gibson, 
Jodie Foster, James Garner, 
Graham Greene 

18:20 Akademia policyjna VI: 
Operacja Chaos 
- fi lm komedia, USA, 
1989, reż. Peter Bonerz, 
wyk. Bubba Smith, David 
Graf, Michael Winslow, 
Leslie Easterbrook, Marion 
Ramsey

20:00 Ultimatum Bourne’a 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2007, reż. Paul 
Greengrass, wyk. Matt 
Damon, Julia Stiles

22:25 Tequila Sunrise 
- fi lm sensacyjny,
USA, 1988, reż. Robert 
Towne, wyk. Mel Gibson, 
Michelle Pfeiff er, Kurt 
Russell, Raul Julia, 
J.T. Walsh, Arliss Howard, 
Arye Gross 

00:50 Zagubieni - serial, USA

07:05 Flintstonowie
08:05 Buddy, pies na gole
 Komedia familijna, 

kontynuacja opowieści o 
złotym retrieverze imi-
eniem Bud, który okazuje 
się być mistrzem w piłce 
nożnej. Jego opiekun Josh 
i dziewczynka imieniem 
Emma, zakładają drużynę 
piłki nożnej i pokonując 
niezliczone trudności i 
uprzedzenia, przy walnej 
pomocy Buda, zdobywają 
mistrzostwo stanu... 

09:50 Galileo
11:55 Powrót do przyszłości
14:30 Wałęsa. Człowiek

z nadziei
 Film o Lechu Wałęsie 

- mężu, ojcu, prostym 
robotniku, ale przede 
wszystkim o wielkim 
przywódcy. 

17:00 Miłość na Zakręcie
19:00 Galileo

20:00 Gangi Nowego Jorku
 Historia wojen gangów, 

które miały miejsce w 
Nowym Jorku w połowie 
XIX wieku. „Ksiądz” Villon 
- przywódca irlandzkiego 
gangu „Martwych kró-
lików” ginie na oczach 
swego syna Amsterdama, 
podczas jednej z ulicznych 
bitew. 

23:35 Autostopowicz 
- Wyścig o przetrwanie

 Halsey powraca by 
stawić czoła nękającym 
go demonom przeszłości.

01:25 Tuż przed tragedią
03:30 Graffi  ti
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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poniedziałek 26 sierpnia

05:15 BBC w Jedynce 
- Wielkie koty cz. 1 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2018, reż. Nick Easton

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 

- Żywe Muzeum Piernika
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego
12:55 Natura w Jedynce 

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

- W podlaskim ogrodzie 
ziołowym 
- 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 Zniewolona - serial 

kostiumowy
21:35 To był rok!
22:45 Ekstradycja - serial TVP
23:55 Kuloodporne serce 
02:00 Miłosne antidotum 

- komedia romantyczna

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

wioski - serial
06:55 Coś dla Ciebie 
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
11:55 Na sygnale - serial
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:05 Msza Św. Kościoła 

Starokatolickiego 
Mariawitów - relacja

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
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram

18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP

19:35 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

20:10 Siatkówka kobiet
- Mistrzostwa Europy: 
Polska - Ukraina, 
studio

20:20 Siatkówka kobiet 
- Mistrzostwa Europy: 
Polska - Ukraina

22:50 Fotograf - dramat, 
reż. Waldemar Krzystek, 
wyk. Tatiana Arntgolts

00:50 Z krwi i kości
- dramat, prod. Belgia, 
Francja

02:55 Glina - serial
kryminalny TVP

03:50 4 Blocks - serial, 
prod. Niemcy, 2017

05:55 Zakończenie

06:00 Uwaga! - magazyn
06:25 Mango 

- telezakupy
07:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:30 Dzień Dobry Wakacje 
- magazyn 

11:00 Jestem z Polski
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 19 + 
14:00 SOS Ekipy w akcji 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

- Pieczona cielęcina 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Program rozrywkowy
22:30 Salon sukien ślubnych 

Goka - program 
rozrywkowy

23:30 Klucz do koszmaru 
- fi lm horror, 
USA, 2005, reż. Iain 
Softley, wyk. Kate Hudson, 
Gena Rowlands, John 
Hurt, Peter Sarsgaard, 
Joy Bryant 

01:40 Co za tydzień
- magazyn 

02:15 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska

02:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

- serial komediowy

20:05 MEGA HIT - Anioły 
i demony

 Robert Langdon, 
wykładowca na Har-
vardzie, znawca symboli, 
zostaje pilnie wezwany do 
położonego koło Genewy 
centrum badań jądrowych. 
Jego zadaniem jest ziden-
tyfi kowanie zagadkowego 
wzoru wypalonego na 
ciele zamordowanego 
fi zyka. 

23:00 Zabójczy cel
 Detektyw Jacob

Stilwell specjalizuje 
się w tropieniu seryjnych 
zabójców. 

01:10 Salt - thriller
03:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:40 Szlakiem miejsc 
niezwykłych 
- Pomniki Historii 
- Łęknica - reportaż

09:00 Nienasyceni - magazyn
09:25 Profesor Zazul 

- fi lm TVP, reż. Marek 
Nowicki, Jerzy Stawicki

09:50 Mur - fi lm obyczajowy, 
reż. Dariusz Glazer, 
wyk. Tomasz Schuchardt 
- Turek, Ewa Telega, Piotr 
Machalica, Ewa Kolasińs-
ka, Rafał Maćkowiak

11:30 Polskie drogi - Lekcja 
geografi i - serial TVP

12:55 Latarnik - fi lm TVP, 
reż. Zygmunt Skonieczny, 
wyk. Józef Pieracki, 
Józef Osławski

14:00 Studio Kultura 
- Rozmowy

14:20 Śladami wielkich 
kompozytorów

15:25 Dziewczyny 
do wzięcia 
- fi lm TVP, reż. Janusz 
Kondratiuk, wyk. Jan 
Mateusz Nowakowski, 
Jan Stawarz, Ewa Szykul-
ska, Ewa Pielarz, Regina 
Regulska

16:25 Rok spokojnego słońca 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, USA, 1984

18:20 Panna z mokrą głową 
- serial TVP

19:30 Aleksandra Jachtoma 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Panorama kina 

polskiego - Wszystko 
co kocham - fi lm

22:05 Więcej niż fi kcja - Al-
fabet - fi lm dokumentalny

24:00 Powidoki - program 
publicystyczny

06:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

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

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Czasy ostateczne: 
Pozostawieni 

22:05 Żywioł. Deepwater 
Horizon 
Wybuch morskiej 
platformy wiertniczej 
doprowadza do na-
jwiększego wycieku ropy 
w historii USA.

00:05 Uniwersalny
żołnierz: Powrót 

01:50 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:30 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:10 Z archiwum
policji 
- fabularny

04:50 Słodka miłość

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kości - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Odwróceni. 
Ojcowie i córki
- serial, Polska 
Blacha i Sikora nie 
utrzymują już ze sobą 
kontaktu. “Pruszkowscy” 
gangsterzy są na wolności, 
odsiedzieli swoje wyroki 
i stali się legalni. Stary 
“Pruszków” nie istnieje. 
Ten, który go zlikwidował 
- komisarz Paweł Sikora 
- jest emerytowanym 
policjantem.

22:00 Mgła - fi lm horror, USA, 
1980, reż. John Carpenter, 
wyk. John Carpenter, 
Adrienne Barbeau

23:55 Zagubieni
- serial, USA 

01:55 Druga strona medalu 
- talk show

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

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 Przeklęta
17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:30 Gwiazdy Kabaretu
22:35 Galileo
23:40 Diabeł
 Gdy ktoś rzuca się z okna 

drapacza chmur, na mie-
jsce przybywa Bowden, by 
przeprowadzić śledztwo. 
Tymczasem w tym samym 
budynku zatrzaskuje się 
winda, którą jedzie pięć 
obcych sobie osób. 

01:20 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

02:30 Interwencja
- magazyn

03:05 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
04:40 Trans World Sport 2019

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Natura w Jedynce
- Sekretne życie psów 
cz. 1 Najlepszy przyjaciel 
człowieka - fi lm 

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 

- Świnoujście - magazyn
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:45 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
12:55 Natura w Jedynce

- Sekretne życie psów

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie

przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial
21:35 To był rok!
22:45 Okupowani - Grudzień 

część 1 - serial
23:45 Andrzej Kołodziej. 

Bardzo polska 
opowieść - fi lm

01:15 Sayonara - fi lm 
obyczajowy, prod. USA

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

06:55 Pójdź za mną - 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 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:15 Wymarzona miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2018

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
18:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Piłkarski poker 

- komedia sensacyjna, 
reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Małgorzata 
Pieczyńska, Janusz Gajos, 
Marian Opania, Mariusz 
Dmochowski, Jan Englert

22:05 Rodzinka.pl 
- serial komediowy 
prod. TVP

23:20 Śmierć w wilczej 
skórze - fi lm kryminalny,
prod. Francja, 2016

01:10 Świat bez fi kcji  
02:10 Glina - serial kryminalny

05:45 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango 

- telezakupy
07:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:20 Doradca smaku 
- Pieczona cielęcina

08:30 Dzień Dobry Wakacje 
- magazyn 

11:00 Jestem z Polski 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 19 + 
14:00 SOS Ekipy w akcji 
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 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:35 Haker 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2015, reż. 
Michael Mann, wyk. Chris 
Hemsworth, Leehom 
Wang, Wei Tang, Viola 
Davis, Holt McCallany 

00:15 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:15 Porwani
- serial, USA 

02:15 Salon sukien 
ślubnych Goka 

03:15 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:40 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
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 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 kome-
diowy, prod. Polska

20:05 Salt
 - thriller
 Evelyn Salt, zaufana i lo-

jalna agentka CIA, zostaje 
zmuszona do ucieczki, gdy 
pewnemu rosyjskiemu 
zdrajcy udaje się prze-
konać jej przełożonych, 
że jest ona podwójną 
agentką, wysłaną by 
zamordować prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. 

22:25 Ultraviolet
00:30 Skazany na śmierć
 Posejdon usiłuje 

przekonać Sarę do swoich 
motywacji.

01:30 Bad Boys II
04:35 Kabarety
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Teledyski
08:25 Informacje kulturalne 
08:40 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
Historii - Żagań - reportaż

09:00 Antyfonie - Kujawski/
Połoz/Szumacher - fi lm

09:35 Rok spokojnego słońca 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, USA, 1984, reż. 
Krzysztof Zanussi, wyk. 
Maja Komorowska, Scott 
Wilson, Hanna Skarżanka, 
Ewa Dałkowska

11:30 Polskie drogi - Rocznica
13:10 Nasza ulica - fi lm 

krótkometrażowy, 
reż. Łukasz Palkowski

13:50 Studio Kultura
14:05 Niedziela z... Filipem 

Bajonem
15:00 Niedzielne dzieci 

- fi lm TVP, reż. Agnieszka 
Holland, wyk. Zofi a Grazie-
wicz, Ryszard Kotys

16:25 Wrota Europy 

17:50 Panna z mokrą głową 
- serial TVP

19:05 Powidoki - program 
publicystyczny

19:25 Koło pióra
19:40 One. Kobiety kultury
20:20 Lekkie obyczaje

- Twórcza kontrola 
- dramat, prod. USA, 2015

22:05 Żelazna klasyka
- Sobowtór - dramat 
historyczny, prod. Japonia, 
USA, 1980, 
reż. Akira Kurosawa

00:50 Nocny dokument
- W pierwszej fazie lotu 

01:50 Leszek Możdżer & Hol-
land Baroque - koncert

03:15 Kino nocne 
- Warszawa 
- fi lm obyczajowy,
reż. Dariusz Gajewski

06:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

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 podejrzanych 
osób.

14:00 Agenci NCIS:
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial
20:00 Protektor 

21:55 Tokarev: zabójca 
z przeszłości 
- fi lm sensacyjny
Kiedy rosyjska mafi a 
porywa córkę byłego 
kryminalisty, mężczyzna 
zbiera swoją starą ekipę i 
wymierza sprawiedliwość 
porywaczom.

23:50 Puls lata
23:55 Spirit: duch miasta 
02:10 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Słodka miłość
- telenowela

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kości - serial, USA 
16:55 Dr House - serial

obyczajowy, USA 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Ukryta prawda  

20:00 Godzina zemsty
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1999, reż. Brian 
Helgeland, wyk. Mel 
Gibson, Gregg Henry, 
Maria Bell, David Paymer, 
Bill Duke, Deborah Unger, 
Lucy Liu, William Devane, 
Kris Kristoff erson, James 
Coburn 

22:15 Martwa cisza 
- fi lm sensacyjny, 
Australia, 1988, reż. 
Phillip Noyce, wyk. Nicole 
Kidman, Sam Neill, Billy 
Zane, Rod Mulliner, Joshua 
Tilden 

00:15 Zagubieni III - serial
01:10 Druga strona 

medalu 
- talk show 

02:15 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

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 Przeklęta
17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:40 Diabeł
23:25 Dzieci
 Elaine wraz z mężem i tró-

jką dzieci na okres między 
Bożym Narodzeniem a 
Nowym Rokiem jedzie 
w odwiedziny do siostry 
Chloe, która wraz ze 
swoją rodziną mieszka w 
położonym wśród lasów 
domu. Obie pary rodziców 
obserwują coraz dziwnie-
jsze zachowanie swoich 
pociech, które awanturują 
się i co rusz sięgają po 
różne niebezpieczniejsze 
narzędzia. 

01:00 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Natura w Jedynce 
- Sekretne życie psów

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 

- Dolina Biebrzy 
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
12:50 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego
12:55 Natura w Jedynce 

- Sekretne życie psów cz. 3 
Członkowie rodziny - fi lm

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy - Ryby 
w marynatach

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

tiumowy, prod. Ukraina
21:35 Wielki Test o II Wojnie 

Światowej
23:05 Sprawa zamknięta 

- fi lm kryminalny
00:45 Droga wodna

niestrzeżona - fi lm

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:50 Pożyteczni.pl 
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 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Wymarzona miłość 

- serial obyczajowy
14:10 Postaw na milion 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:05 Siatkówka kobiet

- Mistrzostwa Europy: 
Polska - Belgia

19:35 Rodzinka.pl - serial

20:10 Kino relaks - Czyja
to kochanka? 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, Włochy, 
2006, reż. Francis Veber

21:45 Mocne Kino 
- Podwójne uderzenie 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1991, 
reż. Sheldon Lettich, 
wyk. Jean Claude Van-
Damme, Geoff rey Lewis, 
Alan Scarfe

23:45 Fotograf
- dramat, reż. Waldemar 
Krzystek, wyk. Tatiana 
Arntgolts, Aleksandr 
Baluev

01:45 Trzynaście lat
- serial obyczajowy

02:50 Świat bez tajemnic 
04:25 Zakończenie dnia

05:45 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
07:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
08:20 Doradca smaku - Gulasz 

nihari z wołowiny 
08:30 Dzień Dobry Wakacje

- magazyn 
11:00 Jestem z Polski 
12:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:00 19 + 
14:00 SOS Ekipy w akcji 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

- magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kryjówka 

- fi lm sensacyjny, USA, 
RPA, Japonia, 2012, reż. 
Daniel Espinosa, wyk. 
Denzel Washington, Ryan 
Reynolds, Vera Farmiga, 
Brendan Gleeson, Sam 
Shepard, Ruben Blades, 
Robert Patrick 

00:00 Haker 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2015,
reż. Michael Mann, 
wyk. Chris Hemsworth, 
Leehom Wang, Wei Tang, 
Viola Davis, Holt McCallany 

02:40 Z archiwum X - serial
03:35 Uwaga! - magazyn
04:00 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
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 Bad Boys II
 - komedia sensacyjna
 Tym razem Mike Lowrey i 

Marcus Burnett prowadzą 
akcję, której celem jest 
niedopuszczenie do 
przerzucenia gigantycz-
nego transportu ecstasy. 
Przypadkiem odkrywają 
siatkę zaangażowanych w 
narkobiznes osób, na czele 
której stoi bezwzględny 
Kubańczyk, Johnny Tapia, 
gotów zrobić wszystko, 
aby tylko rozszerzyć wpły-
wy swojego imperium.

23:20 Telemaniak
01:35 Nasz Nowy Dom
03:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Teledyski 
08:45 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
Historii - Warszawa Trakt 
Królewski - reportaż

09:00 Księga Przestrzeni
09:30 Nauka - fi lm dokumental-

ny, reż. Emi Buchwald
10:00 Wrota Europy - dramat 

historyczny, reż. Jerzy 
Wójcik, wyk. Alicja Bachle-
da-Curuś, Kinga Preis, 
Agnieszka Sitek, Agata 
Buzek, Piotr Szwedes, 
Tersa Wójcik

11:30 Polskie drogi - Lekcja 
Poloneza - serial TVP

13:10 Przekładaniec - kome-
dia, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Bogumił Kobiela, 
Ryszard Filipski

13:50 Studio Kultura - Roz-
mowy - Emil Marat

14:15 18 Przegląd Piosenki 
Aktorskiej 

15:10 Oczy uroczne - fi lm TVP

16:05 Charing Cross Road 84 
- dramat, prod. USA

17:55 Panna z mokrą głową
18:35 Samochodzik 

i templariusze 
- Po przygodę 

19:15 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny

19:45 Koło pióra - Nagroda 
Literacka Gdynia 2 

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 W trzy miesiące 

dookoła świata 
- Przypis

22:15 Dokument w podróży 
- Dubaj - sztuka ulicy
- fi lm dokumentalny

23:20 Lekkie obyczaje 
- Twórcza kontrola
- dramat

01:00 Jazz w Akwarium
01:30 Informacje kulturalne

06:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
Serial opowiadający o 
dwójce przyjaciół, którzy 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Z kolei ich żony prowadzą 
mały salon fryzjerski 
„Bella Ella”.

10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial

20:00 Gwiezdne wojny: 
część II - Atak klonów
Demokratyczne rządy 
Republiki są zagrożone 
przez podstępnego hra-
biego Dooku. Tymczasem 
Anakin Skywalker łamie 
reguły zakonu Jedi
i zakochuje się.

22:55 Żołnierze kosmosu 
01:25 Tajemnice medyczne 

- fi lm akcji
02:35 Taki jest świat

- program informacyjny
03:20 Biesiada na cztery 

pory roku - serial 
obyczajowy

03:55 Z archiwum
policji 
- fabularny

05:00 Słodka miłość
- telenowela

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kości - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Labirynt 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2013,
reż. Denis Villeneuve, 
wyk. Hugh Jackman, 
Jake Gyllenhaal, Viola
Davis, Maria Bello, 
Terrence Howard, 
Melissa Leo, Paul 
Dano 

23:15 Kurt Cobain: Życie 
bez cenzury
- fi lm dokument, 
USA, 2015, reż. Brett 
Morgen, wyk. Kurt 
Cobain, Courtney Love, 
Dave Grohl 

01:55 Zagubieni III 
- serial, USA 

02:50 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

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

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 Przeklęta

Rodrigo broni Aurorę 
przed atakiem ludzi, 
którzy uważają ją za uc-
ieleśnienie zła. Wkrótce 
między nastolatkami rodzi 
się uczucie.

17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon

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

 Na policję dzwoni 
właściciel piekarni ze 
zgłoszeniem, że bandyci 
kradną mu właśnie piec. 
Patrol rusza do akcji, ale 
na miejscu stwierdza, 
że nie ma tam żadnych 
bandytów, jest natomiast 
podejrzenie wobec 
pracowników. 

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

Kryminalny
- serial kryminalny

21:40 Komornik
23:40 Śmiertelne 

porachunki
01:30 Transakcje za milion 

dolarów: Nowy Jork

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

PROGRAM KULINARNY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIODRAMAT DRAMAT KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY SERIAL KRYMINALNY

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

czwartek 29 sierpnia

05:10 Natura w Jedynce
- Sekretne życie psów

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 

- Kanał Elbląski
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:45 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
12:50 Natura w Jedynce

- Chiński dziki zachód 
- serial dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Okrasa łamie przepisy 
- Świeże ryby z Bałtyku 

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

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

zmieniły życie
22:50 Ocaleni 

- reality show
23:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:45 Mordercza miłość

- thriller, prod. USA
02:25 Okupowani - Grudzień 

część 1 - serial

05:15 Koło fortuny
- teleturniej

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

06:50 Operacja Zdrowie! 
Starość - 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 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Wymarzona miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2018

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 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Siatkówka kobiet 

- Mistrzostwa Europy: 
Polska - Włochy

22:45 Bodo - dramat
00:45 Czyja to kochanka?

- komedia romantyczna, 
prod. Francja, Włochy

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

03:20 Art Noc

05:45 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
07:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:20 Doradca smaku 
- Kozacki kulisz 

08:30 Dzień Dobry Wakacje
- magazyn 

11:00 Jestem z Polski 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 19 + 
14:00 SOS Ekipy w akcji 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Szefowie wrogowie II 
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. Sean Anders, wyk. 
Jason Bateman, Jason 
Sudeikis, Charlie Day, 
Jennifer Aniston, Kevin 
Spacey, Jamie Foxx, Chris 
Pine, Christoph Waltz 

00:55 Top Model - program 
rozrywkowy 

01:55 Bez tabu  
02:55 Uwaga! 

- magazyn
prod. Polska

03:20 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
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 Narzeczony na niby
 Opowieść o związkowych 

perypetiach, które 
pokocha każdy, kto 
choć raz zakochał się
w niewłaściwej osobie. 
Idealne życie, o którym 
marzymy, rzadko kiedy 
tak naprawdę jest idealne, 
a ci którym oddajemy 
nasze serca, niestety 
potrafi ą je z łatwością 
łamać. 

22:25 Słyszeliście 
o Morganach?
- komedia

00:40 Chirurdzy
02:40 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:25 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

08:45 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Łowicz - reportaż

09:00 Kromer Biecz Festiwal 
2019 - reportaż

09:35 Charing Cross Road 
84 - dramat, prod. USA, 
Wielka Brytania, 1987, reż. 
David Hugh Jones, wyk. 
Anne Bancroft, Anthony 
Hopkins

11:30 Polskie drogi - Bez 
przydziału - serial TVP

13:05 W oddali - fi lm animowa-
ny, prod. Niemcy, 2015, 
reż. Florian Grolig

13:20 Mała sprawa - fi lm TVP, 
reż. Janusz Kondratiuk

14:05 Studio Kultura
14:20 Taśmy Kultury 
14:55 Siedem 

czerwonych róż

16:20 Parę osób, mały czas 
- dramat, reż. Andrzej 
Barański

18:10 Samochodzik
i templariusze 
- serial TVP

19:25 Koło pióra - Nagroda 
Literacka Gdynia 3

19:45 Hasior inaczej
20:20 Teatr Telewizji 

- Teatr Sensacji - 
Stawka większa niż 
życie - Noc w szpitalu

21:35 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Wstęp
do fi lmu - Szał

21:40 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Szał - fi lm 
kryminalny

23:45 Scena Klasyczna 
00:30 Portrety - Mallory

- fi lm dokumentalny

06:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

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

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

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

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

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Wściekle szybcy 

21:55 Jackass: Bezwstydny 
dziadek 
- komedia
Matka ośmioletniego 
Billy’ego trafi a za kratki. 
80-letni dziadek musi 
odwieźć chłopca do jego 
ojca mieszkającego na 
drugim końcu Stanów.

23:55 Wielka Zabawa 
TV Puls w Mrągowie

01:55 Tajemnice medyczne
- fi lm akcji

02:55 Na jedwabnym
szlaku - serial 
dokumentalny

03:40 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:30 Z archiwum
policji
- fabularny

04:55 Słodka miłość

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- magazyn obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kości - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Pułapka 
- serial, Polska

22:00 Troje do tanga
- fi lm komedia, 
prod. USA, Australia, 
1999, reż. Damon 
Santostefano, wyk. 
Matthew Perry, Neve 
Campbell, Dylan McDer-
mott, Oliver Platt, John 
C. McGinley, 
Bob Balaban 

00:05 Zagubieni 
- serial, USA 

01:00 Druga strona 
medalu 
- talk show
prod. Polska 

02:10 Noc Magii 
04:20 Druga strona 

medalu 
- talk show

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

11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Najdziwniejsze zwier-

zęta świata. Władcy 
przestworzy

13:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Przeklęta
17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Miłość na Zakręcie

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:35 Niedokończony
interes

 Drobny przedsiębiorca 
wraz z dwoma współpra-
cownikami udaje się do do 
Europy, by zawrzeć bardzo 
ważny kontrakt. Zwykła 
podróż w interesach prze-
radza się w nieprzewidy-
walną eskapadę pełną 
zwariowanych przygód.

23:25 Tuż przed tragedią
01:30 Transakcje za milion 

dolarów: Nowy Jork
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

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

 u Kupię używany segment, w 
miarę nowoczesny. tel. 662 779 
634

 u Kupię starą srebrną biżuterię. 
Pierścionki, bransoletki, naszyjni-
ki, itp. Masz i nie nosisz, zadzwoń. 
tel. 600 991 726

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

SPRZEDAM

 u Sprzedam pampersy SENI dla 
osoby dorosłej, tel. 732 621 050

 u Sprzedam suknię ślubną firmy 
papilio, dwuczęściową, regulowa-
ną, na rozmiar 38/42, wzrost 168 
cm, kolor ecru, tel. 517 643 970

 u Sprzedam wyroby śrubowe do 
wyprzedaży, po likwidacji działal-
ności, tel. 504 370 020

 u Sprzedam tanio nity zrywalne 
aluminiowe 4x8, 4x10, 4x12, tel. 
504 370 020

 u Sprzedam maszynę do pisania 
optima, ryzy papieru białego o 
wym. 70x100 cm - 1300 szt. tel. 
504 370 020

 u Sprzedam nową przecinarkę 
kątową Black Decker KG 2000 fi 230 
mm z futerałem + 7 nowych tarcz, 
tel. 504 370 020

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale 
1500 zł, radioodtwarzacz samocho-
dowy, parasol o śr. 270 cm kremo-
wy nowy, tel. 530 521 033

 u Regał, szafka biała, lustro 
kryształowe w złotej drewnianej 
ramie, duża klatka dla gryzoni, tel. 
530 521 033

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

 u Kuchenka elektryczna z jedną 
płytą grzejną, nowa. Stół drewnia-
ny ogrodowy. Skrzynki balkonowe 
rattan nowe. Koszyk rowerowy no-
wy. tel. 530 521 033

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

 u Sprzedam kozetkę - kanapa. 
Torba - transporter dla psa nowa. 
Materac 160x200 średnio twardy, 
grubość materaca 26 cm, nowy. tel. 
530 521 033

 u Sprzedam przyczepę kempin-
gową, stacjonarną, 7,5 x 2,5m, stan 
bardzo dobry. tel. 889 757 287

 u Sprzedam kafle rozbiórkowe, 
z pieca kuchennego pokojowego 
kremowe i jasny brąz cegły sza-
motowe ramę kuchenną narożną z 
kwasówy. tel. 729 682 602

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 u Zamienię mieszkanie so-
cjalne na komunalne takie sa-
mo lub większe, może być do 
małego remontu, 2 pokojowe z 
aneksem kuchennym z łazien-
kami, o pow. 35 m2, ogrzewa-
nie piec kaflowy tel. 723 903 
732

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

 u Mieszkanie M-3 dwa poko-
je z kuchnią, I piętro, 44 m kw, 
ul. Szymanowskiego w Żarach - 
sprzedam, tel. 889 630 513

 u Sprzedam działkę budow-
laną 16 arów w Chrobrowie. 
Tel.661271819

 u Wynajmę kawalerkę w do-
mu jednorodzinnym z osobnym 
wejściem. W Żarach. Dla oby-
wateli z Ukrainy. tel. 696 375 
805

 u Kawalerka do wynajęcia z 
miejscem na samochód w Żarach 
Kunice, ogrzewanie piecowe. tel. 
696 261 345

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

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

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w kamienicy, parter, 3 pokoje, w 
cenie 250 tys, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

 u Żary – działki na sprzedaż 
w Żarach i w okolicy, różna po-
wierzchnia, dobre ceny, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

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

 u Żary – lokal usługowy na 
sprzedaż, o pow. 32,80 m2, na 
parterze w cenie 120 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

 u Olbrachtów - działki na sprze-
daż z warunkami zabudowy, media 
przy nieruchomości, Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – działki na sprzedaż o 
pow. 11 ar w cenie 87 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999 

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

 u Okolice Żar - działki na sprze-
daż np. o pow. 10 ar w cenie 46 tys. 
Możliwość zakupu większej po-
wierzchni. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
Knedle serowo- 
ziemniaczane 
ze śliwkami
Składniki (25-30 sztuk)
• 1 kg ugotowanych ziemniaków 

(najlepiej mączystych)
• 250 g półtłustego twarogu
• 300 g mąki pszennej
• 2 jajka
• 1/2 łyżeczki soli
• 25-30 wypestkowanych śliwek
• cukier
Wykonanie
Ugotowane ziemniaki dokładnie utłucz 

lub przeciśnij przez praskę i odstaw bez 
przykrycia do ostygnięcia i odparowania.
Kiedy będą już zimne, zmiel je z twaro-
giem, dodaj jajka, sól i mąkę. Zagnieć 
jednolite ciasto, podziel na 3 części  
i uformuj z nich dość grube wałki (szero-
kie na około 7 cm) – pamiętaj o tym, by 
obficie podsypywać blat mąką, ponieważ 
ciasto jest wilgotne.
Każdy wałek podziel na 10 kawałków, 
następnie spłaszcz w  dłoniach i nakła-
daj śliwki. Zlepiaj placki z węgierkami  
w zgrabne kulki, po czym gotuj partiami 
w dużej ilości wrzątku przez około 10 
minut od wypłynięcia. Knedle najlepiej 
smakują z kwaśną śmietaną wymieszaną 
z cukrem waniliowym lub roztopionym 
masłem z dodatkiem brązowego cukru.

fot. MK



Moja Gazeta       23 sierpnia 2019 21

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

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

 u Żary - lokal do wynajęcie, do-
bra 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 Nieruchomości, 
nr tel. 887-758-384

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

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

 u Iłowa – mieszkanie do wynaję-
cia. Partner Nieruchomości, tel 501-
509-731

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

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

 u Kadłubia - Na sprzedaż działka 
budowlana o powierzchni 800 m2. 
Idealna pod zabudowę jednorodzin-
ną. 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 sprzedaż, 
2 pokoje 150 tys.  Partner Nierucho-
mości, 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 Kia Sorento CRDI 2500 diesel, 
automat, 7 miejsc, suv, 2004 rok, za-
rejestrowany, ubezpieczony. tel. 604 
558 751

 u Sprzedam Fiat Siena 1998 r. 1.6 
benzyna, przebieg 120 tys. kolor 
srebrny, cena 2000 zł do negocjacji. 
tel. 606 349 962

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

 u Sprzedam lusterko do opla me-
riva prawe na 7 pinów. Opony z 
felgami 165/70/13 - 7 szt. tel. 504 
370 020

 u Sprzedam mechanizm różnicowy 
- nowy, skrzynię biegów, rozrusznik, 
alternator o żuka, tel. 504 370 020

 u Sprzedam Opel Astra H 1.3 CDTi 
r. 2007, mod. 2008, czarny kombi, 
klima, elek. szyby, lusterka i inne. 
Cena 10500 do negocjacji. tel. 783 
944 695

 u Sprzedam Opla Astrę Kombi 
1999r. 1,6 benzyna, przebieg 270 tys. 
OC opłacone do 12.2019, przegląd 
06.2020. Cena 3700zł. Do negocjacji. 
tel. 666 926 662

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 Szukam osoby do pracy doryw-
czej na działce, kopanie, prace po-
rządkowe. tel. 608 884 987

 u Zatrudnię spawacza do prac do-
rywczych. tel. 608 541 937

ROLNICTWO

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

OGŁOSZENIA

• Nauczyciel przedszkola z kwalifiacjami 
do prowadzenia zajęć z oligofrenope-
dagogiki Olbrachtów 1

• Nauczyciel języka angielskiego Łęknica 1
• Specjalista do spraw administracyjno-

-gospodarczych Lubsko 1
• Policjant służby prewencji Żary/ Lub-

sko 18
• Informatyk Żary 1
• Doradca klienta Żary 4
• Wychowawca świetlicy środowiskowej 

Tuplice 1
• Psycholog Lubsko 1
• Pomoc kuchenna Lubsko 1
• Pomoc nauczyciela Lubsko 1
• Nauczyciel informatyki Lubsko 1
• Nauczyciel oligofrenopedagog Lubsko 1
• Nauczyciel nauczania początkowego 

Lubsko 1
• Nauczyciel wychowania fizycznego 

Lubsko 1
• Pracownik muzeum Żary 1
• Pracownik do spraw kadr Lubsko 1
• Elektryk Lubsko 1
• Pracownik biurowy-pracownik do ob-

sługi strony internetowej Jasień 1
• Tapicer Jasień 1
• Psycholog Żary 1
• Pracownik obsługi klienta Łęknica 3
• Sprzedawca na stanowisku mięsnym 

Żary 4
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 6
• Kierownik sklepu Żary 2
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 2
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 2
• Kucharz Brody 1
• Fryzjer Żary lub Zasieki 1
• Stylistka rzęs i paznokci Żary 1
• Szwaczka Lubsko 5
• Sprzątaczka Żary 1
• Pracownik gospodarczy Żary 3
• Osoba sprzątająca Żary 3
• Sprzątaczka Żary 2

• Osoba sprzątająca Żary 1
• Sprzątaczka (grupa doczyszczjąca) 

Żary, Żagań, Nowa Sól 2
• Pracownik ekipy sprzątającej Obiekty 

na terenie woj. lubuskiego 2
• Palacz centralnego ogrzewania Łękni-

ca 1
• Odlewacz figur ogrodowych Żary/ Łaz 

1
• Tłoczarz/ Zgrzewacz Żary 3
• Malarz konstrukcji/ Malarz budowlany 

Żary 2
• Pomocnik kamieniarza/ betoniarza 

Sieniawa Żarska 1
• Malarz farbami proszkowymi Jasień 1
• Technolog obróbki metali Jasień 1
• Frezer na frezarce manualnej lub nu-

merycznej Jasień 1
• Spawacz Jasień 1
• Tokarz w metalu Jasień 1
• Ślusarz Jasień 1
• Technolog robót wykończeniowych Te-

ren powiatu żarskiego i żagańskiego 5
• Pomocnik elektromontera Żary 2
• Monter konstrukcji stalowych Łaz 2
• Spawacz Łaz 2
• Pracownik ogólnobudowlany/ Pomoc-

nik dekarza Teren woj. lubuskiego 1
• Pracownik ogólnobudowlany Żary 4
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Operator dźwigu Woj. lubuskie i oko-

lice 1
• Operator maszyn leśnych Gmina Żary 1
• Elektromechanik pojazdów ciężaro-

wych Lubsko 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony w dziale specjali-
stycznych przewozów Żary 2

• Kierowca samochodu ciężarowego 
powyżej 3,5 tony w dziale przewozów 
międzynarodowych Teren Unii Europej-
skiej 5

• Projektant (Szprotawa) 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

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

Górne) 10
• Policjant służby prewencji (Żagań, 

Iłowa, Szprotawa) 12
• Elektryk (Gozdnica) 1
• Ratownik wodny (Gozdnica) 1
• 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
• Robotnik drogowy (teren powiatu) 2
• Operator piły taśmowej (Wiechlice) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

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

gań) 1
• Nauczyciel edukacji dla bezpieczeń-

stwa (Przecław) 1
• Hydraulik/ konserwator (Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Go-

ścieszowice, Sucha Dolna) 1
• Nauczyciel języka niemieckiego (Su-

cha Dolna) 1
• Mistrz ceremonii pogrzebowej (powiat 

żagański) 2
• Pracownik ogólnobudowlany (Iłowa) 5
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 2
• Stolarz 2
• Operator maszyny do formowania 

obrazów 2
• Monter, składacz dekoracji 7
• Sprzedawca (Iłowa) 1
• Nauczyciel przedszkola (Konin Żagań-

ski) 1
• Nauczyciel/ lektor języka niemieckie-

go (Żagań) 1
• Instruktor nauki jazdy kat. C+E 1
• Odczytywacz wodomierzy - kierowca 

(gmina Szprotawa) 1
• Nauczyciel techniki (Witoszyn) 1
• Pracownik produkcji (Iłowa) 1
• Nauczyciel edukacji wojskowej i wy-

chowania fizycznego (Żagań) 1
• Nauczyciel przedmiotów hotelarskich 

(Żagań) 1
• Nauczyciel logistyki (Żagań) 2
• Kasjer-Sprzedawca Dział Budowlany 

(Szprotawa) 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

SPRZEDAM
PIEC BUDERUS G305/160
UŻYWANY, SPRAWNY
CENA: 5.000 zł
tel. 608 541 937
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

PLAYMOBIL. FILM (2D dubbing)
23-26.08 - godz. 16.00; 27.08 - godz. 15.00; 28-29.08 - godz. 16.00

NA BANK SIĘ UDA
23-26.08 - godz. 18.00; 28-29.08 - godz. 18.00
SŁUGI WOJNY
23-26.08 - godz. 20.00; 27.08 - godz. 17.00; 28-29.08 - godz. 20.00
DKF - POZWÓL MI UPAŚĆ (napisy)
27.08 - 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

23.08

24.08

25.08

26.08

27.08

28.08

29.08

Apolinarego, Róży
Europejski Dzień Pamięci Ofiar
Nazizmu i Stalinizmu

Bartłomieja, Bartosza, Jerzego
Dzień Windowsa

Ludwika, Luizy, Partycji
Dzień polskiej żywności

Aleksandra, Marii, Sandry
Święto Brokatu

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

Beatrycze, Sabiny
Dzień Strażnika Gminnego
i Miejskiego

Cezarego, Józefa, Moniki
Dzień Tira

Aleksego, Augustyna
Dzień Lotnictwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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