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Na pewno brakuje personelu 
pielęgniarskiego. Panie, które 

odchodzą na emeryturę, nadal 
pracują u nas na umowę zlecenie. 
I to nas jeszcze ratuje.
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Jolanta Dankiewicz
prezes Szpitala na Wyspie

REKLAMA

REGION 
W pierwszy 
sierpniowy weekend 
padł tragiczny 
rekord nad polskimi 
wodami. W ciągu 
trzech dni utonęło 30 
osób. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 
oraz służby apelują 
o rozsądek.
Choć za nami dopiero połowa wa-
kacji, to już można mówić o tym, 
że będą one należały do jednych 
z najtragiczniejszych jeśli chodzi 
o liczbę utonięć. 

Przed nami kolejne tygo-
dnie wakacji i temperatur sprzyja-
jących kąpieli w akwenach wod-

nych. MSWiA oraz służby apelu-
ją o rozsądek, wyobraźnię i nie-
przecenianie swoich możliwości. 
Pamiętajmy, że o nasze bezpie-
czeństwo musimy zadbać przede 
wszystkim sami. Wypoczywa-
jąc nad wodą przestrzegajmy ele-
mentarnych zasad bezpieczeń-
stwa. Tylko to zapewni nam i na-
szym bliskim spokojny wypoczy-
nek.

Przestrzegajmy regulaminu 
kąpieliska, na którym przebywa-
my. Stosujmy się do uwag i zale-
ceń ratowników. Nie bagatelizuj-
my wydanych przez nich ostrze-
żeń. Dzieci powinny bawić się 
w wodzie tylko pod opieką doro-
słych. Służby apelują, aby kąpać 
się wyłącznie w miejscach strze-
żonych tam, gdzie nad naszym 
bezpieczeństwem czuwają ratow-

nicy. Pod żadnym pozorem nie 
wchodźmy do wody po spożyciu 
alkoholu. Do najczęstszych przy-
czyn utonięć należy bowiem wła-
śnie alkohol, brawura i przecenia-
nie własnych umiejętności.

Zwracajmy jednocześnie 
uwagę na to, co dzieje się wo-
kół nas. Właściwa reakcja mo-
że uratować komuś życie. Jeśli 
zauważymy niebezpieczną sy-
tuację nad wodą, natychmiast 

dzwońmy na numer alarmowy 
112. Nie próbujmy sami podej-
mować akcji poszukiwawczej, 
której powodzenie mogą zapew-
nić wyłącznie wyszkolone służ-
by. PAS

Tragiczny rekord nad wodami

Upał nie zwalnia od zachowania zdrowego rozsądku i odpowiedzialności fot.MSWiA

AUTOREKLAMA

AUTOREKLAMA
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REGION 
Jest długo 
wyczekiwana 
decyzja 
w sprawie 
budowy 
autostrady A18. 
Ministerstwo 
Infrastruktury 
zapewnia, 
że pierwsze 
przetargi są 
planowane 
jeszcze w tym 
roku.

Przebudowa południowej 
jezdni przyszłej A18 ma ru-
szyć w 2019 roku. W mi-
nisterstwie odeszli od kon-
cepcji budowy w ramach 
Partnerstwa Prywatno-
-Publicznego. Przebudo-
wa ma być fi nansowana „z 

oszczędności, ze środków 
krajowych”. Minister An-
drzej Adamczyk podjął de-
cyzję po ocenie potrzeb in-
westycyjnych w skali całe-
go kraju, mając też na uwa-
dze dostępne środki fi nan-
sowe w Programie Budo-
wy Dróg Krajowych na la-
ta 2014-2023 (z perspekty-
wą do 2025 r.). 

- To inwestycja, na 
którą kierowcy czekali od 
lat. Stan techniczny na-
wierzchni jezdni południo-
wej na trasie Olszyna – 
Golnice jest zły. Na całym 
odcinku występują spęka-
nia podłużne i poprzeczne, 
a także wykruszenia i ubyt-
ki w płytach betonowych, 
co jest odczuwalne podczas 
podróży. Nawierzchnia 
jest niejednorodna, ponie-
waż najbardziej zniszczo-
ne płyty betonowe pokry-

to masą bitumiczną. Wyko-
nywane na bieżąco zabie-
gi utrzymaniowe nie popra-
wiają długofalowo komfor-
tu i bezpieczeństwa jazdy 
użytkowników drogi, dla-
tego konieczna jest grun-
towna przebudowa tej tra-
sy – powiedział minister in-
frastruktury Andrzej Adam-
czyk.

Ogłoszenie postę-
powania przetargowego 
dla pierwszych odcinków 
A18 jest planowane jesz-
cze w 2018 r. Budowa zo-
stanie podzielona na 5 od-
cinków. Oddanie do ruchu 
poszczególnych odcinków 
południowej jezdni A18, 
z uwagi na różny stopień 
zaawansowania prac przy-
gotowawczych, jest plano-
wane w latach 2021-2023.

Paweł Skrzypczyński

Autostrada na horyzoncie

Południowa jezdnia A18 jest wybudowana z betonowych płyt w latach 30 ubiegłego wieku
fot.Andrzej Buczyński

Przebudowa całości, zakładając ciągłość fi nansowania, potrwa nawet do 5 lat. Należy mieć nadzieję, że to pesymi-
styczny wariant i całość będzie ukończona znacznie szybciej fot.www.gov.pl

REGION 
Ministerstwo Obrony 
Narodowej ogłosiło 
konkurs „Ławki 
Niepodległości”. 
Samorządy 
zainteresowane 
konkursem, mają 
miesiąc na złożenie 
dokumentów.

Ministerstwo Obrony Narodowej 
ogłasza konkurs ofert na budowę 
Ławek Niepodległości. Konkurs 
jest adresowany do jednostek sa-
morządu terytorialnego szcze-
bla gminnego, powiatowego lub 
wojewódzkiego. Do 10 września 
2018 roku samorząd musi do-
starczyć do Ministerstwa wszyst-
kie wymagane dokumenty. MON 
przekaże gotowy projekt Ławki 

Niepodległości i sfi nansuje nawet 
80 procent kosztów jego realiza-
cji. Samorząd musi mieć przynaj-
mniej 20 procent środków fi nan-
sowych. MON przeznaczy w tym 
roku 4 miliony 200 tysięcy na re-
alizację zadań konkursowych.

O przyznaniu dofi nansowa-
nia zadecyduje między innymi lo-
kalizacja Ławki Niepodległości 
w miejscu powszechnie dostęp-
nym, wysokość wkładu własne-
go, a także propozycja nagrania 
dźwiękowego związanego z lo-
kalną historią. Chodzi o to, aby 
multimedialna ławka odtwarza-
jąca nagrania dotyczące tradycji 
oręża polskiego i wydarzeń zwią-
zanych z odzyskaniem niepodle-
głości, była związana z lokalną 
społecznością.

Ławki Niepodległości 
w sposób godny upamiętnią pol-

ską państwowość, ale także bę-
dą miały walory edukacyjne oraz 
praktyczne. Siedząc na ławce, 
każdy będzie mógł zapoznać się 
z najważniejszymi wydarzenia-
mi, które doprowadziły do odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści. Ławki będą również propa-
gowały historię poszczególnych 
regionów naszego kraju – dzię-
ki nim będzie można odsłuchać 
Marsz Pierwszej Brygady, prze-
mówienia Marszałka Piłsudskie-
go i inne nagrania. Duży nacisk 
postawiono na nowoczesność – 
pomniki będą posiadać fotokody 
QR, które umożliwią ściągnięcie 
materiałów historycznych oraz 
ułatwienia, takie jak ładowar-
ki urządzeń mobilnych oraz hot-
-spot WiFi.

Projekt Ławki pozwala na 
montaż jednego, dwóch lub więk-

szej liczby siedzisk. Ławka bę-
dzie podświetlana systemem 
LED.

Samorząd może otrzymać 
dofi nansowanie na budowę jednej 
lub dwóch ławek. Inne podmioty 
– instytucje publiczne, organiza-
cje pozarządowe, osoby fi zyczne 

lub prawe, jak również kościelna 
osoba prawna - będą mogły uzy-
skać od MON bezpłatną licencję 
na wykorzystanie projektu. 

Szczegóły konkursu dla sa-
morządów można znaleźć w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
MON. PAS

Ławki na 100-lecie odzyskania niepodległości

Marta Rosiak, autorka zwycięskiego projektu ławki pomnikowej tłumaczy, 
że forma i kolor ławki nawiązuje do czystej kartki papieru, na której zapisane 
jest ręką marszałka Józefa Piłsudskiego słowo „Niepodległa”. Dlatego ławka 
jest taka skromna. Bryłą, rzeźbą są ludzie, którzy na niej siadają fot.MON

Zakres zadania polegającego na budowie autostrady A18 na 
odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południo-
wej) obejmuje m.in.:
- dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów 
autostrady,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
- modernizację węzłów autostradowych,
- budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecz-
nych i podłużnych (dojazdowych),
- budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,
- budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym 
przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych
- ochronę dóbr kultury.

Zadanie obejmuje budo-
wę ponad 70 km nowej 
jezdni autostrady, w po-
dziale na odcinki:
- w. Olszyna – do km 
11+860 (11,2 km);
- od km 11+860 – w. Żary 
(12,04 km);
- w. Żary – do km 33+760 
(9,9 km);
- od km 33+760 – gr. wo-
jewództwa (16,24 km);
- gr. województwa – w. 
Golnice (21,5 km). 
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Na początku lipca 
wójt ogłosił czasowy 
zakaz podlewania 
ogródków 
działkowych, 
trawników, upraw 
polowych  
i napełniania 
basenów dla 
wszystkich 
odbiorców 
podłączonych 
do gminnej sieci 
wodociągowej.  
O obecną kondycję 
wodociągów pytamy 
wójta gminy Żary 
Leszka Mrożka.

Są w gminie jakieś 
problemy z wodą?
- Woda w gminie jest i na dzień 
dzisiejszy nie ma zagroże-
nia, żeby coś się działo. Uda-
ło nam się wzmocnić wodociąg 
na Drożkowie, Grabiku, Luba-
nicach, Surowej i Łukawach.  
Mamy nowy odwiert, nową 
studnię i nową nitkę. O ten te-
ren jestem spokojny. Gdy tem-
peratura dała znać o sobie, po-
jawił się problem w Lubumyślu 
i Złotniku, ale został rozwiąza-
ny. Trzeba było wymienić elek-
tronikę w sterowaniu pompa-
mi. W Złotniku mieliśmy też 
awarię, ale pękniętą rurę uda-
ło się naprawić w ciągu jedne-
go dnia.

Nie ma się zatem czego 
obawiać?
- W korzystaniu z wody najważ-
niejszy jest ludzki rozsądek. 
Trzeba pamiętać o tym, że po-
ziom wody w studniach może 
się obniżać i któregoś dnia wo-
da nie napłynie do urządzeń, 
które ją wydobywają z zie-
mi. Ten problem może wystą-
pić w skali ogólnopolskiej. Ta-
kie miasta jak Bydgoszcz, czy 
Poznań, proszą i apelują do 
mieszkańców o rozsądek. Bra-
kuje opadów deszczu, a więc 
źródła podziemne nie są zasi-
lane. Póki co, w naszej gminie 
woda jest wszędzie tam, gdzie 
być powinna i z tego się bardzo 
cieszę. 

Czyli mieszkańcy nie 
wylewają wody bez 
potrzeby?
- Zawsze znajdzie się ktoś, kto 

powie że on płaci i żąda. W po-
rządku, ale żeby z wody korzy-
stać bez ograniczeń, to ona mu-
si być pod ziemią. A coraz czę-
ściej zdarzają się miejsca pu-
ste. Kiedyś, jak różdżkarz szedł 
i szukał wody, to ujęć było mnó-
stwo. Teraz - proszę mi wierzyć 
- coraz trudniej znaleźć źró-
dło. Zimy krótkie i praktycznie 
bez śniegu. Roślinność zabie-
ra wodę powierzchniową. Przez 
to wód podziemnych jest mniej. 
Jeśli wysokie temperatury będą 
się utrzymywały przez dłuższy 
czas, to mogą wystąpić utrud-
nienia. Nie będzie takiej stud-
ni, która zawsze będzie poda-
wała wodę w takich samych  
ilościach i pod jednakowym ci-
śnieniem. 

Dało się zauważyć jakiś 
większy pobór wody  
z gminnych wodociągów?
- Teraz raczej nie. Chociaż był 
taki moment, że zużycie by-
ło większe, jak się tylko zaczę-
ło robić ciepło. Wielu mieszkań-
ców napełniało baseny. Nie są 
to już małe baseniki po 100 li-
trów. Dzisiaj popularne są base-
ny po 10, 15, a nawet 30 tysięcy 
litrów. Coraz więcej osób chce 
mieć taki basen obok domu, 
ale skutek jest taki, że jak przy-

chodzą okresy ciepła, to ludzie  
zaczynają baseny kupować i na-
pełniać. Wtedy zużycie jest du-
że. Jeszcze kiedy obejmowałem 
stanowisko wójta, Grabik miał 
zawsze problem z wodą na po-
czątku lata. 

Miał, czyli już nie ma?
- Tą sytuację udało się wyelimi-
nować dzięki unijnym środkom, 
jakie pozyskałem na wzmoc-
nienie stacji w Drożkowie, któ-
ra zasila między innymi Grabik, 
ale też inne miejscowości. Dru-
gą inwestycję przeprowadzili-
śmy w Lubomyślu. Jest tam du-
ży zbiornik, który był napełnia-
ny jedną nitką biegnącą przez 
cały Złotnik i przy większym 
poborze po drodze, dopływało 
do niego za mało wody. Posta-
rałem się o kolejne pieniądze, 
dzięki którym położyliśmy dru-
gą nitkę, która bezpośrednio 
zasila zbiornik, a do istniejącej 
wcześniej instalacji woda spły-
wa z niego grawitacyjnie i w ten 
sposób dzisiaj nikt tam nie ma 
problemów z wodą. W Olszyńcu 
położony został nowy wodociąg 
za prawie 670 tysięcy złotych.

Wszystkie te inwestycje 
musiały trochę kosztować.
- Ilość pieniędzy, jakie gmina za-

inwestowała w wodociągi pod-
czas mojej kadencji, jest naj-
większą w porównaniu do te-
go, co było wydawane na ten cel 
przez wszystkich poprzednich 
włodarzy. Na inwestycje i re-
monty wodociągów wydaliśmy 
w 2015 roku przeszło 2 milio-
ny złotych. Zarówno w 2016, jak  
i 2017, kwoty te przekraczały 
1,6 miliona rocznie, a w pierw-
szej połowie tego roku wydali-
śmy ponad 1,2 miliona. To daje 
łącznie prawie 6,7 miliona zło-
tych.

Jakiś czas temu  
w gminnych wodociągach 
pojawiły się bakterie.
- Podczas modernizacji, al-
bo pęknięcia sieci zawsze ist-
nieje ryzyko, że te bakterie 
mogą się tam dostać. Robimy 
wszystko, żeby takie sytuacje 
nie miały miejsca, ale też nie 
zawsze jest to zależne tylko od 
nas. Pamiętajmy, że bakterie 
coli występują w naszym orga-
nizmie i to nie jest coś, co od  
razu będzie nas zabijać. Wia-
domo, obowiązująca norma 
musi wynosić zero. Zawsze po-
wtarzam, że to trochę tak, jak-
by do szklanki wody dodać kil-
ka kropel octu. Czy będzie to 
odczuwalne? Wydaje mi się, 

że nie. Tak samo jest tutaj. Ale 
po awariach dodatkowo ka-
załem przeprowadzić czysz-
czenie i chlorowanie, żeby to 
więcej się nie pojawiało. Na 
82 gminy w województwie lu-
buskim, ponad 40 gmin miało 
problem z bakterią coli. Takie 
mamy środowisko. Coraz czę-
ściej mówi się o tym, że mamy 
bardziej dbać o nasze otocze-
nie, ale również o nasze ścieki 
i to, co się z nimi dzieje. Jeśli 
ktoś wylewa szamba w pobliżu 
żył wodnych, to z czasem wo-
da zabierze to ze sobą. Im bez-
pieczniejsze będzie nasze śro-
dowisko, bym bezpieczniej bę-
dziemy żyć. 

Pozostają tylko regularne 
kontrole.
- Kiedyś woda badana była raz 
na kilka miesięcy, ale po zmia-
nie przepisów badamy naszą 
wodę dwa razy w miesiącu na 
wszystkich naszych ujęciach 
wskazanych przez nas i sane-
pid. To dodatkowe koszty dla 
gminy, ale mamy możliwość 
szybko zainterweniować, jeśli 
próbki nie spełniałyby norm. Je-
śli o to chodzi, to możemy spać 
spokojnie.

Andrzej Buczyński

GMINA ŻARY Duże inwestycje poprawiły sytuację

Woda w gminie jest

Wody nie zabraknie, ale trzeba jej używać z głową, szczególnie podczas suszy fot. Andrzej Buczyński

          W korzystaniu 
        z wody naj-
ważniejszy jest 
ludzki rozsądek - 
mówi wójt Leszek 
Mrożek.

fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Z Jolantą Dankiewicz, 
prezes Szpitala Na Wyspie, 
o dalszych inwestycjach, 
nowościach i liczeniu 
pieniędzy rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Plac budowy na terenie szpitala to 
widok, który już nie zaskakuje.
- Szpital nieprzerwanie prowadzi inwesty-
cje. Za chwilę zostanie ogłoszony przetarg 
na kolejny, czwarty etap prac w rozbudowy-
wanym Pawilonie nr 2 . W ramach przetargu 
wyłoniony zostanie wykonawca, który prze-
prowadzi część robót wykończeniowych  
w nowym budynku, czyli szpachlowanie, 
szlifowanie, malowanie, położenie płytek, 
podwieszane sufity, instalacja oświetlenia.

Ale budynek nie zostanie jeszcze 
całkowicie ukończony?
- Do końca roku zostanie wykończony ca-
ły parter. Będziemy mogli przenieść tam 
wszystkie komórki organizacyjne, któ-
re świadczą usługi w zakresie diagnosty-
ki, czyli laboratorium, pracownię tomogra-
ficzną i USG. Obecnie laboratorium pracuje  
w parterowym budynku po magazynach, 
stojącym przed centralnym wejściem do 
szpitala, pracownia tomograficzna w bu-
dynku mieszczącym geriatrię i oddział we-
wnętrzny, a rentgen w budynku głównym. 
W nowych pomieszczeniach znajdzie się 
również miejsce na aptekę i pracownie en-
doskopowe. Liczę na to, że uda się to prze-
prowadzić jeszcze w grudniu.

Co będzie do zrobienia  
w przyszłym roku?
- Pozostanie nam jeszcze ułożenie gla-
zury w łazienkach, montaż urządzeń 
sanitarnych i podłogi w salach i ciągach 
komunikacyjnych. To będzie etap ostat-
ni. Prace wykończeniowe musieliśmy 
podzielić na dwie części, ponieważ dys-
ponujemy obecnie kwotą dwóch milio-
nów złotych i zrobimy za tyle ile się da. 

Na zewnątrz główny budynek 
prezentuje się elegancko.
- Elewacja została wykonana nie tyl-

ko ze względów estetycznych. Ma-
my nadzieję, że da to także wymier-
ne oszczędności, jeśli chodzi o kosz-
ty ogrzewania. Mamy w planach złoże-
nie wniosku na tak zwaną mikrokoge-
nerację. Pozwoli to nam na przetwarza-
nie paliwa, z którego korzystamy - czyli 
gazu ziemnego - w taki sposób, że sami 
będziemy wytwarzać energię elektrycz-
ną. W miesiącach letnich nie będzie-
my musieli po prostu kupować prądu. 
To urządzenie będzie też nam służyło, 
jako agregat prądotwórczy. Ponieważ 
kogenerator wymaga chłodzenia, cze-
go efektem będzie podgrzewanie wody,  
zaoszczędzimy także i na tym. Wniosek 
złożymy do urzędu marszałkowskiego  
i liczymy, że uda nam się pozyskać do-
finansowanie ze środków unijnych na 
ten cel w wysokości 85 procent warto-
ści projektu. 

Rozpoczęły się prace również 
na placu przy wjeździe na teren 
szpitala.
- Przekładamy kostkę, żeby wyrównać ten 
teren. Niestety, nie stać nas na razie na cał-
kowitą wymianę nawierzchni. Inwestycję 
tę finansuje powiat żarski. Dojazd jest waż-
ny. Poza tym brakuje nam miejsc parkingo-
wych. Po przeprowadzce laboratorium ma-
my zamiar wyburzyć parterowy budynek po 
nim i zyskać miejsce na dodatkowy parking. 
Szpital leczy wielu pacjentów więc przyjeż-
dża sporo odwiedzających, poza tym pra-
cownicy dojeżdżający do pracy, samochody 
sanitarne, a także inni użytkownicy - szko-
ła wyższa i hospicjum, dla wszystkich nie 
starcza miejsc parkingowych.

Jak wygląda sprawa podwyżek 
płac dla pracowników?
- Ostatnie podwyżki dla pielęgniarek  

i personelu medycznego miały miejsce 
1 lipca. We wrześniu będzie zwiększo-
ny dodatek tzw. „ministerialny”. Do 15 
sierpnia jesteśmy zobowiązani wykazać 
wszystkie pielęgniarki i ratowników me-
dycznych. Pieniądze na ten cel otrzyma-
my z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od października ubiegłego roku 
zmienił się sposób finansowania 
szpitali przez NFZ. Jak to się 
sprawdza w przypadku Szpitala 
Na Wyspie?
- Pierwszym okresem rozliczeniowym  
był ostatni kwartał 2017 roku. Dru-
gi obejmował pierwsze półrocze 2018,  
a obecnie weszliśmy już w trzeci okres. 
Udało nam się wykonać założenie ry-
czałtowe. Nawet otrzymaliśmy minimal-
nie więcej środków, ale w związku z tym 
musimy też wykonać więcej procedur. 
Nie jest to łatwe. Oddziały muszą się 
napracować, żeby zdobyć odpowiednią 
ilość punktów, która pozwoli szpitalowi 
zachować wysokość kwoty ryczałtowej. 

To znaczy, że jest lepiej?
- Procedury medyczne są zbyt nisko 
wycenione. Tak było zawsze. Jest o ty-
le lepiej, że pieniądze dostajemy z gó-
ry. Obecnie rozliczenia przeprowadza 
się po zakończeniu całego okresu, któ-
ry trwa pół roku. Żeby zachować wyso-
kość ryczałtu musimy wykonać mini-
mum 98 procent jego wartości. Fundusz 
dokonuje weryfikacji wykonanych przez 
szpital procedur i jeśli wszystko się zga-
dza, to otrzymujemy mniej więcej ta-
kie same pieniądze w kolejnym okresie 

Nowy wygląd, nowe usługi, 
ale zawsze też czegoś brakuje

Szpital na Wyspie zmienia oblicze na bardziej eleganckie i nowoczesne fot. Andrzej Buczyński

Plac przy wjeździe na teren szpitala będzie wyrównany fot. Andrzej Buczyński
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rozliczeniowym, lub wyższe - jeśli NFZ 
dysponuje środkami, a szpital wypra-
cuje takie procedury powyżej założenia  
ryczałtowego. Jeśli nie wykonamy limi-
tu, to istnieje ryzyko, że Fundusz ogra-
niczy nam środki do rzeczywistego wy-
konania.

Ale pacjentów chyba nie brakuje, 
żeby wyrobić normę?
- Pacjentów nie brakuje i niektóre od-
działy szpitalne wykonują nawet 120-
130 procent naszych założeń. Są też 
pewne obszary działalności szpitala, 
które nie do końca radzą sobie z wypra-
cowaniem ryczałtu. Teraz też jest sezon 
urlopowy i wielu pacjentów nie jest za-
interesowanych zabiegami operacyjny-
mi czy planowymi pobytami. Wolą mie-
siące wiosenne i jesienne, nie mówię tu 
o zachorowaniach nagłych czy pilnych  
hospitalizacjach - takie są cały rok.  

A propos zabiegów. Są kolejki?
- Nie są zbyt długie. U nas czas oczekiwa-
nia na zabieg operacyjny wynosi 2-3 ty-
godnie. Niedawno wprowadziliśmy tak-
że zabiegi komercyjne. Przeprowadza-
my operacje usunięcia zaćmy. Mamy od-
powiedni sprzęt i przeprowadziliśmy już 
dwie sesje operacyjne - kilkunastu pa-
cjentów skorzystało już z naszych usług. 

Czyli można przyjść, zapłacić i nie 
czekać w kolejce na zabieg zaćmy 
darmowy, refundowany przez 
NFZ?
- Oczywiście. Zabieg taki kosztuje 2.700 
złotych i obejmuje kwalifikację lekar-
ską, operację oraz dwie wizyty po za-
biegu. Uważam, że nasza cena jest dość 
atrakcyjna biorąc pod uwagę zakres 
świadczeń, które obejmuje. 

Oferujecie jeszcze jakieś inne 
usługi płatne?
- Tak. Na przykład rehabilitację, badania 
tomograficzne i USG. Oferujemy też pa-
kiety badań laboratoryjnych dedykowa-
nych pacjentom w różnym wieku, dzie-
ciom, kobietom, mężczyznom. Można 
je wykonywać właściwie 24 godziny na 
dobę w naszym laboratorium.

Na pewno wspomaga to jakoś 
budżet szpitala.
- Generalnie szpital z takich przycho-
dów komercyjnych uzyskuje około  
2 milionów złotych rocznie. Gdyby nie 
te przychody, to byłoby trudno. Mniej 
więcej o tyle dostajemy za mało środ-
ków z Narodowego Funduszu Zdrowia, 
a im wyższy ryczałt, tym więcej proce-
dur do wykonania, a im więcej proce-
dur, tym większe są koszty działalno-
ści szpitala. Trzeba to wszystko dokład-
nie liczyć. Jest to o tyle trudne, że szpi-
tal nie jest zinformatyzowany, zatem nie 
dysponuje do końca dostatecznymi na-
rzędziami pracy jeśli chodzi o analizę 
kosztów.

Planujecie to wprowadzić?
- W lipcu zeszłego roku złożyliśmy 
wniosek na informatyzację, zostali-
śmy zakwalifikowani, ale z powodu bra-
ku środków, nie otrzymaliśmy tych pie-
niędzy. Niedawno dostaliśmy informa-
cję, że urząd marszałkowski przymierza 
się do podziału nowej puli i prawdopo-

dobnie mamy szansę otrzymać je  w tym 
rozdaniu. 

Usprawni to pracę szpitala?
- Przede wszystkim dokumentacja me-
dyczna będzie prowadzona w wersji 
elektronicznej, a więc nie trzeba będzie 
pisać wszystkiego ręcznie. Personelowi 
będzie też łatwiej wypełniać dokumen-
tację szpitalną. Dane pacjenta np. będą 
zachowane w systemie i będzie je moż-
na wykorzystać podczas kolejnego po-
bytu. Obecnie pielęgniarka musi w kil-
kunastu miejscach wpisać ten sam pe-
sel i to samo imię i nazwisko. Ponadto 
spięcie oddziałów z apteką szpitalną 
pozwoli lepiej monitorować rozchód le-
ków i materiałów leczniczych, a to one, 
poza diagnostyką, generują najwyższe 
koszty leczenia pacjenta. 

Czego najbardziej brakuje 
szpitalowi? Tradycyjnie 
pieniędzy?
- W tym roku brakuje nam środków na 
całkowite wykończenie nowo wybudo-
wanego skrzydła szpitala. Później bę-
dziemy jeszcze myśleć o wyposażeniu, 
a to też będzie kosztować. Szpital ma 
także inne potrzeby – musimy przebu-
dować sterylizatornię, wymieniać suk-
cesywnie zużyty sprzęt medyczny, za-
dbać o otoczenie, a i personel chciałby 
więcej zarabiać.

Tradycyjnie też, tak jak w całym 
kraju, ciągle brakuje personelu 
medycznego?
- Niedawno zatrudniliśmy nowego 
anestezjologa, ginekologa, neonatolo-
ga, pozyskaliśmy lekarza specjalizują-
cego się w geriatrii. Na pewno brakuje 
personelu pielęgniarskiego. Panie, któ-
re odchodzą na emeryturę, nadal pra-
cują u nas na umowę zlecenie. I to nas 
jeszcze ratuje. Bez tego trudno byłoby 
zabezpieczyć oddziały szpitalne. 

Młoda kadra nie przychodzi?
- System kształcenia w Polsce jest jaki jest 
i pewnie długo się nie zmieni. Przycho-
dzą do nas dziewczyny na staż, na praktyki 
pielęgniarskie, ale one od razu deklarują, 
że ich docelowym miejscem pracy na pew-
no nie będzie nasz kraj. Do Niemiec mamy 
blisko i tam pracuje już mnóstwo Polaków 
w zawodach medycznych.

Wychodzi na to, że tylko znacznie 
wyższe zarobki zwiększyłyby 
liczbę pielęgniarek w szpitalach.
- Generalnie chodzi tu o zarobki, bo wa-
runki pracy, uważam za dobre. Oddzia-
ły wyposażone są w sprzęt, który bardzo 
ułatwia pracę. Nie brakuje leków, środ-
ków pomocniczych, materiałów opa-
trunkowych, strzykawek, itp. Jednak 
wynagrodzenia są nieporównywalne do 
tych, jakie można osiągnąć za granicą. 
Żaden szpital w Polsce, który otrzymuje 
pewną pulę pieniędzy z NFZ, nie może 
sobie pozwolić na przekroczenie pew-
nych pułapów. Gdyby np. wynagrodze-
nia przekroczyły 70-80 procent budże-
tu szpitala, doprowadziłoby to do byle-
jakości leczenia. Można by rzec, że to 
do leczenia wszystkich chorób pozosta-
łaby tylko polopiryna. Oczywiście żar-
tuję, ale o jakości usług trudno byłoby 
mówić. fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMA

AKTUALNOŚCI

REGION Nie tylko 
pracownicy 
oddziałów Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych 
mogą kontrolować 
prawidłowość 
wykorzystywania 
zwolnień lekarskich. 
Również pracodawca 
ma prawo sprawdzić, 
czy jego pracownik 
nie nadużywa 
zwolnienia 
lekarskiego.

Pracodawca, który może kontro-
lować, czy jego pracownik prawi-
dłowo wykorzystuje zwolnienie 
lekarskie z powodu choroby lub 
sprawowania opieki, ustala czy 
nie pracuje on zarobkowo albo nie 

wykorzystuje zwolnienia niezgod-
nie z jego celem. W czasie zwol-
nienia pracownik powinien postę-
pować tak, by jak najszybciej od-
zyskać sprawność i wrócić do pra-
cy. To wiąże się z wypełnianiem 
zaleceń i wskazówek lekarskich. 
Na zwolnieniu chory powinien po-
dejmować tylko takie czynności, 
które nie przeszkodzą w docho-
dzeniu do zdrowia. Pracownika 
można kontrolować zarówno wte-
dy, gdy lekarz zaznaczył na zwol-
nieniu „chory powinien leżeć”, jak 
i wtedy gdy zaznaczył „chory mo-
że chodzić”. Jeśli pracownik ko-
rzysta ze zwolnienia „na opiekę” 
dodatkowo sprawdza, czy w tym 
okresie inni członkowie rodziny 
mogą podjąć się opieki. Nie doty-
czy to jednak opieki nad chorym 
dzieckiem w wieku do 2 lat.

Warto zwrócić uwagę na 
osoby, które korzystają często 

z krótkich zwolnień lekarskich, 
otrzymują kolejne zwolnienia od 
różnych lekarzy, korzystają z ko-
lejnych okresów zasiłkowych, al-
bo już wcześniej niewłaściwie wy-
korzystywały zwolnienie. Praco-
dawcy korzystający z PUE ZUS 
dostają informację o zwolnieniach 
wystawionych w formie elektro-
nicznej na bieżąco, mogą więc bez 
problemu kontrolować również 
zwolnienia krótkoterminowe.

Przedsiębiorąca może samo-
dzielnie skontrolować jak pracow-
nik wykorzystuje zwolnienie le-
karskie jeśli z własnych środków 
wypłaca mu wynagrodzenie za 
czas choroby. Jeżeli za czas zwol-
nienia przysługuje pracownikowi 
zasiłek chorobowy, opiekuńczy al-
bo świadczenie rehabilitacyjne, to 
o tym kto przeprowadzi kontrolę, 
decyduje liczba osób zgłoszonych 
do ubezpieczenia chorobowego. 

Gdy firma zgłasza do 20 osób, to 
pracowników kontroluje ZUS, 
który wypłaca im zasiłki choro-
bowe. Pracodawca musi wtedy 
wystąpić z wnioskiem o kontrolę. 
ZUS ją przeprowadzi i poinformu-
je o  ustaleniach. Gdy do ubezpie-
czenia chorobowego zgłoszonych 
jest więcej niż 20 osób pracodaw-
ca sam może dokonać kontroli.

- Pracownika można kontro-
lować tam gdzie mieszka na sta-
łe lub czasowo, w pracy lub miej-
scu, gdzie aktualnie może przeby-
wać. Jeżeli pracownika podczas 
kontroli nie było w domu, to trze-
ba ją powtórzyć i wyjaśniać przy-
czynę nieobecności. Jeśli pracow-
nik odmówi wyjaśnień albo nie 
udzieli ich w wyznaczonym ter-
minie, uznaje się, że wykorzysty-
wał zwolnienie niezgodnie z jego 
celem - informuje Agata Muchow-
ska, regionalny rzecznik prasowy 

ZUS województwa lubuskiego.
Gdy pracodawca podczas 

kontroli stwierdzi nieprawidłowo-
ści to spisuje protokół. Gdy pra-
cownik nie zgłosi do niego uwag, 
jest on podstawą do pozbawienia 
go prawa do świadczenia za cały 
okres zwolnienia. PAS

Zwolnienia lekarskie 
do kontroli

Efekty kontroli
W I półroczu odziały Zakła-
du Ubezpieczeń Społecz-
nych w Lubuskiem skon-
trolowały ponad 1600 osób 
w zakresie prawidłowości 
z wykorzystania zwolnie-
nia lekarskiego. W konse-
kwencji pozbawiono prawa 
do zasiłku 138 osób. Kwota 
wstrzymanych z tego tytu-
łu zasiłków osiągnęła 217 
tys. zł.
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Miasto funduje 
swoim mieszkańcom 
szczepionki 
przeciwko grypie. Już 
czwarty rok z rzędu. 
Jedyny warunek 
-  trzeba mieć 
ukończone 65 lat, aby 
móc skorzystać z tego 
programu.

- Po raz kolejny ogłosiliśmy 
konkurs ofert na wybór reali-
zatora programu szczepień pro-
filaktycznych przeciwko gry-
pie i w tym roku spośród pię-
ciu ofert wybrana została oferta 
złożona przez Gabinety Lekar-
skie “MarVit” - informuje wice-
burmistrz Żar Olaf Napiórkow-
ski. - Szczepienia dla seniorów 
prowadzimy od kilku lat i jest 
to program zdrowotny cieszący 
się największą popularnością  
w naszym mieście.

Osoby, które korzysta-
ły już z darmowych szcze-
pień w latach ubiegłych powin-
ny zwrócić uwagę, że w tym  
roku będą one wykonywa-
ne w innym miejscu. Poprzed-
nio realizatorem programu był 
“Esculap” przy ulicy Moniusz-
ki. Teraz trzeba będzie się udać 
do przychodni na skrzyżowaniu 
ulic Kasprzaka i Katowickiej,  
a dokładnie pod adres Kasprza-
ka 1D.

- Szczepienia będą prowa-
dzone od 1 września do końca 
listopada, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 
10.00 oraz od 14.00 do 18.00 - 
mówi Krystyna Kozłowska, na-
czelnik wydziału spraw spo-
łecznych w żarskim ratuszu.  
- Maksymalnie przewidujemy 
objęcie szczepieniem około ty-
siąca osób w wieku powyżej  
65 roku życia.

Aby skorzystać ze szcze-
pienia, wystarczy udać się do 
tegorocznego realizatora pro-
gramu. Przed podaniem szcze-
pionki, przeprowadzone zosta-
nie badanie lekarskie. 

- Co roku zakładamy, że 
szczepionek powinno wystar-
czyć dla tysiąca osób - mówi 
Krystyna Kozłowska. - W tam-
tym roku skorzystało ponad 900 

osób, tak więc dla nikogo chęt-
nego szczepionek nie zabrakło.

W Żarach mieszka około 
6 tysięcy osób powyżej 65. ro-
ku życia. 

Więcej dla zdrowia
Oprócz szczepień przeciwko 
grypie, miasto realizuje jeszcze 
inne programy zdrowotne. Jed-
nym z nich jest program pro-
filaktyki próchnicy dla dzieci  
z klas I-II szkół podstawowych 
w mieście Żary. Od tego ro-
ku będzie on również dotyczył 

szkół niepublicznych.
- Mieliśmy program doty-

czący pneumokoków obejmują-
cy dzieci w wieku dwóch lat, ale 
w tym roku już go nie prowa-
dzimy, ponieważ jest to już re-
fundowane przez państwo, a od 
przyszłego roku będą to szcze-
pienia obowiązkowe - mówi 
Olaf Napiórkowski. - Prowadzi-
my też program szczepień HPV, 
który nadal kontynuujemy i w 
tym roku będzie on realizowany 
już w szkołach podstawowych.

Urzędnicy myślą już  

o kolejnym programie. Tym 
razem miałyby być to szcze-
pienia przeciwko pneumoko-
kom, ale skierowane do osób 
starszych. 

- Jesteśmy w trakcie przy-
gotowywania odpowiednich do-
kumentacji - mówi wicebur-
mistrz Napiórkowski. - Przed 
realizacją program zdrowot-
ny musi być jeszcze zaakcepto-
wany przez odpowiednie służ-
by medyczne. Widzimy taką 
potrzebę, bo według statystyk 
przez pneumokoki umiera wię-

cej osób starszych, niż dzieci - 
dodaje.

Zgodnie z założeniami,  
w pierwszej kolejności progra-
mem objęte będą osoby z grup 
ryzyka, czyli na przykład cho-
re na nowotwory lub choroby 
płuc.

Żarskie programy zdro-
wotne finansowane są z budże-
tu miasta, ale niektóre z nich są 
częściowo dofinansowane z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.

Andrzej Buczyński

ŻARY Miejskie programy zdrowotne

Darmowe szczepienia 
dla tysiąca seniorów

Darmowe szczepienia będą realizowane w gabinetach lekarskich na rogu ulic Kasprzaka i Katowickiej w Żarach fot. Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ Żagańscy 
policjanci 
prowadzą 
dochodzenie 
w sprawie 
kradzieży 
pieniędzy na 
szkodę starszej 
kobiety, która 
wpuściła do 
mieszkania dwie 
obce kobiety. 
Policja po raz 
kolejny apeluje 
do seniorów 
o czujność 
i rozwagę.
Oficer dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Ża-
ganiu otrzymał zgłoszenie 
o kradzieży mieszkanio-
wej na szkodę starszej oso-
by. W czasie prowadzonych 

działań w tej sprawie poli-
cjanci ustalili, że do miesz-
kanki miasta zapukały dwie 
kobiety, które zaoferowa-
ły jej swoją pomoc przy co-
dziennych czynnościach. 
Kobiety w mieszkaniu by-
ły tylko kilka minut. Kie-
dy wyszły pokrzywdzona 

zorientowała się, że zosta-
ły jej skradzione pieniądze. 
Żagańscy policjanci prowa-
dzą teraz intensywne dzia-
łania śledcze mające na ce-
lu ustalenie sprawcy te-
go przestępstwa i odzyska-
nie skradzionych pieniędzy. 
PAS

WYPADKI PRZYPADKI

POWIAT 
ŻAGAŃSKI Nie 
wiedział gdzie, 
nie wiedział 
czyj, nie wiedział 
w jaki sposób. 
Może przypomni 
sobie przed 
sądem.

Policjanci Ogniwa Pa-
trolowo-Interwencyjne-
go Komisariatu Policji 
w Szprotawie próbowa-
li zatrzymać do kontro-
li drogowej kierującego 
samochodem osobowym 
marki Renault. Pomimo 
wydanych sygnałów bły-
skowych i dźwiękowych 
kontynuował on jednak 
jazdę. Po pewnej chwili 
policjanci udaremnili mu 
dalszą jazdę. Kiedy mun-
durowi otworzyli drzwi 
od pojazdu od kierujące-
go wyczuli woń alkoho-
lu. Badanie wykazało, że 
ma on ponad 2 promile al-
koholu w organizmie. Po-

proszony o okazanie do-
kumentów od pojazdu, 
nie potrafił odpowiedzieć 
gdzie one są, do kogo na-
leży pojazd oraz w ja-
ki sposób wszedł w jego 
 posiadanie. Mało tego - 
nie posiadał on również 
uprawnień do kierowania 
pojazdami. Kiedy funk-
cjonariusze sprawdzili da-
ne kierowcy w policyj-
nych systemach, okazało 
się, że 39-latek jest rów-
nież poszukiwany celem 
odbycia kary pozbawie-
nia wolności. Jakby tego 
było mało mężczyzna po-
siadał przy sobie środki 
odurzające. Policjanci za-
trzymali 39-latka oraz za-
bezpieczyli pojazd, któ-
rym kierował. Za popeł-
nione wykroczenia drogo-
we mężczyzna został uka-
rany mandatem karnym, 
natomiast za jazdę w sta-
nie nietrzeźwości i posia-
danie środków odurzają-
cych odpowie przez są-
dem. PAS

Alkohol, narkotyki, 
brak uprawnień

Pijani i odurzeni narkotykami ciągle wsiadają za kierownicę, stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników drogi fot.KPP Żagań

Nie wpuszczajcie obcych 
do domu!ŻARY Prokurator 

Rejonowy 
w Żarach 
skierował 
do sądu akt 
oskarżenia 
przeciwko 
58-letniemu 
mężczyźnie, 
który posiadał 
przeszło 68 
tysięcy paczek 
papierosów bez 
akcyzy.
Oskarżonemu zarzucono, 
że w listopadzie 2017 ro-
ku na terenie posesji w jed-
nej z miejscowości powiatu 
żarskiego, w samochodach 
marki Fiat Ducato i Opel 
Vivaro przechowywał łącz-
nie 68.088 paczek zawie-
rających łącznie 1.361.754 
sztuk papierosów. Były to 
papierosy różnych marek 
pochodzenia zagraniczne-
go, wartości celnej 152.517 

zł. Ilość i rodzaj wskazywa-
ły na zamiar wprowadzenia 
ich do obrotu. Papierosy nie 
były oznaczone ceną deta-
liczną i zostały przywiezio-
ne z zagranicy, bez przed-
stawienia organowi celne-
mu i bez zgłoszenia celne-
go oraz bez uprzedniego 
oznaczenia polskimi znaka-
mi akcyzy. Nastąpiło przez 
to uszczuplenie należno-
ści celnej w kwocie 87.500 
zł, podatku akcyzowe-
go w kwocie 1.153.957 zł 
oraz podatku VAT w kwo-
cie 320. 695 zł. 

Ilość i wartość wska-
zują na przeznaczenie pa-
pierosów do działalno-
ści gospodarczej, co stano-
wi przedmiot przestępstwa 
skarbowego.

Przesłuchany w cha-
rakterze podejrzanego męż-
czyzna nie przyznał się do 
zarzucanego mu czynu, 
jednak zebrany w sprawie 
materiał dowodowy jedno-

znacznie wskazał spraw-
stwo oskarżonego. PAS

Oskarżony za fajki

Co za to grozi
Zgodnie z przepisa-
mi kodeksu karno 
skarbowego art. 65.§ 
1.Kto nabywa, prze-
chowuje, przewozi, 
przesyła lub przeno-
si wyroby akcyzowe 
stanowiące przed-
miot czynu zabro-
nionego określone-
go w art. 63, art. 64 
lub art. 73 lub poma-
ga w ich zbyciu al-
bo te wyroby akcy-
zowe przyjmuje lub 
pomaga w ich ukry-
ciu, podlega karze 
grzywny do 720 sta-
wek dziennych al-
bo karze pozbawie-
nia wolności do lat 3, 
albo obu tym karom 
łącznie.

Apel Policji
nie wpuszczajcie obcych do domu!
Pomimo nieustannych ostrzeżeń, osoby starsze na-
dal stają się ofiarami oszustów podszywających się 
pod krewnych, pracowników socjalnych, akwizyto-
rów, przedstawicieli ZUS, policjantów bądź też ofe-
rują swoja pomoc przy codziennych obowiązkach 
domowych. 

Po raz kolejny apelujemy do starszych, samot-
nie mieszkających osób o czujność, rozsądek i roz-
wagę! Przestępcy bezwzględnie wykorzystują go-
ścinność seniorów, chęć niesienia pomocy innym. 
Dlatego prosimy, aby starsze osoby nie wpuszczały 
do domu obcych osób.
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POWIAT  ŻARSKI 
Policjanci z żarskiej 
komendy zatrzymali 
podejrzanych o kradzież 
z włamaniem do domu 
jednorodzinnego.
Do kradzieży z włamaniem doszło w jed-
nej z małych miejscowości w powie-
cie żarskim. Pod nieobecność właścicie-
li nieznani sprawcy wybili szybę w oknie 
przez, które dostali się do wnętrza bu-
dynku. Z domu zabrali biżuterię, telefony 
komórkowe, elektronarzędzia oraz ko-
smetyki - łącznie o wartości co najmniej 
20 tys. złotych. Po otrzymaniu zgłosze-
nia policjanci z żarskiej komendy rozpo-
częli czynności zmierzające do ustalenia 
sprawców oraz odzyskania mienia. We 
współpracy z pokrzywdzonymi ustalili 
miejsce, w którym znajdowało się część 
skradzionych rzeczy. Dalsze czynności 
operacyjne i procesowe doprowadziły 
policjantów do podejrzanych. 

W wyniku tych działań zatrzymali 
oni dwie osoby podejrzane o dokonanie 
tego przestępstwa: 35-letnią kobietę oraz 
31-letniego mężczyznę. Część skradzio-
nego mienia udało się odzyskać. Podej-
rzani zostali przesłuchani i usłyszeli za-
rzut kradzieży z włamaniem. Działali oni 
wspólnie i w porozumieniu. 

- Prokuratura Rejonowa w Żarach 
zastosowała wobec kobiety i mężczy-
zny dozory. Za tego typu przestępstwo 
kobiecie może grozić do 10 lat pozba-
wienia wolności, mężczyźnie nawet do 
15, z uwagi na działanie w warunkach 
recydywy - informuje kom. Aneta Be-
restecka, rzecznik prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Włamywacze pod kontrolą

Policjanci odzyskali część skradzionych rzeczy fot.KPP Żary

POWIAT  ŻARSKI 
Poszukiwanie właściciela 
portfela, który znalazła 
pracownica stacji 
benzynowej, doprowadziło 
policjantów do chińskiej 
ambasady.
Pracownica stacji paliw w Olszynie znalazła 
portfel, który leżał pomiędzy produktami na te-
renie stacji. W środku znajdowała się gotówka 
w różnych walutach, razem blisko 8 tys. złotych. 
W portfelu nie było dokumentów, więc nie moż-
na było od razu ustalić do kogo on należy, znaj-
dowała się w nim jedynie karta do jednego z sa-
lonów jubilerskich. Na karcie umieszczone były 
adresy przedstawicielstw firmy jubilerskiej. Naj-
bliższy znajdował się na terenie Niemiec. Poli-
cjanci skontaktowali się z pracownikiem salo-

nu informując o całej sytuacji, ten z kolei ustalił, 
że karta należy do obywatela Chin. Pracownik  
salonu zadzwonił do mężczyzny, opowiadając 
całą historię i przekazując numer kontaktowy do 
policjantów z Posterunku Policji w Trzebielu. 
W rozmowie z mężczyzną funkcjonariusze, aby 
upewnić się, czy na pewno rozmawiają z właści-
cielem zguby, rozpytali go o cechy charaktery-
styczne portfela oraz o informacje dotyczące go-
tówki. Następnie po nawiązaniu kontaktu z am-
basadorem Chin w Warszawie ustalili, że port-
fel wraz z gotówką za pośrednictwem ambasady 
zostanie przesłany do właściciela. 

- Dzięki uczciwości pracownicy stacji 
paliw w Olszynie oraz sprawnemu działaniu 
policjantów, mężczyzna będzie mógł cieszyć 
się z odzyskanej gotówki - informuje kom. 
Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Chiński 
portfel ŻARY Prokurator 

Rejonowy w Żarach 
skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko 
40 letniemu mężczyźnie, 
który zimą ubiegłego 
roku pobił i okradł 
kobietę, z którą mieszkał.

W toku przeprowadzonego postępo-
wania ustalono, że w grudniu 2017 
r. oskarżony wrócił po kilku dniach 
nieobecności do mieszkania. Wów-
czas pomiędzy nim, a mieszkają-
ca wspólnie z nim kobietą doszło do 
kłótni. Po awanturze kobieta oświad-
czyła, że zrywa z nim i ... odchodzi. 

Oskarżony opuścił mieszkanie, 
natomiast kobieta spakowała swo-
je rzeczy i razem z córką pojechała 
do swojego mieszkania położonego 
w innej miejscowości. Zabrała mię-
dzy innymi metalową kasetkę, w któ-

rej znajdowały się należące do niej 
pieniądze w kwocie 20.000 zł. Pie-
niądze te stanowiły część zapłaty ja-
ką otrzymała za sprzedaż nierucho-
mości, którą odziedziczyła po zmar-
łym ojcu.

Tego samego dnia wieczorem 
oskarżony przyszedł do mieszkania 
kobiety i zaczął uderzać w drzwi wej-
ściowe, domagając się wpuszczenia 
go do środka. Uderzenia spowodo-
wały uszkodzenia drzwi i ich otwar-
cie. Mężczyzna wbiegł do środka 
i zachowywał się agresywnie. Ude-
rzył kobietę w bark i popchnął. Upa-
dła na podłogę. Wtedy oskarżony za-
brał metalową kasetkę z pieniędzmi 
i wyszedł.

Kobieta zawiadomiła policję. 
W trakcie przeszukania mieszkania 
oskarżonego ujawniono metalową 
kasetkę z pieniędzmi.

Oskarżonemu grozi kara pozba-
wienia wolności od 2 do 12 lat. PAS

Wyrwana kasetka

Jeżeli wyjeżdżasz 
na urlop :

- unikaj przechowywania 
w domu znacznych kwot 
pieniędzy i wartościo-
wej biżuterii. Takie „do-
bre schowki” jak szafa, do-
niczka z kwiatami, książ-
ka czy cukiernica są do-
brze znane włamywaczom 
i penetrowane przez nich 
w pierwszej kolejności,
- nie opowiadaj o swoim 
majątku w miejscu, gdzie 
mogą Cię słyszeć obcy, 
również na portalach spo-
łecznościowych
- jeżeli wyjeżdżasz na dłu-
żej, przekaż do przecho-
wania cenne dla Ciebie 
rzeczy osobom godnym 
zaufania lub zdeponuj 
w banku,
- zapisz numery fabrycz-
ne wartościowych przed-
miotów (DVD, komputer, 
telewizor, kamera, itp.) 
oznakuj je w indywidual-
ny trwały sposób, niewi-
doczny dla złodzieja; spo-
rządź listę, a jeżeli to moż-
liwe, również dokumenta-
cję fotograficzna cennych 
przedmiotów ( biżuteria, 
antyki, cenne obrazy itp.) 
– w przypadku kradzieży 
zwiększy to szansę na ich 
odzyskanie.
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Pracownicy 
Pekomu nie mają 
łatwego życia. 
Slalomy i jazda 
na styk to dla nich 
chleb powszedni.
Zaparkować, najlepiej przy 
samych schodach do domu, 
to codzienna misja niektó-
rych kierowców na osie-
dlach mieszkaniowych. Nie 
od dziś miejsc parkingo-
wych brakuje i taka ten-
dencja raczej będzie się  
pogłębiać. Część osób zo-
stawia auta praktycznie 
gdzie się tylko da, nie zwa-
żając zupełnie, jakie to mo-
że mieć konsekwencje.

Trochę wyobraźni
Samochody służące do wy-
wozu śmieci i odpadów se-
gregowanych to duże cię-
żarówki, których kierow-
cy potrzebują nieco wię-
cej miejsca na zwykłe  
manewry. Zostawienie po-
jazdu przy samym skrzy-
żowaniu uniemożliwia zu-
pełnie skręt śmieciarce.  
Pomijając fakt, że takie 
parkowanie jest niezgodne  
z przepisami. 

Zostawienie samo-
chodu przy samym śmietni-
ku blokuje dojazd, a często 
zmusza wręcz do przenosze-
nia dzwonów nad dachami 
aut. Jeśli śmieciarka nie do-

jedzie do śmietnika, to nie-
jednokrotnie uniemożliwia 
wręcz opróżnienie pojemni-
ków. A przecież wszystkim 
zależy, żeby było czysto. 

Zdarza się, że bez-
myślnie zaparkowany po-
jazd zupełnie zablokuje 
przejazd ciężarówce. Wte-
dy trzeba wzywać policję, 
która szuka kierowcy i na-

kazuje przeparkowanie auta  
w inne miejsce. Bywa, że 
ktoś taki jest wręcz obrażony, 
że coś się od niego wymaga. 

Przypominamy też, że 
pojazdy straży pożarnej są 
również ogromne i potrze-
bują miejsca, aby dojechać 
do pożaru, a to często kwe-
stia życia i śmierci.

Andrzej Buczyński

ŻARY Służby komunalne borykają się z tym na co dzień

Utrudniają pracę i jeszcze 
potem mają pretensje

Między drzewem a zaparkowanym samochodem, kwestia centymetrów fot. Andrzej Buczyński

Nie wszędzie jest aż tyle miejsca na bezkolizyjną pracę służb fot. Andrzej Buczyński

Zagadka. Jak opróżnić te dzwony i co oznacza napis „droga pożarowa” na tabliczce pod zna-
kiem? fot. Andrzej Buczyński

Opróżnić się nie da, a w przypadku pożaru dzwonu, ucierpi i auto fot. Andrzej Buczyński
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Członkowie zarządu 
Stowarzyszenia 42. Pułku 
Zmechanizowanego i 11. Brygady 
Zmechanizowanej w Żarach na 
święto Wojska Polskiego i długi, 
sierpniowy weekend przygotowali 
sporo wydarzeń. W tym roku okazja 
jest ku temu wyjątkowa.
W tym roku środowisko związane z byłą jednostką woj-
skową będzie obchodzić jubileusz 25-lecia przyjęcia 
tradycji 24. Pułku Ułanów przez środowisko 42. Pułku 
Zmechanizowanego.

Uroczystości rozpoczną się w środę, 15 sierpnia 
o godzinie 10:15 na żarskim cmentarzu komunalnym 
od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy pod 
pomnikiem Nieznanego Żołnierza Polskiego. Pół go-
dziny później zaplanowane jest złożenie kwiatów i za-
palenie zniczy na grobie oficera Edmunda Polańskiego  
z I Armii Wojska Polskiego, kwatera nr 306 na cmenta-
rzy Żołnierzy Radzieckich przy ul. Domańskiego.O go-
dzinie 11:30 na placu przy kościele pw. św. Józefa Ob-
lubieńca przy ul. Szymanowskiego rozpocznie się Msza 
św. w intencji żołnierzy i ich rodzin. W trakcie zaplano-
wane jest odsłonięcie tablicy upamiętniającej przyjęcie 
tradycji 24. Pułku Ułanów, a po mszy złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. 
O godzinie 13:30 w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyc-
kiego zaplanowane jest wspólne śpiewanie piosenek pa-
triotycznych i degustacja grochówki.

W czwartek organizatorzy zapraszają do Domu 
Kresowego pod Białym Orłem przy ul. Bohaterów Get-
ta, o godzinie 17:00 na wystawę „Polska Wojskowa 
Służba Zdrowia w felerystyce i medalierstwie w 100-le-
cie odzyskania niepodległości”, a w piątek na spotka-
nie integracyjne do hotelu Janków przy ul. Długosza.  
W sobotę, 18 sierpnia, o godzinie 12:00 na skwerze przy 
krzyżu, przy. ul. Zawiszy Czarnego, wszyscy zaintere-
sowani mogą być świadkami uroczystego odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej poświęconej „Jednostkom Wojska 
Polskiego stacjonującym w żarskich koszarach w latach 
1946-2001”. O godzinie 13:00 na boisku do koszyków-
ki przy ul. Zawiszy Czarnego ruszy „Piknik Ułański”.

Spotkanie Pokoleń
Zarząd Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego 
i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach ma zaszczyt 
zaprosić wraz z osobą towarzyszącą wszystkich swoich 
członków, sympatyków i przyjaciół na „Spotkanie Poko-
leń” z okazji Jubileuszu 25-lecia przyjęcia Tradycji 24. 
Pułku Ułanów przez środowisko 42. Pułku Zmechanizo-
wanego 17 sierpnia (piątek) 2018 roku od godz. 17.00 
w Hotelu-Restauracji Janków Żary ul. Długosza 13. 
Zgłoszenia i wpłaty (79 zł od osoby) do 14 sierpnia 2018 
przyjmowane są pod numerami telefonów: 793 283 960; 
509 768 988; 661936 627, (Żagań, Świętoszów) 604 374 
971; 539 146 896; 604 255 177; 68 363 10 51 

Wpłaty można dokonać na konto stowarzyszenia: 
BGŻ BNP PARIBAS 68-200 Żary, ul. 1.Maja 1, numer 
rachunku Bankowego: 47 2030 0045 1110 0000 0268 
8390, z dopiskiem: „Spotkanie Pokoleń”. PAS

ŻARY Dzień Żołnierza - Święto Wojska Polskiego

Uroczysty jubileusz, 
spotkanie i piknik

fot.nadesłane
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LUBSKO Takich 
warsztatów 
jeszcze nie było, 
zapewniają 
pracownicy 
Lubskiego Domu 
Kultury.
W Lubskim Domu Kultu-
ry prowadzone są warszta-
ty kelnerskie i warsztaty te-
atralne. Skierowane są do 
dzieci i młodzieży, a kel-
nerskie także do dorosłych 
osób niepełnosprawnych. 

Nad warsztatami teatralny-
mi czuwa znakomita aktor-
ka filmowa i teatralna Ewa 
Lorska. Natomiast warsz-
taty kelnerskie prowadzi 
Aleksandra Abramowicz, 
w asyście kelnerów z lub-
skiej restauracji Duet. 

- Zajęcia cieszą się 
dużym zainteresowaniem, 
są bardzo kreatywne i cie-
kawe - zapewnia Marzena 
Perkowska z działu promo-
cji Lubskiego Domu Kultu-
ry. PAS

Warsztaty jakich nie było

Dzieci i młodzież mają okazję pracować na warsztatach teatralnych pod okiem aktorki Ewy Lorskiej fot.LDK Lubsko

Prawidłowe nakrycie stołu, podanie dań i napojów, wymaga wiedzy i doświadczenia fot.LDK Lubsko Warsztaty kelnerskie skierowane są także do osób niepełnosprawnych 
fot.LDK Lubsko

LUBSKO  
W kawiarni 
Mocca Lubskiego 
Domu Kultury 
wystąpi zespół 
rockowy ETA. To 
będzie mocny 
akcent przed 
nadchodzącym, 
nieuchronnym 
końcem wakacji.
Zespół ETA zagra w Lub-
sku w sobotę, 18 sierpnia 
o godzinie 20:00. ETA to 
zespół rockowy ze Szcze-
cina, grający muzykę, któ-
ra jest swoistym kompro-
misem między nowocze-
snym rockiem, a punk roc-
kiem. Można powiedzieć, 
że gatunek wypracowa-
ny przez ETĘ to połącze-
nie energicznych rytmów 

punkowych z zapadającymi 
w głowę melodiami z po-
granicza rocka i grunge, 
a wszystko to okraszone no-
woczesnymi aranżacjami. 

Zespół ETA to nie-
ślubne dziecko Rolling Sto-
nes i Nirvany, które wy-
chowało się u boku wujka 
Green Daya. Po występach 
zespołu na żywo, może-
cie się spodziewać ogrom-
nej ilości energii oraz en-
dorfin w swoich żyłach, 
które sprawią, że będzie-
cie chcieli więcej! Wła-
śnie te czynniki zadecydo-
wały o tym, że ETA cieszy 
się dużą liczbą wiernych 
fanów, których z każdym 
koncertem tylko przybywa! 
Liczymy, że w Lubsku też 
ich nie zabraknie. 

Wstęp na koncert jest 
wolny. PAS

Mocca pełna mocnego rocka

fot.LDK Lubsko
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LUBSKO Miłośników 
muzyki kameralnej 
i organowej czeka 
prawdziwa gratka.

Urząd Miejski w Lubsku, Miasto Forst 
(Lausitz), Lubski Dom Kultury oraz Pa-
rafi a p.w. Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Lubsku zapraszają na Festi-
wal Muzyki Kameralnej i Organowej - 
2018. W programie zaplanowane są czte-
ry koncerty, w cztery kolejne niedziele, 
poczynając od 19 sierpnia. Publiczność 
będzie mogła posłuchać utworów mu-
zycznych i wokalno-muzycznych zna-
nych kompozytorów.

Wstęp na wszystkie koncerty jest 
wolny. PAS

Niezwykłe brzmienie 
lubskich organów

Lubskie organy
Przez pierwsze dwa stulecia Kościół parafi alny p.w. Na-
wiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wcześniej św. Marii 
Magdaleny) raczej na pewno nie posiadał organów. A jeśli 
już, to spłonęły one w wielkim pożarze miasta 13.07.1496 
roku. Kościół odbudowywano prawie 20 lat. W tym też 
czasie postawiono w świątyni pierwsze udokumentowane 
organy. Informacja o nich pochodzi z roku 1524, w związ-
ku z szerzeniem się w mieście myśli luterańskich. Wydaje 
się, że instrument ten, o którym nic szczegółowego nie po-
trafi my powiedzieć, przetrwał ponad sto lat. W roku 1636 
rozbudowując kościół, zbudowano też większy chór orga-
nowy, na którym postawiono nowy instrument. Dzieło to 
tak zainteresowało sulechowskiego organistę Matthaeusa 
Hertla, że opisał je w swoim traktacie organologicznym. 
Stąd wiemy, że instrument posiadał 20 głosów rozdzielo-
nych na cztery sekcje (główna- 7 głosów, pozytyw chóro-
wy inaczej Ruckpositiv -8, Brustwerk-2 i pedał -3). War-
to tu dodać, że był także wyposażony w - tak popularne 
w tamtych czasach - urządzenia dodatkowe, jak wirujące 
wokół słońca, gwiazdy z dzwonkami czy urządzenie imi-
tujące głosy ptaków. I te organy okazały się wyjątkowo 
trwałym dziełem. Remontowane około 1747 przez żar-
skiego organomistrza Johanna Jakuba Köplera za 32 ta-
lary, służyły do 1795 roku. Dzięki funduszom aptekarza 
Johanna Kaspra Sternberga, lubszczanie otrzymali od-
powiadający nowym trendom w budownictwie organo-
wym instrument. Po modernizacji, zresztą także na koszt 
Sternberga, chóru organowego, prace nad organami zle-
cono organomistrzowi z Nowego Miasteczka koło No-
wej Soli, Johanowi (?) Methnerowi. Dzieło Methnera zo-
stało umieszczone w nowo - zachowanej do dzisiaj, póź-
nobarokowej szafi e. Koszt budowy chóru i kompletnych 
organów zamknął się kwotą ponad 3000 talarów Rzeszy. 
Instrument został poświęcony w 1796 roku. Wdzięcz-
ni współparafi anie umieścili później w kościele portret 
J.K.Sternberga, uzupełniony o okolicznościowy napis in-
formujący o jego fundacjach. W późniejszych latach obraz 
przeniesiono i zawieszono na prospekcie organowym, po-
wyżej pulpitu na nuty. Znajdował się tam jeszcze do roku 
1959. Obecnie pozostał tylko kartusz z zapisem o fundacji 
Szternberga. O samym instrumencie nie potrafi my nic po-
wiedzieć. Z informacji o przeprowadzonym w roku 1875 
przez znaną świdnicką fi rmę organową „Schlag und Söh-
ne” remoncie, wiadomo jedynie, że miały one 30 głosów. 
Z okazji kolejnego remontu (w 1886) wypływa informa-
cja, że organy miały wtedy już tylko 28 głosów. Z począt-
kiem XX wieku podjęto decyzję o odnowieniu wnętrza 
kościoła. Uwzględniono w niej również konieczność wy-
miany starego, mocno zepsutego instrumentu. Ostatni raz 
zabrzmiał on 09.06.1912r. Następnego dnia przystąpiono 
do jego rozbiórki. Kilka dni później zdemontowano chór 
celem jego powiększenia. Nowy instrument zamówiono 
w żarskiej fi rmie organowej „Gustav Heinze”. Heinze wy-
korzystując stary prospekt, do którego dobudował boczne 
skrzydła postawił w tym samym roku o trakturze pneuma-
tyczno-stożkowej, 37-głosowy, z 3 manuałami i pedałem. 
Było to 52 dzieło tej fi rmy. Odbierał je Krolweski Dyrek-
tor Muzyczny, Nadworny i Katedralny Organista w Ber-
linie, Bernhard Irrgang, który w wystawionej 28.10.1912 
roku opinii, w samych superlatywach wyrażał się o instru-
mencie Heinzego. Organy szczęśliwie dotarły do naszych 
czasów. I mimo niedoskonałości technicznych, wynikają-
cych z upływu czasu, możemy podziwiać ich brzmienie. 
Wolfgang J.Brylla

Program:
Koncert inauguracyjny
Lubsko 19.08 godz. 16.00
Adam Tański - organy 
Poznań Brass - Zespól Instrumen-
tów Dętych Blaszanych
Damian Łotycz - waltornia, Jo-
achim Rufael - trąbka, Jacek Kor-
tylewicz - tuba, Mateusz Wesołow-
ski - puzon, Karol Kocur - trąbka
w programie: utwory m.in. A. Ja-
rzębskiego J. S. Bacha,J. Alaina, 
M. Durufl e, Ch. M. Widora, F. 
Chopina

Koncert kameralny
Lubsko 26.08 godz. 16.00
Joanna Kreft - skrzypce
Michał Dąbrowski - organy
w programie: m. in. utwory H.I.F. 
Bibera, J.S, Bacha, G. Ph. Tele-
manna, J. Alaina, M. Surzyńskie-
go, F. Nowowiejskiego

Koncert kameralny
Lubsko 02.09 godz. 16.00
Grupa Śpiewu Białego „Drewno”
Filip Presseisen - organy
w programie: utwory G. Lvovskie-
go, J.S. Bacha , M. Regera , F. No-
wowiejskiego oraz wschodniosło-
wiańskie pieśni o miłości i śmierci

Koncert fi nałowy
Forst 09.09- godz. 16.00
Marta Boberska - sopran
Katarzyna Drogosz - fortepian hi-
storyczny
Tomasz Orlow - organy
W programie: utwory L. Mozarta, 
W.A. Mozarta, F.X. Mozarta oraz 
T. Orlowa
Kierownictwo artystyczne Jerzy 
Markiewicz
Prowadzenie koncertów: Elżbieta 
Kusz-Tracz, Jerzy Markiewicz
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ŻARY 27. Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką

Sztuka na wyciągnięcie ręki
W trakcie 
dorocznego 
festiwalu nie 
zabraknie 
spektakli 
i widowisk 
teatralnych. 
Na ciekawe 
propozycje mogą 
liczyć zarówno 
dorośli, jak 
i najmłodsi.
W dniu wydania Mojej Ga-
zety, w piątek (10 sierpnia), 
oprócz pokazów, akcji i wy-
stępów muzycznych, zapla-
nowane są dwa wydarze-
nia teatralne. Wieczorem, 
o godzinie 20:00, w Rynku, 
w spektaklu „Cyber-korpo-
-Polak” zaprezentują się ar-
tyści z warszawskiej gru-
py teatralno-kabaretowej 
„Obustronni Ludzie”. Gru-
pa powstała w 2012 roku 
i na początku tworzyła ske-
cze dla Akademii Rozryw-
ki Radiowej Trójki. Naj-
nowszy spektakl Obustron-
nych odnosi się do najaktu-
alniejszych wydarzeń i zja-
wisk, próbując pokazać jaki 
jest dzisiejszy Polak i jaki 
wpływ mają na niego tech-
nologia i międzynarodowe 
korporacje. Jak zapowiada-
ją sami artyści, będzie: ak-
tualnie, absurdalnie i anar-
chistycznie i to wszystko 
w ciągu godziny. 

Także w piątkowy 
wieczór, o godzinie 21:30 
w parku przy Al. Jana Paw-
ła II miłośników sztuki te-
atralnej czeka prawdziwa 
gratka. Młodzież z żarskie-
go Teatru Drewniana Kur-
tyna wystąpi w widowisku 

plenerowym „Zwój” w re-
żyserii Leszka Mądzika. 
Widowisko będzie zwień-
czeniem warsztatów teatral-
nych, które założyciel le-
gendarnej Sceny Plastycz-
nej KUL prowadził przez 
kilka ostatnich dni w sali 
widowiskowej „Luna”.

W sobotę zaplano-
wane są dwa spektakle dla 
dzieci i ich rodziców. Te-
atr Coctail z Krakowa za-
prezentuje w Rynku o go-
dzinie 11:00 przedstawie-
nie „Kominiarczyk”, któ-
re jest kierowane do” fa-
milijnego” kręgu widow-
ni. Inspirowane bajką Han-
sa Christiana Andersena 
„Pasterka i Kominiarczyk” 
przedstawienie ma charak-
ter integracyjny i zmienia 
się, w zależności od wraż-
liwości i indywidualności 
widza. Aktorka nawiązu-
je kontakt z publicznością, 
która wciągana do zabawy, 
uczestniczy w jego two-
rzeniu. Zabawę przeplatają 
etiudy pantomimiczne peł-
ne ciepłego humoru i po-
ezji.

Zaraz po spektaklu 
teatru krakowskiego, o go-
dzinie 12:30, w Rynku bę-
dzie można obejrzeć spek-
takl „Żeglarze siedmiu 
mórz” zielonogórskiego 
Teatru Rozrywki Trójkąt. 
Spektakl adresowany jest 
do starszych dzieci, a cie-
kawe dialogi o charakte-
rze edukacyjnym przeplata-
ne są piosenkami o szanto-
wym charakterze. 

Sobotni wieczór zdo-
minuje Kijowski Teatr 
Uliczny Highlights z Ukra-
iny, który w Rynku o go-

dzinie 21:00 zaprezentuje 
barwne widowisko „Koro-
wód tańca”.

W niedzielę, po-
dobnie jak w sobotę, tak-
że nie zabraknie morskich 
klimatów. Teatr Kataryn-
ka z Gdańska zaprezentu-
je dzieciom, w Rynku o go-
dzinie 15:00, humorystycz-
ny spektakl muzyczny, za-
tytułowany: „Morskie opo-
wieści”. Nie zabraknie 
wspólnej zabawy - wszyscy 
widzowie wraz z załogą bę-
dą uczestniczyć w przecią-
ganiu liny.

Na zakończenie te-
gorocznych Międzynaro-
dowych Plenerowych Spo-
tkań ze Sztuką zaplanowa-
ne są dwa spektakle dla wi-
dzów dorosłych.

„Scenariusz dla 
trzech aktorek” to pełna 
inteligentnych dowcipów 
i prześmiesznych sytuacji 
komedia. Trzy aktorki czę-
stochowskiego Teatru im. 
Adama Mickiewicza wpro-
wadzą widzów w świat 
problemów z jakimi bo-
rykają się kobiety-artyst-
ki w trakcie pracy. Spek-
takl rozpocznie się w nie-
dzielę, w Rynku, o godzinie 
20:00. Około dwie godziny 
później, o godzinie 22:00 
w spektaklu „Jaki Taki” za-
prezentują się dwaj aktorzy 
łódzkiego Teatru Puppet-
terra. Spektakl o złożonych 
relacjach głównego bohate-
ra z własnym ojcem, matką 
i licznymi kobietami, któ-
re spotkał na swojej drodze, 
z pewnością zadowoli ko-
neserów sztuki teatralnej.

Paweł Skrzypczyński

Teatr Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry zaprezentuje przedstawienie dla starszych dzieci fot.ŻDK Żary

Temperament i energia aktorek Teatru im. Adama Mickiewicza z Częstochowy, gwarantują, 
uczestniczącym w spektaklu „Scenariusz dla trzech aktorek” widzom, znakomitą zabawę
fot.ŻDK Żary
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Grupę Obustronni Ludzie tworzą członkowie zespołu programu telewizyjnego SNL Polska, aktorzy Teatru Narodowego i Teatru Komedia w Warszawie fot.ŻDK Żary

Teatr Katarynka z Gdańska zaprosi młodych widzów i ich rodziców na wspólny, pełen przygód 
rejs fot.ŻDK Żary

W przedstawieniu „Kominiarczyk” krakowskiego Teatru Coctail aktorka dąży do przełamania 
barier nieśmiałości w relacjach międzyludzkich i otwieraniu człowieka na pozytywne emocje 
fot.ŻDK Żary
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MFC to organizacja kick-
boxingu i muay thai założo-
na przez dziewięciokrotne-
go Mistrza Świata K1 i Muay 
Thai Tomasza Makowskie-
go. Pierwsza gala Makow-
ski Fighting Championship 
odbyła się w grudniu 2009 
roku. Gale MFC są jednymi  
z najwyższej klasy wido-
wisk, które gromadzą nie 
tylko najlepszych zawodni-
ków z kraju, ale i z zagrani-
cy. 
MFC Makowski Fighting 
Championship jest jedy-
ną polską organizacją kic-
kboxingu, dla której walczy-
li zawodnicy aż z 24 krajów 
na świecie. 
Pierwsza walka o pas mi-
strzowski MFC odbyła się 
16.09.2017 roku podczas 
12 edycji w Zielonej Górze. 
Pierwszym Mistrzem orga-
nizacji został Paweł Jędrzej-
czyk w wadze 80 kg. Kolej-
ne walki mistrzowskie od-
były się 16.12.2017, w wa-
dze 62kg mistrzynią została 
Emilia Czerwińska, a w wa-
dze 70kg Łukasz Pławecki.

2 x Żary w koszykówce 3x3
KOSZYKÓWKA 
Drużyna Zdrofit 
Żary mistrzem 
województwa 
lubuskiego  
w koszykówce 
3x3.
W składzie mistrzowskiej 
ekipy wystąpili: Jakub Sze-
liga, Tomasz Drozdowski, 
Dawid Kondratowicz i Ma-
rio Ristić. Drugie miejsce 
zajęli koszykarze z Zielonej 
Góry, a na trzeciej pozycji 
mistrzostwa zakończyli re-
prezentanci Wschowy.

Na osiem drużyn, 
które zgłosiły się do udzia-
łu w IV Mistrzostwach Wo-
jewództwa Lubuskiego 
w Łagowie, Piąte miejsce 
wywalczył Chromik Żary. 
Grający w składzie Chro-
mika Paweł Pawlikowski 
wygrał konkurs rzutów za 
trzy punkty. 

MVP turnieju został 
Dawid Kondratowicz z eki-
py mistrzów. ATB

Zembol powalczy o pas
SPORTY WALKI 
Utytułowany 
zawodnik 
reprezentujący 
Żarski Klub Sportów 
Walki Maciej 
„Zembol” Zembik 
będzie walczył  
o pas podczas 14. 
profesjonalnej gali 
Makowski Fighting 
Championship, która 
odbędzie się   
22 września, tym 
razem w Zielonej 
Górze.

- Po serii ośmiu zawodowych 
zwycięstw w jednej z najlepszych 
federacji w Europie - MFC, nasz 
zawodnik Maciej „Zembol” Zem-
bik stanie do walki o pas zawo-
dowego mistrza tworząc historię 
walką na zasadach full muaythai 
- informuje trener ŻKSW Dawid 
Polok.

Rywalem Zembola będzie 
Lukáš Manďo Mandinec.

To ciekawe wydarzenie 
sportowe będzie można zobaczyć 
na żywo w zielonogórskiej hali 
CRS. ATB Pretendenci do mistrzowskiego pasa na zasadach muay thai fot. MFC

Mistrzowie województwa w koszykówce 3x3 fot. Lubuski Związek Koszykówki
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Parkrun w środku lata
Parkrun w Zielonym 
Lesie po raz 253. 
Pomimo wakacji, 
uczestników nie 
zabrakło. Pomimo 
upałów - deszczu nie 
zabrakło też. 
Pierwszy na mecie pięciokilome-
trowego biegu stawił się Krzysz-
tof Cieślak. Nikogo to w Żarach 
nie dziwi. Z szesnastu ostatnio 
zaliczonych parkrunów, wygrał 
trzynaście. Ten był setnym, po-
cząwszy od 14 września 2013 ro-
ku. Rekord życiowy Krzysztofa 
Cieślaka od 16 czerwca tego roku 
pozostał bez zmian - 17:38.

Swój rekord życiowy pobi-
ła za to Grzegorz Józefiak z Ża-
gańskiej Grupy Biegowej, któ-
ry ukończył bieg na 7. pozycji  
z czasem 21:01. Swoje życiówki 
poprawili także: Kacper Michal-
czenia, Malwina Jagielska, Pauli-
na Józefiak i Oskar Urszyc. Swój 
pierwszy parkrun z czasem 24:17 
przebiegł Łukasz Frątczak.

Andrzej Buczyński

Najlepsze wyniki
1. Krzysztof CIEŚLAK - 17:46
2. Marcin PIOTROWSKI - 19:13
3. Miłosz POPKO - 19:21
4. Marek WŁUDARSKI - 19:26
5. Artur PRZYBYSZ - 19:34
6. Mirosław WOLAK - 20:12
7. Grzegorz JÓZEFIAK - 21:01

Krzysztof Cieślak przybiegł jako pierw-
szy fot. Andrzej Buczyński

Drugi na mecie - Marcin Piotrowski 
fot. Andrzej Buczyński

Trzecią lokatę wybiegał Miłosz Popko 
fot. Andrzej Buczyński

Dama z dzieckiem w dobrej obstawie fot. Andrzej BuczyńskiW swoim wieku, w swoim tempie fot. Andrzej Buczyński

Zielony Las to malownicze i ulubione przez wielu miejsce do 
biegania fot. Andrzej Buczyński

Parkrun Żary - następne pokolenia fot. Andrzej Buczyński

Zdjęcie grupowe przed startem. Tradycja. fot. Andrzej Buczyński
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Dwie różne klasy
PIŁKA NOŻNA Żarski 
Promień rozegrał na 
swoim boisku ostatni 
mecz kontrolny 
przez rozpoczęciem 
ligowych rozgrywek 
jesiennej rundy 
zielonogórskiej 
klasy okręgowej. 
A-klasowy rywal - 
Granica Żarki Wielkie  
- nie nawiązał walki 
z wyżej notowanym 
Promieniem  
i mecz zakończył się 
wynikiem 8:0 dla 
gospodarzy.
Tak naprawdę wynik ten o ni-
czym nie świadczy i do niczego 
się nie liczy. Ale dla żarskich ki-
biców było to na pewno dobre wi-
dowisko sportowe. 

Kibice Promienia nie mo-
gą się już doczekać występów li-

gowych. Najczęściej zadawane 
pytanie brzmi - czy w tym sezo-
nie, po zakończeniu którego do 
czwartej ligi awansują dwa, a nie 
jeden zespół - Promień w koń-
cu awansuje? Zobaczymy. Przed 
podopiecznymi Grzegorza Ty-
chowskiego piętnaście kolejek 
do rozegrania. Pierwszy mecz 
już 11 sierpnia na stadionie przy  
ul. Zwycięzców w Żarach. Tu po-
walczyć o punkty przyjedzie dru-
żyna Schnug Chociule. Jednak 
ciekawiej zapowiada się druga 
kolejka rozgrywek. Już w najbliż-
szą środę Promień zagra na wy-
jeździe z ubiegłorocznym benia-
minkiem - Deltą Sieniawa Żar-
ska. Spotkanie obydwu zespo-
łów zainaugurowało ubiegłorocz-
ną rundę jesienną i - co zaskoczy-
ło na pewno większość kibiców 
- tamto spotkanie Promień prze-
grał. Jak będzie w tym sezonie? 
Wyniki już wkrótce.

Andrzej Buczyński Oby nikomu nie zabrakło waleczności podczas rozgrywek ligowych fot. Andrzej Buczyński

Mecz towarzyski przerywany upałem fot. Andrzej BuczyńskiAkcja, sytuacja, strzał na bramkę. Tego potrzebują nie tylko kibice, ale i cała drużyna, która my-
śli o awansie do wyższej klasy fot. Andrzej Buczyński

Promień ma wiernych kibiców głośnych oraz wiernych kibiców od zawsze fot. Andrzej Buczyński
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Kolejka 1 - 25-26 sierpnia
LZS ZJEDNOCZENI BRODY - FAX BIENIÓW

NYSA TRZEBIEL - NYSA PRZEWÓZ
TUPLICZANKA TUPLICE - KS LIPNA

WKS ŁAZ - ISKRA JABŁONIEC
ZIELONI DROŻKÓW - ZORZA KADŁUBIA

PROMIEŃ II ŻARY - BUDOWLANI II LUBSKO

Kolejka 2 - 1 września
KS LIPNA - PROMIEŃ II ŻARY

BUDOWLANI II LUBSKO - NYSA TRZEBIEL
FAX BIENIÓW - WKS ŁAZ

ISKRA JABŁONIEC - TUPLICZANKA TUPLICE
ZIELONI DROŻKÓW - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

ZORZA KADŁUBIA - NYSA PRZEWÓZ

Kolejka 3 - 8-9 września
LZS ZJEDNOCZENI BRODY - ZORZA KADŁUBIA

NYSA PRZEWÓZ - BUDOWLANI II LUBSKO
NYSA TRZEBIEL - KS LIPNA

TUPLICZANKA TUPLICE - FAX BIENIÓW
WKS ŁAZ - ZIELONI DROŻKÓW

PROMIEŃ II ŻARY - ISKRA JABŁONIEC

Kolejka 4 - 15 września
FAX BIENIÓW - PROMIEŃ II ŻARY

ISKRA JABŁONIEC - NYSA TRZEBIEL
KS LIPNA - NYSA PRZEWÓZ

LZS ZJEDNOCZENI BRODY - WKS ŁAZ
ZIELONI DROŻKÓW - TUPLICZANKA TUPLICE
ZORZA KADŁUBIA - BUDOWLANI II LUBSKO

Kolejka 5 - 22-23 września
BUDOWLANI II LUBSKO - KS LIPNA

NYSA PRZEWÓZ - ISKRA JABŁONIEC
NYSA TRZEBIEL - FAX BIENIÓW

TUPLICZANKA TUPLICE - LZS ZJEDNOCZENI BRODY
WKS ŁAZ - ZORZA KADŁUBIA

PROMIEŃ II ŻARY - ZIELONI DROŻKÓW

Kolejka 6 - 29 września
FAX BIENIÓW - NYSA PRZEWÓZ

ISKRA JABŁONIEC - BUDOWLANI II LUBSKO
LZS ZJEDNOCZENI BRODY - PROMIEŃ II ŻARY

WKS ŁAZ - TUPLICZANKA TUPLICE
ZIELONI DROŻKÓW - NYSA TRZEBIEL

ZORZA KADŁUBIA - KS LIPNA

Kolejka 7 - 6-7 października
BUDOWLANI II LUBSKO - FAX BIENIÓW

KS LIPNA - ISKRA JABŁONIEC
NYSA PRZEWÓZ - ZIELONI DROŻKÓW

NYSA TRZEBIEL - LZS ZJEDNOCZENI BRODY 
TUPLICZANKA TUPLICE - ZORZA KADŁUBIA

PROMIEŃ II ŻARY - WKS ŁAZ

Kolejka 8 - 13 października
FAX BIENIÓW - KS LIPNA

LZS ZJEDNOCZENI BRODY - NYSA PRZEWÓZ
TUPLICZANKA TUPLICE - PROMIEŃ II ŻARY

WKS ŁAZ - NYSA TRZEBIEL
ZIELONI DROŻKÓW - BUDOWLANI II LUBSKO

ZORZA KADŁUBIA - ISKRA JABŁONIEC

Kolejka 9 - 20-21 października
BUDOWLANI II LUBSKO - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

ISKRA JABŁONIEC - FAX BIENIÓW
KS LIPNA - ZIELONI DROŻKÓW

NYSA PRZEWÓZ - WKS ŁAZ
NYSA TRZEBIEL - TUPLICZANKA TUPLICE

PROMIEŃ II ŻARY - ZORZA KADŁUBIA

Kolejka 10 - 27-28 października
LZS ZJEDNOCZENI BRODY - KS LIPNA

TUPLICZANKA TUPLICE - NYSA PRZEWÓZ
WKS ŁAZ - BUDOWLANI II LUBSKO

ZIELONI DROŻKÓW - ISKRA JABŁONIEC
ZORZA KADŁUBIA - FAX BIENIÓW

PROMIEŃ II ŻARY - NYSA TRZEBIEL

Kolejka 11 - 3 listopada
BUDOWLANI II LUBSKO - TUPLICZANKA TUPLICE

FAX BIENIÓW - ZIELONI DROŻKÓW
ISKRA JABŁONIEC - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

KS LIPNA - WKS ŁAZ
NYSA PRZEWÓZ - PROMIEŃ II ŻARY
NYSA TRZEBIEL - ZORZA KADŁUBIA

Kto z kim w klasie B
Terminarz rundy jesiennej żarskiej klasy B (źródło LZPN)

Najbliższe mecze
I RUNDA PUCHARU POLSKI - 15 sierpnia, godz. 15.00

BESKID BOŻNÓW - CZARNI PRZYBYMIERZ
BUDOWLANI II LUBSKO - STAL JASIEŃ

CARINA II GUBIN - RELAX GRABICE
ENERGETYK DYCHÓW - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

GARBARNIA LESZNO GÓRNE - KWISA TRZEBÓW
KS LIPNA - NYSA PRZEWÓZ

KS RADOSZYN - KLON BABIMOST
ŁKS ŁĘKNICA - BUDOWLANI GOZDNICA

LZS ZJEDNOCZENI BRODY - LZS KADO GÓRZYN
PIAST LUBANICE - WKS ŁAZ

PIAST TRZEBIECHÓW - DRZONKOWIANKA RACULA
POGOŃ WSCHOWA - ORZEŁ SZLICHTYNGOWA

SOKÓŁ KALSK - MEWA CIGACICE
SPARTA GRABIK - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

SPARTA MIODNICA - FADOM NOWOGRÓD
START ZIEL- BRUK PŁOTY - PODKOLEGIUM SĘDZIÓW ZG

TRAMP-KARP OSIECZNICA - CZARNI CZARNOWO
VICTORIA SZCZANIEC - MEDYK I CIBÓRZ

1. kolejka

11 sierpnia, godz. 17.00
ISKRA MAŁOMICE - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

LECH SULECHÓW - BUDOWLANI LUBSKO
PIAST CZERWIEŃSK - UNIA KUNICE ŻARY

POGOŃ PRZYBORÓW - MIESZKO KONOTOP
PROMIEŃ ŻARY - SCHNUG CHOCIULE

UKS CZARNI ŻAGAŃ - PIAST IŁOWA
ZRYW RZECZYCA - BŁĘKITNI OŁOBOK

12 sierpnia, godz. 17.00
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - ODRA NIETKÓW

2. kolejka

15 sierpnia, godz. 14.00
SCHNUG CHOCIULE - PIAST CZERWIEŃSK

15 sierpnia, godz. 15.00
BŁĘKITNI OŁOBOK - ODRA NIETKÓW

BUDOWLANI LUBSKO - UKS CZARNI ŻAGAŃ
MIESZKO KONOTOP - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

15 sierpnia, godz. 17.00
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - PROMIEŃ ŻARY

PIAST IŁOWA - ISKRA MAŁOMICE
ZRYW RZECZYCA - LECH SULECHÓW

ZIELONOGÓRSKA KLASA OKRĘGOWA
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PIŁKA NOŻNA Żarska 
Unia Kunice prawie 
spadła do klasy A, ale 
dzięki rezygnacji 
z rozgrywek Amatora 
Bobrowniki, 
utrzymała się 
w okręgówce. Z kolei 
Budowlani Lubsko 
wylądowali w klasie 
okręgowej po spadku 
z IV ligi. Oba zespoły 
będą rywalizować  
w rundzie 
jesiennej. Sparing 
pokazał wyższość 
Budowlanych. 
Mecz zakończył się 
wynikiem 5:3 dla 
gospodarzy.
Prawie A-klawowcy ulegli do-

piero co czwartoligowcom. 
Teoretycznie lepsi wygrali. Jed-
nak różnica poziomów może za-
stanawiać, czy Budowlani są na 
tyle słabi, że dali sobie strzelić 
aż trzy bramki. Z drugiej strony 
- dlaczego Budowlani wygra-
li różnicą tylko dwóch bramek? 

To teoretyczne dywaga-
cje, które zweryfikują rozgryw-
ki ligowe. Już 11 sierpnia Bu-
dowlani zagrają w Sulechowie 
z miejscowym Lechem, nato-
miast w Czerwieńsku Unia spo-
tka się z tamtejszym Piastem. 
W środę 15 sierpnia do Lubska 
przyjadą piłkarze Czarnych Ża-
gań, a na boisku Unii pojawią 
się zawodnicy Pogoni Przybo-
rów.

Sparingowcy w pierwszej 
ligowej konfrontacji spotkają 
się dopiero 6 października na 
boisku w Lubsku.  ATB

Ligowi rywale na sparingu

Mecz na pewno się podobał. Osiem bramek, to dobre widowisko fot. Andrzej Buczyński

Przewagą Budowlanych był z pewnością wynik końcowy fot. Andrzej Buczyński Na boisku nie było nudno fot. Andrzej Buczyński

W Lubsku kibicowali również mieszkańcy Żar fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 u SPRZEDAM NOWY DOM W ŻA-
RACH. Tel. 790 612 302

 u Sprzedam umywalkę Torebka 
Louis Vitton, słuchawki dr Beats 
drei monster. Ościeżnice i tunel 
biały f irmy  Porta oryginalnie 
zapakowany, nowe kserokopiar-
ka. Tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam nową baterię z 
wyciąganą wylewką zlewozmy-
wakową. Tel. 53 052 10 33

 u Regał, szaf ka na buty, 
uchwyt ścienny na telewizor 40-
55 cali.

 u Sprzedam mieszkanie 47 m2 
, 3 pokoje, 4 piętro na Os. Muzy-
ków. Tel. 880 555 151

 u Sprzedam piecyk gazowy na 
butlę propan - butan. Tel. 662 
318 853

KUPIĘ

 u Kupię monety i banknoty 
niechodliwe z Polski i Niemiec, 
inne kolekcjonerskie oraz srebr-
ne, złote oraz 2 złotówki od 1995 
roku. Tel. 602 128 246

 u Kupię monety i banknoty 
nieobiegowe z polski i Niemiec 
oraz kolekcjonerskie srebrne, 
złote i unikatowe. Tel. 602 128 
246

 u Korepetycje z języka pol-
skiego Wszystkie poziomy. Do-
świadczony nauczyciel. Tel. 602 
233 407

 u Kupie auto zarejestrowane 
opłacone na chodzie w cenie do 
2500 zł  Tel. 505233573 

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

MOTORYZACJA

 u Audi A6 rok produkcji 2008 
Lift, pojemność: 2700 TDI 
moc:190 koni , klima-tronik , 
ksenon, ledy , nawigacja ,grza-
ne fotele… - sprzedam   Tel. 
602 738 351

 u Fiat Panda 2012r -salon - 5 
drzwi, czerwony metalik. Re-
jestracja, OC do końca 2018r. 
Nowe opony, 100% sprawny, 
okazyjnie sprzedam. Cena 5200 
zł. Tel. 602 128 246

 u  Sprzedam  opel  astra  f  1,4  
93r. w dobrym  stanie sprawna 
tanio. Tel. 661406622

 u Sprzedam Peugeot 308, rok 
produkcji 2007, pierwszy wła-
ściciel. Disel.  Tel. 692 529 646

 u BMW 320D e 90 kombi 2005r 
wer. angielska disel 163 km 160 
tys.km pakiet sport CENA 13200 
Tel. 603 597 697

 u Sprzedam Nissan Micra 
2008r. TEL. 609321482 Tel. 609 
321 483

 u Sprzedam Peugeot 308. Rok 
produkcji 2007. Pierwszy wła-
ściciel. Disel. Tel. 692 529 646

PRACA

 u Anteny satelitarne i naziem-
ne DVB - T montaż, ustawienie, 
naprawa, dojazd gratis. Tel. 501 
987 666

 u Profesjonalne czyszczenie 
dywanów i wykładzin, tapicerek 
meblowej i samochodowej, w do-
mu klienta. Tel. 694 632 348

 u Serwis naprawa pralek AGD 
zmywarek, elektronarzędzi. Wy-
pożyczalnia sprzętu ogrodowego 
i budowlanego. Szybko tanio i so-
lidnie. Dojazd do klienta. EL Dom 
Żagań okolice. Tel. 503 115 269

 u Hydraulik, woda, kanalizacja, 
biały montaż, CO, montaż piecy 
w różnych systemach oraz usu-
wanie usterek. Tel. 880 469 027

 u Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

 u Polbruk granit, łupka lastry-
ko, układam parkingi, drogi po-
sesji, chodniki, opaski tarasy. Tel. 
784 768 527

 u Gładź, malowanie, tapetowa-
nie itp. wykonam, okolice Żaga-
nia. Tel. 727 247 315

 u Zdun - wykonam prace zduń-
skie,piece, kuchnie kaflowe i 
przystawki. tel. 530 908 452 Tel. 
68 451 17 70

 u Hydraulik, montaż central-
nego ogrzewania, kotłownie, 
instalacje wodne, gazowe, kana-
lizacyjne, miedź, plastik, pp Tel. 
609 755 357

 u Ogrody przytnę, drzew-
ka owocowe, uformuję krzewy 
ozdobne, wytnę zbędne drzewa, 
usunę wywroty. Tel. 794 477 922

 u Transport, tanio, przepro-
wadzki wywiozę zbędne rzeczy, 
gruz itp. Tel. 794 477 922

 u Anteny satelitarne i telewizji 
naziemnej dvbt, montaż , usta-
wienie, naprawa. Tel. 606 403 
027

 u Zaopiekuję się dzieckiem.  
Tel. 602 768 495

 u Naprawy komputerów sta-
cjonarnych, naprawy laptopów, 
konkurencyjne ceny.  Codziennie 
od 8 do 21 Tel. 691190516

 u Naprawy instalacji elektrycz-
nych, montaż, modernizacja, 
podłączenie nowych urządzeń 
,codziennie od 8 do 21 Tel.  
691165658 

 u USŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE - pełen zakres TANIO I 
SOLIDNIE Tel. 692 014 221

 u Budowlaniec szuka pracy. Tel. 
889 684 622

 u Budowlaniec Szuka pracy. Tel. 
889 684 622

 u Instalacje elektryczne pełny 
zakres. Tel. 660 728 681

 u Emeryt przyjmie pracę w 
ochronie. Tel. 794 351 941

 u Doświadczona opiekunka, 
zaopiekuje się osobą starszą na 
terenie Żar. Tel. 660 179 492

 u Pracuj jako Opiekunka Se-
niorów w Niemczech. Bezpłatny 
kurs języka niemieckiego od pod-
staw w Żarach. Ostatnie wolne 
miejsca. Zapisy tel. 519 690 507, 
Promedica24

RÓŻNE

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

 u Masz problem z komputerem, 
internetem, ruterem? Zadzwoń, 
przyjadę i pomogę. Tel. 606 403 027

 u Darmowy rzeczoznawca. Szko-
da na pojeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz dodatkowe pie-
niądze. Decyzja w trzy dni robocze.
Weryfikacja kosztorysu z ostatnich 
3 lat!!!  Tel. 606 805 778

 u Korepetycje z języka polskiego, 
wszystkie poziomy. Doświadczony 
nauczyciel. Tel. 602 233 407

 u LOTNISKA - zawiozę - przywio-
zę. Tel. 601 691 569

 u Tarot- terapia duszy profesjonal-
ne porady Miłość ,Zdrowie,finanse 
kontakt na początku E-mail urszu-
la7@onet.pl

 u Pokoje dla pracowników firm. 
tel. 604331628 Tel. 696 762 277

 u Psychoterapia bioenergotrapia  
kontakt urszula 7@onet.pl

 u Psychoterapia, bioenergotera-
pia, kartomancja. Tel. 57 607 83 03

 u Marta z programu ‚’ Umów się 
ze mną”, proszona jest o kontakt. 
Pozdrawiam Tomek Tel. 724 997 372

NIERUCHOMOŚCI

 u Olbrachtów - działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
18 arów, media przy nieruchomo-
ści- 65 tys. Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 u Zamienię mieszkanie socjalne 
na komunalne takie samo lub więk-
sze. Może być do małego remontu, 
2 pokojowe z aneksem kuchennym 
z łazienkami o powierzchni 35m2, 
ogrzewanie piec kaflowy. Tel. 723 
903 732

 u Sprzedam nowy dom w Żarach. 
Tel. 790 612 302

 u Kawalerka do wynajęcia, ume-
blowana z miejscem na samochód 
z możliwością grylowania. Cisza i 
spokój.Żary - Kunice Tel. 696 261 
345

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 36 tys. Możliwość za-
kupu większej powierzchni. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999 

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 36 tys. Możliwość za-
kupu większej powierzchni. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999 

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 36 tys. Możliwość za-
kupu większej powierzchni. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999 

REKLAMA
 u Darmowy rzeczoznawca. 

Szkoda na pojeździe? Rozli-
czana kosztorysowo? Odbierz 
dodatkowe pieniądze. Decy-
zja w trzy dni robocze. Wery-
fikacja kosztorysu z ostatnich 
3 lat!!! Tel. 606 805 778

Sprzedam Audi 80 mo-
del B4, rok 1993, 2 li-
try benzyna, 66 kw, 

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

REKLAMA REKLAMA

 u Pracuj jako Opiekun-
ka Seniorów w Niem-
czech. Bezpłatny kurs 
języka niemieckiego 
od podstaw w Żarach. 
Ostatnie wolne miejsca. 
Zapisy tel. 519 690 507, 
Promedica24
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Muffinki z cukinią
Ciasto składniki:
• 1 średnia cukinia
• 2 szkl. mąki 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• mała łyżeczka soli bez czubka
• 2 jaja surowe. Białka ubijamy osobno
• 1/2 szklanki oleju

Wykonanie
Cukinię trzemy na tarce o grubych oczkach. 
Mąkę łączymy z proszkiem i solą dodajemy 
żółtka cukinie i olej. Mieszamy łyżką. Do 
masy dodajemy pianę z ubitych białek i de-
likatnie mieszamy. Piec w temp. 170 st. C ok 
25 min.

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
działkę w Żarach, na nowym osie-
dlu, o pow. 10 arów - 79 tys. Media 
przy działce. Partner Nieruchomo-
ści.    Tel. 533-308-999  

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

 u Lipinki Łużyckie - ładny dom 
na sprzedaż dla dwóch rodzin, do 
wprowadzenia, usytuowany na du-
żej działce, Partner Nieruchomości.  
Tel. 53 330 89 99

 u Żary - lokal usługowy na par-
terze w kamienicy o pow. 40 m2 w 
cenie 100 tys. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 53 330 89 99

 u Jasień - mieszkanie 2pok. 52m2, 
I piętro, 115tys. Partner Nierucho-
mości. Tel. 606 705 480

 u Żary - dla klientów poszuku-
jemy mieszkań na sprzedaż. Gwa-
rantujemy profesjonalną obsługę 
klienta. Partner Nieruchomości.   
Tel. 533-308-999

 u Biedrzychowice Dln, działka w 
dobrej cenie 60ar rolno-budowal-
na z warunkami zabudowy, piękna 
okolica . Partner Nieruchomości.   
Tel.  690 411 006

 u Bieniów – duża działka rolno-
-budowlana. Partner Nieruchomo-
ści.   Tel.  690 411 006

 u Bronków – okazja! - działka 
budowlana 0,8ha z pozwoleniem 
na budowę i projektem domu + 
działka leśna 0,6ha. Partner Nieru-
chomości tel. 690 411 006 . Partner 
Nieruchomości. Tel.  690 411 006

 u Olbrachtów, działki rolno-bu-
dowlane. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 u Żary, Rynek – lokale biurowe do 
wynajęcia. Partner Nieruchomości 
690 411 006

 u Mieszkania 100m2 w stanie de-
weloperskim w Żarach, 295 tys. do 
negocjacji, Partner Nieruchomości. 
Tel.  606 705 480

 u Żary-centrum, lokal 110m2 do 
wynajęcia, Partner Nieruchomości. 
Tel.  606 705 480  u Brody – dom do zamieszkania, 

400tys. Do negocjacji,  Partner Nie-
ruchomości. Tel.  606 705 480

 u Jasień – mieszkanie 2pok., 
115tys., Partner Nieruchomości. Tel.  
606 705 480; 

 u Żagań – mieszkanie 2pok. 
160tys., Partner Nieruchomości. 
Tel. 606 705 480

 u Kunice, działka budowlana 30ar, 
45 tys. PLN, Partner Nieruchomości 
Żary. Tel. 887-758-384

 u Powierzchnie magazynowe od  
340 do 440 m2 - do wynajecia - 
blisko centrum Żar;  dobra cena. 
Partner Nieruchomości. Tel. 887-
758-384

 u Pokoje pracownicze do wyna-
jęcia. Partner Nieruchomości. Tel. 
887-758-384

 u Sprzedam mieszkanie 47 m2 , 
3 pokoje, 4 piętro na Os. Muzyków. 
Tel. 880 555 151

 u Wynajmę kawalerkę w domu 
jednorodzinnym z osobnym wej-
ściem. Tel. 669 549 796

TOWARZYSKIE

 u Samotny pan pozna w miarę 
szczupłą Panią w wieku 60+ do 
stałego związku.  Tel.  667 953 
161

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

REKLAMA

Placek 
a’la pizza 
z cukini
Składniki
• 1 duża cukinia lub  

2 mniejsze
• 2 duże posiekane cebule
• 15 dag posiekanych drob-

no pieczarek
• 20 dag pokrojonej w paski 

papryki czerwonej
• 15 dag startego żółtego 

sera
• 20 dag szynki konserwowej 

pokrojonej w kosteczkę
• 2 duże jaja
• ¾ szkl. mąki
• Sól, pieprz, vegetta, orega-

no, bazylia
• Małe pomidorki koktajlowe 

ok 20 dag
• Sezam
• Kilka łyżek oleju

Wykonanie
Cukinie zetrzeć na tarce o gru-
bych oczkach. Posypać solą  
i odstawić, aż puści sok a na-
stępnie  dobrze ją odcisnąć. 
Sok wylać. Do cukinii dodać 
posiekane cebule, pieczar-
ki oraz podsmażoną na oleju 
paprykę. Następnie dodać 
pozostałe składniki oprócz 
pomidorków koktajlowych. 
Masę dokładnie wymieszać  
i wyłożyć na wyłożona perga-
minem blachę. Wierzch posy-
pać sezamem i ułożyć na nim 
pomidorki koktajlowe. Piec  
w piekarniku w temp. 180 st. C 
ok. 1 godz. 20 min.

OGŁOSZENIE

fot. MK
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• Stanowisko do spraw rozliczeń Żary 
(umowa na czas zastępstwa) 1

• Specjalista do spraw sprawozdawczości 
Żary 1

• Instruktor terapii zajęciowej/ Terapeuta 
Żary 2

• Policjant Żary/ Lubsko 10
• Księgowa Żary 1
• Opiekunka Miłowice 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Pracownik biurowy Żary 1
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Strażnik w Parku Krajobrazowym „Łuk 

Mużakowa” Łęknica 1
• Nauczyciel klasy dla dzieci z autyzmem 

Lubsko 1
• Nauczyciel techniki Lubsko 1
• Nauczyciel wychowania fizycznego 

Lubsko 1
• Nauczyciel muzyki Lubsko 1
• Nauczyciel świetlicy szkolnej Lubsko 1
• Nauczyciel – terapia metodą Tomatisa 

Lubsko 1
• Nauczyciel terapeuta integracji senso-

rycznej Lubsko 1
• Nauczyciel języka niemieckiego Wicina 1
• Nauczyciel języka angielskiego Wicina 1
• Nauczyciel matematyki (z informatyką) 

Wicina 1
• Nauczyciel języka angielskiego Trzebiel 1
• Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Tuplice 2
• Nauczyciel wspomagający Tuplice 1
• Operator wtryskarki Żary 4
• Pracownik produkcji (obsługa młyna) 

Lubsko 3
• Majster obwodu drogowego Lubsko 1
• Sprzedawca w stacji paliw Żary 1
• Pracownik obsługi stacji paliw Lubsko 2
• Kontroler jakości Żary 2
• Monter/kontroler jakości Żary, Mirostowi-

ce Dolne 7
• Operator wsparcia produkcji Żary 10
• Operator wsparcia produkcji Mirostowice 

Dolne 10
• Monter wentylacji Żary./woj. lubuskie 2
• Monter klimatyzacji Żary./woj. lubuskie 2
• Elektryk Żary./woj. lubuskie 2
• Pomocnik rzeźnika-wędliniarza Żary 3
• Sprzątaczka Mirostowice Dolne 1
• Dekarz Żary/woj. lubuskie 2
• Kelner Pietrzyków 2
• Kucharz Pietrzyków 2
• Kucharz Łęknica (1/2 etatu) 1
• Kelnerka Łęknica (1/2 etatu) 1
• Spawacz Lubsko 10
• Malarz proszkowy Lubsko 2
• Szlifierz Lubsko 10
• Elektromonter Lubsko 2
• Brukarz Żary 6
• Pracownik elektryczno-techniczny Trze-

biel 1
• Pracownik myjni Lubsko 1
• Kierowca kat. B/ Zaopatrzeniowiec Żary 1
• Kucharz Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 3
• Kierowca autocysterny Teren kraju 1
• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 

3.5t (Dz. Międzynarodowych Przew. Tow. 
I Sped.) Transport międzynarodowy 5

• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 
3.5t (Dz. Specjalistycznych  Przew. Tow. 
I Sped.) Transport międzynarodowy 2

• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 
3.5t (Dz. Krajowych. Przew. Tow. I Sped.) 
Transport krajowy 5

• Mistrz zmiany Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 

3,5 tony Teren Żar 5
• Elektryk samochodowy Żary 2
• Mechanik samochodowy Żary 5
• Kierowca autobusu Żary 7

• Betoniarz (Szprotawa) 2
• Bibliotekarz szkolny (Henryków) 1
• Brukarz- (Żagań) 2
• Brygadzista (Wiechlice) 1
• Cukiernik (Żagań) 1
• Doradca klienta biznesowego (powiat 

Żagań) 1
• Doradca klienta (Żagań) 1
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Elektryk - automatyk (Szprotawa) 1
• Elektryk /operator  (Żagań) 1
• Kelner/barman (Żagań) 2
• Kierowca C+E w transporcie między-

narodowym (Kraje UE) 1
• Kierowca kat. B (Żagań) 5
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Szprotwa) 1
• Kierownik budowy (Żagań) 1
• Kierownik magazynu (Wiechlice) 1
• Kucharz (Iłowa) 1
• Kucharz (Żagań) 2

• Listonosz (Iłowa) 1
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier - kierowca (Szprotawa) 1
• Magazynier (Wiechlice) 4
• Magazynier (Żagań) 1
• Magazynier/kierowca (Żagań) 1
• Montażysta (Żagań) 1
• Monter Instalacji Elektrycznych (Ża-

gań/ Poznań) 4
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (woj. lubuskie) 2
• Monter Instalacji Sanitarnych (Żagań/ 

Poznań) 5
• Monter sieci wodnych i kanalizacyj-

nych- (Żagań) 2
• Nauczyciel chemii (Żagań) 1
• Nauczyciel doradztwa zawodowego - 

(Żagań) 1
• Nauczyciel Edukacji Dla Bezpieczeń-

stwa 1
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

(Żagań) 1
• Nauczyciel języka angielskiego 

(Brzeźnica) 1

Chcesz mieć dworek 
jak na zdjęciu? W Ol-
brachtowie mam roz-
poczętą budowę: pod-
piwniczenie ze stro-

pem, na działce 3000 
m2 (możliwy podział 
na dwie). Cena: teren 

40 zł/m2, podpiwnicze-
nie 52 tys. zł. 

tel. 512 209 363

Prasa do słomy Claas 
Rollant 250, rok 2002, 
stan bardzo dobry, Tel. 

699-932-056
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Rządzący Asgardem Odyn (Anthony Hopkins) 
szykuje się do przekazania władzy pierworod-
nemu synowi - pewnemu siebie, wojowniczemu 
Thorowi (Chris Hemsworth). Uroczystą cere-
monię przerywa próba włamania do skarbca, 
której dokonali członkowie niegdyś pokonanej 
przez Odyna nacji Lodowych Gigantów. Bez 
zgody ojca Thor wraz ze swoimi przyjaciółmi 
- wojowniczką Sif (Jaimie Alexander), Volstag-
iem (Ray Stevenson), Fandralem (Josh Dallas) 
i Hogunem  - przeprowadza akcję odwetową.

TVN fi lm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2013

Hobbit: Pustkowie Smauga20:00

Piątek

TVP1

22:15

Sobota

Charlie pracuje w galerii sztuki. Oprócz tego 
okazjonalnie pomaga tajnym agentom MI5 
w walce z nielegalnym handlem arcydziełami. 
Pewnego dnia Mortdecai wpada na trop 
zaginionego obrazu Goi o nieocenionej war-
tości. Co więcej, okazuje się, że płótno zawiera 
wskazówki prowadzące do bezcennego skarbu. 
Niebawem kontakt z Charliem nawiązuje jego 
stary kolega ze studiów, agent Martland. Jak się 
okazuje, funkcjonariusz pragnie zdobyć nie tylko 
obraz, ale także piękną żonę arystokraty.

Paryż. Pochodzący z Senegalu Driss właśnie 
wyszedł z więzienia i chce zdobyć prawo do 
zasiłku. Musi udowodnić, że przynajmniej 
próbował znaleźć pracę. Tak były skazaniec trafi a 
do willi sparaliżowanego milionera Philippe’a, 
który wymaga stałej opieki i poszukuje nowego 
pielęgniarza. W przeciwieństwie do wielu 
innych kandydatów Driss nie stara się zrobić na 
potencjalnym pracodawcy dobrego wrażenia. 
Zależy mu jedynie na podpisie. Koneser sztuki 
proponuje mu jednak zatrudnienie. 

POLSAT komedia sensacyjna, Wielka Brytania, USA, 2015 komediodramat, Francja, 2011

Bezwstydny MortdecaiNietykalni 23:05

Niedziela

Nowy Jork, 11 września 2001 roku. Zapowiada 
się zwykły, ciepły dzień. Doświadczony sierżant 
John McLoughlin od kilku godzin patroluje 
miasto, a ofi cer Will Jimeno rozpoczyna swój 
kolejny dzień pracy, choć wcześniej rozważał 
wzięcie urlopu. Nic nie zapowiada nadchodzącej 
tragedii. Tymczasem o godzinie 8.46 samolot 
pasażerski uderza w jeden z budynków WTC. 
Natychmiast następuje eksplozja. Po kilkuna-
stu minutach celem zamachu staje się druga 
z bliźniaczych wież. 

TVN dramat społeczny, USA, 2006

World Trade Center22:35

Poniedziałek

Przystojny Sherman Turner (Dane Cook) zwany 
Tankiem dorabia pomagając - za stosowną 
opłatą - porzuconym mężczyznom reaktywować 
ich związki. W tym celu umawia się z byłymi 
dziewczynami swoich “klientów”, zdobywa 
ich zaufanie, po czym nieoczekiwanie staje się 
arogancki i okrutny. Mężczyzna wykazuje się 
przy tym nadzwyczajną pomysłowością i ponad 
przeciętną bezczelnością. Po koszmarnych 
randkach z nim kobiety w pośpiechu wracają do 
dawnych partnerów.

TVN komedia romantyczna, USA, 2008

Dziewczyna mojego kumpla00:00

Wtorek

Scott uczy biologii. Kiedyś był pełen ideałów 
i miał chęć do pracy, po latach stracił już cały 
zapał i ambicję. Pewnego dnia dowiaduje się, że 
szkoła, w której pracuje, ma poważne problemy 
fi nansowe. W przyszłości może jej grozić nawet 
zamknięcie. Na razie dyrekcja, rozpaczliwie 
szukając oszczędności, decyduje się zwolnić 
przyjaciela mężczyzny, nauczyciela muzyki. 
Dobroduszny i nieco naiwny Marty Streb jest 
pedagogiem z powołania, lecz nie potrafi  
zawalczyć o swoją pozycję.

POLSAT komedia, USA, 2012 

Mocne uderzenie23:00

Środa

Gary poznał Brooke na meczu bejsbolowym. 
Od razu wiedział, że to właśnie ta. Odważny 
podryw zaowocował poważnym związkiem. 
Zakochani mają za sobą wiele wspomnień i od 
jakiegoś czasu dzielą mieszkanie. Trudno jednak 
o bardziej niedobraną parę. On - przewodnik 
wycieczek - to leniwy bałaganiarz, duży 
chłopiec, który przedkłada zabawę nad obow-
iązki. Ona zaś jest perfekcjonistką. Elegancka 
i poukładana idealnie wpisuje się w wizerunek 
profesjonalnej znawczyni dzieł sztuki. 

TVN komedia romantyczna, USA, 2006

Sztuka zrywania00:25

Czwartek
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05:30 Telezakupy
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce 

- 24 godziny na rafi e 
koralowej

09:05 Ranczo - serial 
10:05 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP
11:05 Zaklinacze koni - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

- Czy bobry uratują Las 
Vegas? - dokumentalny

13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:35 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka

16:05 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem 
- serial kostiumowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Kolarstwo - Tour de 

Pologne - 7. etap: 
Bukovina Resort 
- Bukowina Tatrzańska

19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Tour de Pologne 
20:30 Lekkoatletyka - Mistr-

zostwa Europy - Berlin
22:15 Big Music Quiz
23:15 DiscoPoland 
23:55 Savages: Ponad 

bezprawiem - fi lm 
sensacyjny, prod. USA

02:15 Dwie prawdy
- fi lm fabularny

03:50 Notacje

05:20 Koło fortuny 
05:55 Na dobre i na złe

- serial TVP
06:55 Anna Dymna - spotka-

jmy się
07:20 Makłowicz w podróży 

- Morawy W stronę Śląska 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

 - serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:00 Coś dla Ciebie

- magazyn
14:25 Makłowicz w podróży 

- Morawy Beskid i doliny - 
magazyn kulinarny

14:55 Postaw na milion
16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada
- teleturniej

17:10 Czarna Perła - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

18:00 Panorama
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 
19:35 Lekkoatletyka 

- Mistrzostwa Europy 
20:40 W cywilu - prod. USA, 

2013, reż. Scott Wiper
22:25 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial sensa-
cyjny, prod. Kanada

00:15 Kapitan Alatriste
- fi lm fabularny

02:50 Kontakt - serial
03:50 XVIII Mazurska Noc 

Kabaretowa Mrągowo 
2016 - Moda na swetry 

04:50 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 

 - program kryminalny
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła
10:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 +
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:00 Hobbit: Pustkowie 
Smauga 
- fi lm przygodowy, 
USA, Nowa Zelandia, 
2013, reż. Peter Jackson, 
wyk. Ian McKellen, 
Martin Freeman, Richard 
Armitage, Ken Stott, 
Orlando Bloom, Evange-
line Lilly, Lee Pace, Cate 
Blanchett

23:20 Oczy węża - fi lm sensa-
cyjny, USA, Kanada, 1998, 
reż. Brian De Palma, wyk. 
Nicolas Cage, Gary Sinise, 
John Heard, Carla Gugino, 
Stan Shaw, Kevin Dunn, 
Michael Rispoli

01:25 Kuba Wojewódzki
- talk show

02:30 Uwaga! - magazyn
02:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:15 SuperPies
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
 Na osiedlu dochodzi 

do strzelaniny, w wyniku 
której zostaje ranna 
przypadkowa kobieta 
i ginie Ormianin. Detekt-
ywi domyślają się, że 
chodzi o porachunki gangu 
z Armenii - jednak okazuje 
się, że zamordowany 
płacił haracze na czas. 

12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn

16:35 Gliniarze
- serial kryminalny

 Dwunastoletnia Ada 
zostaje znaleziona 
martwa. Jak się okazuje, 
dziewczynka wkrótce 
miała wziąć udział w 
kolejnym dziecięcym 
konkursie piękności. 

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy 
20:05 Gwiezdne wojny:

Część VI - Powrót Jedi
23:00 Umów się ze mną. 

Take me out
00:20 Piła  - horror
 Adam budzi się w wannie 

pełnej wody. 
02:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

08:30 Studio Kultura
08:50 U Pana Boga za piecem 

- komedia
10:35 Mokry władca rozumu 

- fi lm TVP
11:00 Przeprowadzki

- serial TVP
13:05 Studio Kultura
13:20 Prawdę mówiąc

- Bogusław Kaczyński 
13:50 Bogusław Kaczyński 

zaprasza: Tu, gdzie 
śpiewał Jan Kiepura

14:45 Ikony muzyki 
- John Lennon 
- dokumentalny

15:45 List - fi lm TVP
16:45 Spirala - dramat,

prod. Polska, 1978, 
reż. Krzysztof Zanussi

18:20 Videofan
18:40 W piątą stronę świata - 

Nowi przyjaciele - serial
19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Na wschód 
od Hollywood 
- W objęciach węża 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Argentyna, Kolum-
bia, Wenezuela, 2015, 
reż. Ciro Guerra, wyk. 
Nilbio Torres, Jan Bijvoet, 
Antonio Bolivar

22:15 Świat w dokumencie 
- Mój przyjaciel wróg - fi lm 
dokumentalny

23:20 Dziennik fi lozofa
23:35 Bogusław Kaczyński 

zaprasza: Tu, gdzie 
śpiewał Jan Kiepura

00:30 Ringo Kid - western
02:30 Informacje kulturalne 
02:45 Podróże Daniela 

Szczechury - fi lm
03:40 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:05 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

14:55 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne.

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 13 Dzielnica 
21:30 Po prostu walcz 2 

23:35 Spartakus: 
Krew i piach 
- fi lm kostiumowy
Skazany na niewolę 
Spartakus jednoczy wokół 
siebie armię niewolników
i podejmuje walkę 
z wojskami Republiki.

02:05 Dyżur
02:40 Na jedwabnym

szlaku - serial 
dokumentalny

04:10 Menu na miarę
- fabularny

04:50 Z archiwum policji 
- fabularny

05:40 Hotel Zacisze
Basil Fawlty jest 
właścicielem podmiejsk-
iego hotelu, w którym 
dochodzi do nieustannych 
zatargów z gośćmi.

05:10 Ukryta prawda 
06:10 Szpital - program 

obyczajowy
07:05 Sąd rodzinny 

- program sądowy
08:05 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
09:15 Magda M. - serial obycza-

jowy, Polska
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

16:50 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

17:50 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Dziewczyny 
z drużyny III 
- fi lm komedia, USA, 
2006, reż. Steve Rash, 
wyk. Hayden Panettiere, 
Solange Knowles-Smith, 
Gus Carr, Marcy Rylan, 
Rihanna

22:10 Tombstone 
- fi lm western, USA, 1993, 
reż. George P. Cosmatos, 
wyk. Kurt Russell, Val 
Kilmer, Sam Elliott, Bill 
Paxton, Powers Boothe, 
Michael Biehn, Charlton 
Heston, Jason Priestley, 
Stephen Lang

00:50 American Horror 
Story I: Murder House 
- serial, USA

01:50 Rush - serial, USA
02:50 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Galileo
14:00 Galileo
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy 
 Joanna otrzymuje ofi c-

jalną pochwałę za udaną 
akcję z przejęciem dealera 
narkotyków. Szymon jest 
bardzo dumny z partnerki. 
W ramach wdzięczności 
postanawia podarować 
koleżance pewien prezent. 

20:00 Mistrz kierownicy 
ucieka 
- komedia 

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

00:00 Larwa 
 W małym miasteczku 

w Missouri lokalny 
weterynarz, podczas 
rutynowego badania 
zwierząt, odkrywa 
nietypowego pasożyta. 
Wkrótce podobne pasoży-
ty dziesiątkują zwierzęta 
okolicznych hodowców. 
Badania wykazują, że 
małe nikomu wcześniej 
nieznane robaczki rozwija-
ją się w eksperymen-
talnej paszy podawanej 
zwierzętom. 

03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:55 Klan - telenowela TVP
05:20 Jak to działa - magazyn
05:45 Weterynarze z sercem
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra 
08:25 Sekundy, które

zmieniły życie
08:45 Zakochaj się w Polsce 

-  Złotów - magazyn
09:15 Studio Raban
09:45 Rodzinny ekspres 

- magazyn
10:10 Słodkie życie 

- Wolna chata
10:50 Janosik - Beczka 

okowity - serial TVP
11:40 Opole na bis - koncert
12:00 Leśniczówka
13:50 Okrasa łamie przepisy 

- Ryby z milickich stawów 
- magazyn kulinarny

14:20 Fundusze Europejskie 

14:40 Komisariat 
- serial TVP

15:15 Wojenne dziewczyny 
16:05 Dziewczyny 

ze Lwowa 
17:00 Teleexpress
17:25 Polski grill - magazyn
17:55 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
18:55 Opole na bis - koncert
19:30 Wiadomości
20:07 Tour de Pologne 
20:10 Lekkoatletyka - Mistr-

zostwa Europy - Berlin
22:15 Hit na sobotę - Nie-

tykalni - komediodramat
00:15 Życzenie śmierci 5

- fi lm sensacyjny
02:00 Savages: Ponad 

bezprawiem 
- fi lm sensacyjny

04:15 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny
- teleturniej

06:05 Na dobre i na złe 
- serial TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Makłowicz w podróży 
11:35 Gwiazdy w południe 

- Goryle we mgle 
14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny
15:10 XV Mazurska Noc 

Kabaretowa - Mrągowo 
2013 - widowisko

16:20 Rodzinka.pl - serial
16:50 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę
17:10 Na dobre i na złe 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kulisy - Postaw 

na milion
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
19:55 Kocham Cię, Polsko! 

21:35 La La Poland 
- program rozrywkowy
prod. Polska

22:30 IX Płocka Noc Kabareto-
wa 2015. Gra o żyrandol

00:30 Gang dzikich 
wieprzy 
- komedia, prod. USA, 
2007, reż. Walt Becker, 
wyk. John Travolta, Tim 
Allen, Martin Lawrence

02:20 W cywilu 
-  fi lm prod. USA, 2013, 
reż. Scott Wiper, 
wyk. Mike Mizanin, Neal 
McDonough, Michael 
Eklund, Camille Sullivan

04:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial 
sensacyjny, prod. Kanada, 
USA, 2014

04:50 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango

- telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu 

świata 
08:30 Dzień Dobry 

Wakacje 
- magazyn

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska

12:50 Złodzieje - program 
poradnikowy

13:30 MasterChef Junior 
15:00 Druga twarz 
16:00 Dorota inspiruje
17:00 Projekt Lady 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Bodyguard - fi lm 

sensacyjny, USA, 1992, reż. 
Mick Jackson

22:45 Dzień dobry TV 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2010, 
reż. Roger Michell, 
wyk. Rachel McAdams, 
Harrison Ford, Diane 
Keaton, Patrick Wilson, 
Jeff  Goldblum

01:05 Starcie Tytanów 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, 2010, 
reż. Louis Leterrier, 
wyk. Sam Worthington, 
Liam Neeson, Ralph 
Fiennes, Gemma Arterton, 
Mads Mikkelsen, Alexa 
Davalos, Jason Flemyng, 
Pete Postlethwaite, Polly 
Walker

03:20 Uwaga!
- magazyn

03:40 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:30 Ultrapies 
09:15 MY3
10:15 Ewa gotuje
10:50 Krzyżacy - dramat 

historyczny
14:35 Jaś Fasola 
 Jaś Fasola zamierzał 

spędzić uroczy dzień w 
lunaparku, tymczasem  
został nianią pewnego 
niemowlęcia. A wszystko 
zaczęło się przypadkowo. 

15:50 Joker
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy prod. 
Polska, 2006, 
reż. Khamidov Okił, 
wyk. Grabowski Andrzej, 
Kipiel-Sztuka Marzena, 
Kotys Ryszard,

20:10 Księga dżungli
- fi lm przygodowy
Powstał w wyniku inspir-
acji klasyczną animacją 
Disneya o tym samym 
tytule. Mowgli, chłopiec 
wychowany w dżungli 
przez watahę wilków, 
musi opuścić jedyny znany 
mu dom. 

22:35 Znaki
- thriller sci-fi  Były pastor 
po tragicznej śmierci żony 
zaszywa się na farmie 
w Pennsylvanii, razem 
z dziećmi i młodszym 
bratem Merrillem .

00:50 Chirurdzy
- serial obyczajowy

02:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

09:05 Gwiazdy tamtych lat
- Mira Zimińska - fi lm 
dokumentalny

09:40 Dokument tygodnia 
- Birma - kraj poezji 
- fi lm dokumentalny

11:20 Na skraju lasu - fi lm 
obyczajowy, prod. 
Czechosłowacja, 1976, 
reż. Jiri Menzel

13:05 Czy jest tu panna na 
wydaniu? - fi lm TVP

14:35 Wydarzenie aktualne
15:30 Siedem czerwonych 

róż, czyli Benek Kwia-
ciarz o sobie 
i o innych - fi lm TVP

16:55 Jerzy Grotowski. 
Próba portretu 
- fi lm dokumentalny

18:10 20 000 dni na Ziemi 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2014

20:00 Bilet do kina
- Dzieciństwo wodza
- dramat, prod. Francja, 
Wielka Brytania, Węgry, 
2016, reż. Brady Corbet, 
wyk. Robert Pattinson, 
Berenice Bejo, Liam 
Cunningham, Yolande 
Moreau, Stacy Martin

22:05 Frank Sinatra: A Man 
& His Music + Ella + 
Jobim - koncert

23:15 Mocne Kino 
- Polowanie 
- dramat, prod. Dania

01:20 Bilet do kina 
- Dzieciństwo wodza

03:25 Kim pan jest, 
panie Szulkin 
- fi lm dokumentalny

04:20 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:10 Hotel Zacisze 
07:00 Taki jest świat 
07:55 Szalone fabryki polsk-

iej muzyki!
08:55 Lombard. Życie

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

13:40 K-9: Prywatny 
detektyw 
Nowa wartka komedia, 
w której Thomas Dooley 
i jego czworonożny 
przyjaciel Jerry Lee walczą 
z przestępcami.

15:35 Goście, goście 2 

17:55 Wygrane marzenia
- dramat muzyczny
Violet wyjeżdża do Nowe-
go Jorku, by rozpocząć 
karierę kompozytorki. 
Chcąc się utrzymać, 
podejmuje pracę 
“kojotki” w barze. 

20:00 Pan życia i śmierci 
22:35 Reich
00:15 Legionista 

- fi lm akcji
02:30 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:25 Menu na miarę 
- fabularny

04:30 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:55 Niesamowite!
05:40 Hotel Zacisze

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Magda M. - serial obycza-

jowy, Polska
10:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
13:25 Strachy na psiaki 

- fi lm rodzinny, USA, 
Kanada, 2011, reż. Robert 
Vince, wyk. Harland 
Williams, Elisa Donovan, 
Jennifer Elise Cox, Sierra 
McCormick

15:10 Szczeniackie wojsko - 
fi lm komedia, USA, 1995, 
reż. Nick Castle, wyk. 
Damon Wayans, Karyn 
Parsons, William Hickey, 
Michael Ironside, Albert 
Hall, Steven Martini

17:15 Czarna owca - fi lm 
komedia, USA, 1996, reż. 
Penelope Spheeris, wyk. 
Chris Farley, David Spade, 
Tim Matheson

19:00 Footloose 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2011, reż. Craig Brewer, 
wyk. Kenny Wormald, 
Andie MacDowell, Dennis 
Quaid, Julianne Hough, 
Miles Teller

21:25 Rodzinny weekend 
- fi lm komedia, USA, 
2013, reż. Benjamin Epps, 
wyk. Kristin Chenoweth, 
Matthew Modine, Olesya 
Rulin, Joey King, Shirley 
Jones, Eddie Hassell

23:40 Zabójcza broń
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1987, reż. Richard 
Donner, wyk. Mel Gibson, 
Danny Glover, Gary
Busey

02:00 Moc Magii 
04:10 Druga strona medalu

06:00 Spadkobiercy
07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Tom i Jerry Show
08:35 Jeźdźcy smoków
09:30 Turbo Fast
10:20 Dzielna Mysz
10:40 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
 Zuza Kowal jako zastępca 

pani komendant kolejny 
raz nadużywa swojej 
władzy wobec innych 
pracowników. Tym razem 
swoją papierkową 
robotę zleca Juliuszowi. 
Natomiast dla Białacha ma 
inne specjalne zadanie. 
Taka postawa doprowadzi 
do stanowczej reakcji 
policjantów. 

13:45 STOP Drogówka
14:45 Żelazna Dama
17:00 Transakcje za milion
18:00 Żona dla milionera
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

 Wach i Walczak zajmują 
się sprawą mężczyzny, 
który zmarł po wypiciu 
alkoholu przemysłowe-
go. Badanie miejsca 
przestępstwa wykazuje, 
że nie doszło do tego 
przypadkiem: ktoś wlał 
ofi erze zabójczy płyn 
lejkiem do gardła. 

00:00 Zwierz
 Podczas wakacji we 

Francji rodzina Porterów 
pada ofi arą bestialskiego 
napadu w lesie. 

02:00 Anthony Bourdain
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

niedziela 12 sierpnia

04:45 Galeria - serial 
obyczajowy TVP

05:35 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 DiscoPoland - program 

rozrywkowy
09:15 Ziarno - magazyn
09:45 Weterynarze z sercem
10:15 Słodkie życie - sitcom
10:45 Janosik - serial TVP
11:35 Sekrety mnichów
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:55 BBC w Jedynce 

- Szpiedzy wśród zwierzą 
14:00 Sonda 2

14:30 Miasteczko - fi lm 
obyczajowy, prod. Kanada

16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz 

- teleturniej muzyczny
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:08 Tour de Pologne 
20:15 Lekkoatletyka - Mistr-

zostwa Europy - Berlin
22:20 Pensjonat nad 

rozlewiskiem 
- serial TVP

23:20 Zakochana Jedynka 
- Rosa: Duchy przeszłości

01:00 Bejbi blues 
- fi lm obyczajowy

02:55 Nietykalni 
- komediodramat

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Mina Pana Boga

05:30 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 

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

- Podwodna planeta 
- W ciemności - serial 
dokumentalny

11:45 Gwiazdy w południe
- Winnetou - serial, 
prod. Niemcy, 2015

14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! 
16:50 Bake off  - Ale przepis
17:10 Na dobre i na złe -  serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Rodzinka.pl - serial
19:00 Lekkoatletyka - Mistr-

zostwa Europy - Berlin

20:20 Gang dzikich wieprzy 
- komedia
prod. USA, 2007, 
reż. Walt Becker, 
wyk. John Travolta, Tim 
Allen, Martin Lawrence

22:05 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

23:50 Kino bez granic
- Miłość bez końca 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2006,
reż. Ed Stone, wyk. Aman-
da Peet, Dermot Mulroney, 
Sarah Pulson, Blair 
Brown

01:45 Goryle we mgle
04:05 Kryminalne 

zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. Kanada, USA, 2014

04:45 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika 
08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Dorota inspiruje
12:00 Co za tydzień 
12:50 Naga broń - fi lm 

komedia, USA, 1988, reż. 
David Zucker, wyk. Leslie 
Nielsen, Priscilla Presley, 
Ricardo Montalban

14:40 Hobbit: Pustkowie 
Smauga - fi lm 
przygodowy, USA, Nowa 
Zelandia, 2013, reż. Peter 
Jackson, wyk. Ian McK-
ellen, Martin Freeman, 
Richard Armitage, Ken 
Stott, Orlando Bloom

18:00 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

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

20:00 Starcie Tytanów 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2010, reż. Louis 
Leterrier, wyk. Sam Wor-
thington, Liam Neeson, 
Ralph Fiennes, Gemma 
Arterton, Mads Mikkelsen, 
Alexa Davalos, Jason Fle-
myng, Pete Postlethwaite, 
Polly Walker

22:15 Obecność 
- fi lm horror, USA, 
2013, reż. James Wan, 
wyk. Vera Farmiga

00:35 Sekrety lekarzy 
- reality show

01:35 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

02:40 Uwaga! 
- magazyn

03:00 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:30 Jeźdźcy smoków
08:05 Megamocny i guzik 

zagłady
08:35 Aladyn
10:35 Gwiezdne wojny:

Część VI - Powrót Jedi 
13:25 Księga dżungli 
 Mowgli wychowany przez 

watahę wilków, musi 
opuścić jedyny znany mu 
dom. Mowgli wyrusza 
w fascynującą podróż, 
podczas której odkryje 
swoje pochodzenie. Jego 
przewodnikami są pantera 
Bagheera, która przyjmuje 
rolę srogiego mentora, 
oraz niedźwiedź-fi lozof 
Baloo. 

15:50 W rytmie serca
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Słoneczna Stacja
20:05 XXII Rybnicka Jesień 

Kabaretowa - Ryjek

23:05 Bezwstydny 
Mortdecai 
- komedia kryminalna 

 Brytyjski arystokrata 
Mortdecai pracuje 
w galerii sztuki, trudniąc 
się przede wszystkim 
kradzieżami tychże. 
W zamian za swobodę 
działalności, współpracuje 
okazjonalnie z brytyjskim 
MI5, pomagając tajnym 
służbom w walce z niele-
galnym handlem dziełami 
sztuki. 

01:25 Dzień, w którym 
zatrzymała się 
Ziemia  

03:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1978

09:05 Ocaleni przez Chopina
- fi lm dokumentalny

10:10 Trzeci punkt widzenia 
10:40 Droga - Ostatnich gryzą 

psy - serial obyczajowy
11:50 Niedziela Barabasza 

- fi lm TVP
12:30 Duże zwierzę - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska
13:55 Niewidzialny człowiek

- fi lm fabularny
15:35 Chuligan Literacki 
16:10 X Międzynarodowy 

Konkurs Dyrygentów 
im. G. Fitelberga 

17:00 Pomniki historii 
17:15 Niedziela z... Alicją 

Majewską
18:10 Niedziela z... Alicją 

Majewską - Majewska 
19:10 Niedziela z... Alicją 

Majewską 

20:00 Panorama kina 
polskiego - Anatomia 
zła - dramat, prod. Polska, 
2015, reż. Jacek Bromski, 
wyk. Krzysztof Stroiński

22:05 Scena alternatywna 
22:40 Trzeci punkt widzenia - 

program publicystyczny
23:20 Nocny dokument 

- Werka - fi lm dokumen-
talny, prod. Polska, 2014, 
reż. Paweł Łoziński

 Film opowiada historię 
robotnicy z fabryki 
zapałek, która podejmuje 
niezwykłe wyzwanie.  

00:20 Katie Melua plays 
Avo Session 
- koncert

01:45 Kino nocne - Lokis. 
Rękopis profesora 
Wittembacha

06:15 Czynne całą dobę 
07:00 Skorpion 

- fabularny
08:50 Flash 
09:40 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Ziemia Święta 
11:25 Kochany urwis 2 
13:15 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Stańcowane pantofelki 

14:30 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Gęsiarecz-
ka 

15:45 Matylda 
17:45 Rycerze z Szanghaju 

Dwaj przyjaciele 
próbują zapobiec spiskowi 
uśmiercenia rodziny 
królewskiej, przy okazji 
dokonując prywatnej 
zemsty na mordercach 
ojca Chona.

20:00 Król Artur 
Artur i jego rycerze 
otrzymują ostatnią misję 
do spełnienia. 

22:25 Ostatni Mohikanin 
- dramat historyczny
Wychowywany przez 
Indian Sokole Oko staje 
do walki z najeźdźcami 
i zakochuje się w córce 
angielskiego dowódcy.

00:40 Uwikłana 
Samotna matka pracuje 
pod przykrywką dla FBI.

01:35 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

02:20 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:40 Mango 
- telezakupy

08:45 Magda M. 
- serial obyczajowy, Polska

09:45 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Columbo - serial 
sensacyjny, USA

13:50 Dziewczyny 
z drużyny III 
- fi lm komedia, USA, 
2006, reż. Steve Rash, 
wyk. Hayden Panettiere, 
Solange Knowles-Smith, 
Gus Carr, Marcy Rylan, 
Rihanna

15:55 Beethoven IV 
- fi lm rodzinny, 
prod. USA, 2001, 
reż. David M. Evans, 
wyk. Judge Reihold, 
Julia Sweeney, Joe Pichler, 
Michaela Gallo, Kaleigh 
Krish

17:55 High School Musical 
- fi lm komedia, USA, 
2006, reż. Kenny Ortega, 
wyk. Zac Efron, Vanessa 
Hudgens, Ashley Tisdale, 
Lucas Grabeel, Corbin Bleu

20:00 Święty 
- fi lm sensacyjny,
USA, 1997, reż. Phillip 
Noyce, wyk. Val Kilmer, 
Elizabeth Shue, Rade Ser-
bedzija, Valery Nikolaev, 
Henry Goodman, Alun 
Armstrong

22:30 Wszystko stracone 
- fi lm katastrofi czny, USA, 
2013, reż. J.C. Chandor, 
wyk. Robert Redford

00:40 Lucyfer 
- serial, USA

01:40 Moc Magii 
03:50 Druga strona medalu

06:00 Spadkobiercy
07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show
08:55 Królowa śniegu

Kay i Gerda zawsze się 
przyjaźnili. Pewnego 
razu Królowa Śniegu z 
dalekiej, mroźnej Północy 
przecina ich więź za 
pomocą odłamka lodu. 
Kay zmienia się z dnia na 
dzień, a wkrótce potem 
całkiem znika. 

10:50 Galileo
12:50 Wielka draka 

w chińskiej dzielnicy 
- komedia fantasy 

 W chińskiej dzielnicy 
San Francisco żyje 
od dwóch tysięcy lat 
starzec, czarownik Lo
Pan - zamieniony w 
demona jest nieśmiertelny 
i bezcielesny. 

14:55 Mecenas Lena - serial

16:55 Mistrz kierownicy 
ucieka - komedia 

 Z Teksasu do Georgii 
ciężarówka szmugluje 
piwo, chroniona przez 
mistrza kierownicy 
Bandita.

19:00 Galileo
20:00 Champion 2 
 Supergwiazdor światowe-

go boksu przyjeżdża do 
Rosji kręcić reklamówkę 
popularnej wódki. 

22:00 Naznaczony 
 Josh i Renai wraz z trójką 

dzieci tworzą szczęśliwą 
rodzinę. 

00:15 STOP Drogówka
01:15 Tuż przed tragedią
02:20 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce 

- 24 godziny w Himalajach. 
Walka o przetrwanie 

09:05 Ranczo - serial
10:05 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Zaklinacze koni - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce - 

Szpiedzy wśród zwierzą 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Komisariat - Terrorysta 

16:05 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem 
- serial kostiumowy,
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Polski grill - magazyn
17:55 Korona królów
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Rolnik szuka żony 
22:00 Midnight Sun - serial
23:05 Bez tożsamości - serial
23:50 Czy świat oszalał? 

- Więzienie. Piekło 
na ziemi 

00:50 Rosa: Duchy przeszłości 
- fi lm obyczajowy

02:30 Bejbi blues - fi lm
04:20 Don Juan - fi lm 

dokumentalny

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe - serial
06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Makłowicz w podróży 

- Rumunia - magazyn 
kulinarny

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
13:55 Zmiennicy - serial TVP
15:00 Bake off  - Ale ciacho! 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła - serial
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 Złoty środek 
- komedia, prod. Polska, 
2008, reż. Olaf Lubaszen-
ko, wyk. Anna Przybylska, 
Szymon Bobrowski, Cezary 
Pazura

22:40 Zemsta o jasnych 
oczach - serial obycza-
jowy, prod. Francja, 2016

00:35 Ofi cerowie - Wkręt 
- serial kryminalny TVP

01:35 Dzieci żołnierze 
02:55 Miłość bez końca 

- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2006, 
reż. Ed Stone, 
wyk. Amanda Peet

04:45 Zakończenie

05:50 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango 

- telezakupy
07:30 Agent - Gwiazdy
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła
10:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 +
13:30 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Zamiana żon 
22:35 World Trade 

Center 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2006,
reż. Oliver Stone, 
wyk. Nicolas Cage, 
Maria Bello, Michael 
Pena, Maggie 
Gyllenhaal, Jay 
Hernandez

01:10 Co za tydzień 
- magazyn

01:55 Czysty Geniusz 
- serial, USA

02:55 Uwaga! 
- magazyn

03:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny prod. 
Polska

 Tomasz Malanowski 
zakończył zlecenie, które 
dostał od Krystyny Kozak. 
Znalazł złodzieja, który 
grasował w jej szkole tań-
ca. Jednak zdesperowana 
kobieta ponownie dzwoni, 
błagając o pomoc. 

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

16:35 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska

 W remontowanym domu 
znalezione zostają zwłoki 
mężczyzny, kierownika 
budowy. Detektywi 
prowadzą śledztwo i 
dowiadują się o małżeńs-
kich konfl iktach.

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy 
20:10 MEGA HIT - Dzień, 

w którym zatrzymała 
się Ziemia  

22:35 W cywilu 4
- ruchomy cel 

00:35 Wróg u bram 
03:25 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Sekrety skrzypiec
- cykl dokumentalny, 
prod. Niemcy, 2013

08:30 Rzecz Polska - Wieszak 
Seven Tomka Rygalika 
- cykl dokumentalny

08:55 Spirala - dramat
10:30 Inventorium śladów 

- fi lm animowany
11:00 Przeprowadzki - Stein-

way ordynata - serial TVP
12:10 Przeprowadzki - Sejf 

1 - go Pułku Szwoleżerów 
- serial TVP

13:15 Dwa księżyce - fi lm 
obyczajowy, prod. 
Polska, 1993, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Bożena Ad-
amek, Artur Barciś, Jerzy 
Bończak, Bożena Dykiel, 
Jan Frycz, Anna Polony, 
Joanna Szczepkowska, 
Stanisława Celińska, 
Henryk Bista

15:45 Taśmy Kultury - Francja 
Polska France Pologne

16:45 Prawie jak matka 
- fi lm obyczajowy,
prod. Brazylia, 2015

18:45 W piątą stronę świata
- Paczka z wybrzeża 
- serial TVP

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Mistrzowie polskiego 

kina - Zmory 
- dramat

21:55 Więcej niż fi kcja 
- Hitchcock/Truff aut 

23:20 Którędy po sztukę 
23:30 Videofan - Portrety
23:45 Dziennik fi lozofa
00:05 Witamy w latach 

80 - tych 
01:05 Informacje kulturalne 
01:20 Rzecz Polska 
01:40 Panorama kina 

polskiego - Anatomia 
zła - dramat

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Pod ścianą 
22:00 Po prostu walcz 2 

00:05 Magnum
- serial kryminalny
Magnum nie jest bogaty: 
zarządza majątkiem 
zawsze nieobecnego 
właściciela i korzysta 
beztrosko z jego jask-
rawoczerwonego Ferrari. 
Magnum nie cieszy się 
tym bogactwem sam: to-
warzyszy mu staroświecki 
były sierżant Higgins.

02:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:55 Na jedwabnym
szlaku - serial 
dokumentalny

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

04:30 Z archiwum policji 
- fabularny

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:10 Szpital - program 
obyczajowy

07:05 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:05 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska

09:15 Magda M. - serial 
obyczajowy, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

16:50 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

17:50 Brzydula - serial 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Słaby punkt 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2007, 
reż. Gregory Hoblit, 
wyk. Anthony Hopkins, 
Ryan Gosling, David 
Strathairn, Rosamund 
Pike, Embeth Davidtz

22:25 Świadek 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1985, reż. Peter Weir, 
wyk. Harrison Ford, Kelly 
McGillis, Josef Sommer, 
Lukas Haas, Danny Glover, 
Viggo Mortensen

00:50 American Horror 
Story I: Murder House
 - serial, USA

01:50 Moc Magii 
04:00 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Kacper: Szkoła

postrachu
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk - serial
10:00 Na Patrolu 
 Policję wzywa mężczyzna, 

który nie może odjechać 
samochodem, ponieważ 
jakaś kobieta uczepiła 
się jego auta. Kobieta 
jest nietrzeźwa, ale jej 
prawdziwy problem jest 
znacznie poważniejszy... 

11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji
14:00 STOP Drogówka
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:05 Śmierć na 1000 

sposobów
22:00 Galileo

00:00 Anioł przestworzy 
 Kirk, młody południowo-

afrykański pilot, 
zgłasza się na ochotnika 
do RAF, by walczyć przeci-
wko III Rzeszy. Podczas 
jednej z zaciekłych 
bitew powietrznych, 
w apogeum nalotów 
dywanowych na Niemcy, 
bombowiec kapitana 
Kirka zostaje zestrzelony 
a jego załoga ratuje się, 
wyskakując na spadoch-
ronach. 

02:05 TAK czy NIE
03:10 Graffi  ti
03:25 SuperLudzie
04:25 Magazyn Atleci
04:55 Trans World Sport

- magazyn sportowy
prod. Polska
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05:30 Telezakupy
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce 

- 24 godziny w Himalajach
09:05 Ranczo - serial
10:05 Komisarz Alex - serial
11:05 Zaklinacze koni - serial, 

prod. Kanada, 2007
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce

- Wielkie migracje 
zwierząt. Słonie

13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka

16:05 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem 
- serial kostiumowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Polski grill - magazyn
17:55 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Rolnik szuka żony 
22:00 Midnight Sun 

- serial kryminalny
23:05 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial
23:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:45 Gwardia - serial
02:40 Zaginiona - serial TVP
03:50 Mój przyjaciel wróg

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 Na dobre i na złe 
- serial TVP

07:00 100 lat temu 
na Mazurach

07:20 Makłowicz w podróży 
- Rumunia - magazyn

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
13:55 Zmiennicy - serial TVP
14:55 Bake off  - Ale ciacho! 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła - serial
18:00 Panorama
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 Ronin - fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1998, reż. John 
Frankenheimer, wyk. 
Robert De Niro, Natasha 
McElhone

22:55 Złoty środek
- komedia, prod. Polska, 
2008, reż. Olaf Lubaszen-
ko, wyk. Anna Przybylska, 
Szymon Bobrowski, Cezary 
Pazura

00:50 Tutanchamon - serial, 
prod. Kanada, 2015

02:40 Paradoks - Szpion 
- serial kryminalny TVP

03:40 Patrzę na ciebie, 
Marysiu - obyczajowy

04:50 Zakończenie

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła
10:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 +
13:30 W-11 Wydział Śledczy
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:25 TOP OF THE TOP Festival 

Sopot, 2018 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Top of the top Sopot 

Festival

00:00 Dziewczyna 
mojego kumpla 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2008, 
reż. Howard Deutch, 
wyk. Dane Cook, Kate 
Hudson, Jason Biggs, 
Alec Baldwin, Diora 
Baird, Lizzy Caplan
Tank umawia się na 
koszmarne randki, aby 
spowodować powrót 
dziewczyn w ramiona 
dotychczasowych 
chłopaków.

02:05 Mroczne zagadki 
Los Angeles 
- serial, USA

03:05 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
 Do Malanowskiego zgłasza 

się Jakub Sowiński. Jego 
trzynastoletnia córka, 
Ewelina, zaginęła dwa 
lata temu. Jednak klient 
nie prosi detektywów, 
by podjęli kolejną próbę 
odnalezienia dziewczynki. 

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
16:15 Interwencja - magazyn
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia

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

20:05 Przebojowe 
Opole Opolska Noc 
Kabaretowa 2018 

23:45 Akt odwagi 
- fi lm akcji

 Zainspirowany prawdzi-
wymi wydarzeniami 
fi lm jest niespotykaną 
mieszanką oryginalnej 
produkcji i prawdziwego 
heroizmu, łącząc w sobie 
wspaniałe sekwencje po-
jedynków oraz najnowsze 
osiągnięcia technologii. 

02:10 Szef 
04:45 “Kabaretowa 

Ekstraklasa”
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Wydarzenie aktualne
08:35 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
08:55 Prawie jak matka 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Brazylia, 2015, 
reż. Anna Muylaert, 
wyk. Regina Case, Camila 
Mardila, Michel Joelsas, 
Karine Teles

11:00 Przeprowadzki - Szafa 
brygadiera Abramka 
- serial TVP

12:10 Marszałek Piłsudski 
- serial TVP

13:05 Studio Kultura - Roz-
mowy - Karolina Bittner

13:25 Umarłem, aby żyć 
- dramat wojenny, 
prod. Polska, 1984, 
reż. Stanisław Jędryka, 
wyk. Zygmunt Hubner, 
Halina Łabonarska

15:05 Docent H 
15:30 Taśmy Kultury 
16:00 Engagement - fi lm TVP

17:10 Stepy - dramat, prod. 
Polska, Belgia, 2010

18:45 W piątą stronę świata 
- Gdzie jest ojciec? - serial

19:40 Studio Kultura 
20:00 Lekkie obyczaje 

- Nieobliczalni 
- komedia, prod. Francja, 
2012

21:40 Dziennik fi lozofa 
21:55 NIE-ZŁE-FIL-MY 

- Deszczowy żołnierz 
- fi lm obyczajowy

23:45 Mapa polskiego 
dokumentu - Warszawa 
do wzięcia - fi lm

00:50 Legendy Rocka
 - Elvis Costello 

01:15 Dolny Śląsk. 
Do zobaczenia 
- Człowiek z kryształu

01:50 Pokuszenie - dramat

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
Opowieść o braciach: 
Mojżeszu i Ramzesie 
- zjednoczonych przez 
miłość,rozdzielonych 
przez przeznaczenie.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator
- fabularny

11:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS:
Los Angeles 
- fabularny

14:55 Lombard. Życie
 pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

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

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

21:55 Kochanie, poznaj 
moich kumpli 2 
Niewinnie zapowiadające 
się uroczystości weselne 
zwiastują katastrofę za 
sprawą szalonej rodziny
i trzech drużbów.

23:50 Magnum
01:50 Biesiada na

cztery pory roku - serial
05:35 Z archiwum policji

05:25 W-11 Wydział Śledczy 
06:10 Szpital - program 

obyczajowy
07:05 Sąd rodzinny 

- program sądowy
08:05 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
09:15 Magda M. - serial 

obyczajowy, Polska
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów
- serial S-F, USA

16:50 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

17:50 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Porzucona 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Kanada, Niemcy, 2002, 
reż. Stephen Gaghan, wyk. 
Katie Holmes, Benjamin 
Bratt, Charlie Hunnam, 
Zooey Deschanel, Fred 
Ward

22:10 Tombstone 
- fi lm western, USA, 1993, 
reż. George P. Cosmatos, 
wyk. Kurt Russell, Val 
Kilmer, Sam Elliott, Bill 
Paxton, Powers Boothe, 
Michael Biehn, Charlton 
Heston, Jason Priestley, 
Stephen Lang

00:50 Masters of Sex
 - serial, USA

02:15 Moc Magii 
04:25 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Kacper: Szkoła 

postrachu
07:35 Turbo Fast 
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Champion 2
 Supergwiazdor światowe-

go boksu przyjeżdża do 
Rosji kręcić reklamówkę 
popularnej wódki. 

23:05 Worek kości 
 Michael Noonan jest odno-

szącym sukcesy pisarzem 
i bardzo kochającym 
mężem. Kiedy jego żona, 
Jo, ginie w wypadku, Mike 
nie potrafi  się otrząsnąć 
po jej śmierci. Nawiedzają 
go koszmarne sny, 
których niepokojące echa 
zaczynają się pojawiać w 
rzeczywistości. Pewnego 
razu śni mu się stary dom 
nad jeziorem.

00:45 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

01:45 Interwencja
02:05 TAK czy NIE
03:10 Graffi  ti
03:25 Magazyn Atleci
03:55 Trans World Sport

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:05 Natura w Jedynce 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Urodziłem się w roku 
1920... Jan Paweł II 
w Radzyminie - fi lm

08:45 Pan Wołodyjowski 
- fi lm historyczny

11:45 Święto Wojska Polskie-
go 2018 - transmisja

15:25 Natura w Jedynce
 - Wyspy Kanaryjskie

16:25 Leśniczówka 
16:50 Fundusze Europejskie 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Polski grill - magazyn
17:55 Korona królów
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test o Polskich 

Siłach Zbrojnych

22:25 Bodo
- dramat, 
prod. Polska, 2016, 
reż. Michał Kwieciński, 
wyk. Antoni Królikowski, 
Tomasz Schuchardt, 
Agnieszka Wosińska, 
Anna Pijanowska

00:25 Cud nad Wisłą 
- fi lm dokumentalny

01:20 Nadzieja - dramat,
prod. Polska, Niemcy, 
2011, reż. Stanisław 
Mucha, wyk. Rafał Fudalej, 
Kamilla Baar, Wojciech 
Pszoniak

03:10 Kamień na kamieniu 
- dramat

04:55 Notacje - ppłk Henryk 
Sołtysik. Całe życie w 
siodle - cykl dokumentalny

05:10 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny
- teleturniej

06:00 Przygody Tomcia Palu-
cha i Calineczki - fi lm 
animowany, prod. USA

07:20 Makłowicz w podróży
- Rumunia - magazyn

07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Panorama
10:40 Pogoda Flesz
10:45 Pytanie na śniadanie 

Extra6
11:05 Festiwal Kultury 

Kresowej
11:50 Gwiazdy w południe 

- Przybywa jeździec 
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 C. K. Dezerterzy 

- komedia
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 

20:10 Ella zaklęta 
- baśń fi lmowa, 
prod. USA, 2004, 
reż. Tommy O’Haver, 
wyk. Anne Hathaway, 
Hugh Dancy, Cary Elwes, 
Patrick Bergin, Vivica A. 
Fox, Steve Coogan, Jennif-
er Higham, Eric Idle

21:50 Woda dla słoni
- fi lm prod. USA, 2011, 
reż. Francis Lawrence, 
wyk. Reese Witherspoon, 
Robert Pattinson, Chris-
toph Walz

24:00 C. K. Dezerterzy
 - komedia, prod. Polska, 
Węgry, 1985

03:00 Zemsta o jasnych 
oczach 
- serial obyczajowy, 
prod. Francja, 2016

05:20 Uwaga! - magazyn
05:50 Mango - telezakupy
08:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:00 Miś Yogi - fi lm rodzinny, 
USA, Nowa Zelandia, 
2010, reż. Eric Brevig, 
wyk. Dan Aykroyd, Justin 
Timberlake, Anna Faris, 
Tom Cavanagh, T.J. Miller

10:45 Muppety: Poza prawem 
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. James Bobin, wyk. 
Ricky Gervais, Ty Burrell, 
Tina Fey, Steve Whitmire, 
Eric Jacobson, Dave Goelz

13:00 Czy to ty, czy to ja - fi lm 
rodzinny, USA, 1995, reż. 
Andy Tennant, wyk. Kirstie 
Alley, Steve Guttenberg, 
Mary-Kate Olsen, Ashley 
Olsen, Philip Bosco, Jane 
Sibbett

15:20 Potwory i spółka - fi lm 
komedia, USA, 2001

17:20 Madagaskar 
- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. Eric Darnell

19:00 Fakty
19:25 TOP OF THE TOP 

Festival Sopot, 2018 
- program rozrywkowy

19:30 Sport 
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 TOP OF THE TOP Sopot 

Festival
00:00 Bez twarzy 

- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. John Woo, wyk. 
John Travolta, Nicolas 
Cage, Joan Allen, Alessan-
dro Nivola, Gina Gershon

02:55 Ugotowani 
- magazyn kulinarno-roz-
rywkowy

03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:20 Dzwonnik z Notre Dame
09:20 Opowiesci z Narnii: 

Lew, czarownica i stara 
szafa

12:20 Rycerz Króla Artura 
 W drodze do zamku 

Camelot orszak narzec-
zonej króla, Ginewry 
zostaje zaatakowany 
przez wojsko Malaganta, 
Rycerza Okrągłego Stołu, 
który zdradził swoich 
towarzyszy i zamierza 
przejąć władzę nad 
krajem. 

15:05 U Pana Boga 
w ogródku - komedia

17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy 
20:30 Studio Sport
20:50 UEFA Super Cup 2018

- mecz :Real Madryt 
- Atletico Madryt

23:00 Mocne uderzenie 
- komedia

 Scott Voss jest
znudzonym życiem 
nauczycielem biologii. 
Mężczyzna uczy w 
podrzędnej szkole, 
która ma problemy 
fi nansowe. W ramach 
cięcia kosztów władze 
placówki postanawiają 
zrezygnować z programu 
nauki muzyki i zwolnić 
jego kolegę Marty’ego. 
Scott postanawia temu 
zapobiec i wpada na 
szalony pomysł. 

01:30 Dzień dobry, 
kocham Cię

03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Szlakiem Kolberga
- Stanisław Soyka
- reportaż

08:30 Studio Kultura
- rozmowy

08:45 Stepy - dramat, prod. 
Polska, Belgia, 2010, reż. 
Vanja d’Alcantara, wyk. 
Agnieszka Grochowska, 
Aleksandra Justa, Borys 
Szyc, Tatiana Tarskaja, 
Ahan Zolanbinek

10:15 Tatarak - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1966, reż. Andrzej 
Szafi ański, wyk. Zofi a 
Rysiówna, Józef Łotysz, 
Mieczysław Milecki, 
Monika Dzieniszewicz

11:00 Marszałek Piłsudski 
- serial TVP, prod. Polska, 
2001, reż. Andrzej Trzos 
Rastawiecki

13:05 Studio Kultura 
13:25 Po własnym pogrzebie

- dramat
14:55 Taśmy Kultury - fi lm

15:40 O jeden most za daleko 
- dramat wojenny

18:40 W piątą stronę świata 
- Przyjaciół poznaje się
w biedzie - serial TVP

19:40 Wschód Ossendowskie-
go - reportaż

20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do fi lmu 

20:05 Wieczór kinomana
- Ostatnie metro 
- dramat

22:20 Dziennik fi lozofa 
22:35 Pocztówki z wakacji 

- fi lm obyczajowy
00:35 Portrety - Cztery życia 

Lidii Lwow - fi lm
02:00 Performance 

- Konteksty 2017
02:35 Wieczór kinomana

- Ostatnie metro - dramat
04:55 Teledysk

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Kochany urwis 2 
Ben razem z Juniorem 
przeprowadza się do mias-
teczka Mortville. Samotny 
ojciec szybko zostaje 
głównym obiektem 
zainteresowania ze strony 
sąsiadek.

10:55 Matylda 
12:55 Instrukcji nie załączono 
15:15 Wygrane marzenia 
17:30 Król Artur 
20:00 Robin Hood: 

Książę złodziei
Robin odkrywa, że 
stracił rodzinny majątek. 
Przyłącza się do bandy 
rzezimieszków napadają-
cych w lesie Sherwood na 
bogatych podróżnych. 

22:55 W imię króla 2: 
Dwa światy 
- fi lm fantasy
Po przeniesieniu się 
do magicznego królestwa 
Ehb były komandos 
wyrusza na wyprawę, 
by wypełnić starożytną 
przepowiednię i ocalić 
krainę.

00:55 Spartakus: 
Krew i piach
- fi lm przygodowy 

03:00 Wikingowie 
- fabularny

04:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:50 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:10 Niesamowite!

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:50 Mango telezakupy
08:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
10:05 Tatastrofa - fi lm 

rodzinny, USA, 2009, 
reż. Paul Hoen, wyk. Emily 
Osment, David Henrie, 
Jason Earles, Jonathan 
Keltz

11:50 Randka z billboardu 
- fi lm rodzinny, USA, 1998, 
reż. Alan Metter, wyk. 
Mary-Kate Olsen, Ashley 
Olsen, Tom Amandes, 
Jessica Tuck, Carl Banks, 
Ellen Rattner

13:45 High School Musical 
- fi lm komedia, USA, 
2006, reż. Kenny Ortega, 
wyk. Zac Efron, Vanessa 
Hudgens, Ashley Tisdale, 
Lucas Grabeel, Corbin Bleu

15:50 Czarna owca - fi lm 
komedia, USA, 1996

17:40 Footloose 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2011, reż. Craig Brewer, 
wyk. Kenny Wormald, 
Andie MacDowell, Dennis 
Quaid, Julianne Hough, 
Miles Teller

20:00 Świadek 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1985, reż. Peter Weir, 
wyk. Harrison Ford, Kelly 
McGillis, Josef Sommer, 
Lukas Haas, Danny Glover, 
Viggo Mortensen

22:20 Słaby punkt 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2007, reż. Gregory 
Hoblit, wyk. Anthony Hop-
kins, Ryan Gosling, David 
Strathairn

00:45 Moc Magii 
02:55 Druga strona medalu

06:00 Spadkobiercy
- program rozrywkowy

07:05 Turbo Fast
08:00 George prosto

z drzewa 2 
 Ciąg dalszy historii 

George’a, który jako 
dziecko ocalał z 
katastrofy lotniczej i żył 
w dżungli wśród goryli, 
do chwili gdy uratował i 
pokochał piękną Ursulę. 
Po nieudanej próbie 
zaaklimatyzowania się w 
wielkomiejskiej cywilizacji 
George powrócił z Ursulą
i dzieckiem do Afryki.

09:50 Krokodyl Dundee 
w Los Angeles

11:50 Kod Karola Wielkiego
- fi lm przygowody

14:30 Parasol bezpieczeńst-
wa - komedia sensacyjna 

 Hank Raff erty zostaje 
oskarżony o pobicie 
czarnoskórego kolegi.

16:25 Zawód: Szpieg 
 Opowieść o ocaleniu życia 

i przyjaźni, więzi łączącej 
dojrzałego mistrza i jego 
młodego podopiecznego, 
jak również odwiecznej 
zabawie w ścigającego 
i ściganego. 

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

20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny

21:00 Mroźny wiatr 
- horror

22:55 The Raid 
- Infi ltracja

02:00 Anthony Bourdain
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL KOSTIUMOWY TELENOWELA KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY WESTERN KOMEDIA KOMEDIA FILM AKCJI

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

czwartek 16 sierpnia

05:30 Telezakupy
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce - 24 

godziny na arenie walki
09:05 Ranczo - serial
10:05 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Zaklinacze koni - serial, 

prod. Kanada, 2007
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

-  Wielkie migracje 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:35 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka

16:05 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem 
- serial kostiumowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomość
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:30 Ojciec Mateusz - serial
23:25 Ocaleni - reality show
00:25 Wojsko - polskie.pl 
00:50 Święty Augustyn 
03:40 Sprawa dla reportera
04:35 Notacje

05:20 Koło fortuny
05:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP
06:50 Podróże z historią
07:20 Makłowicz w podróży 

- Rumunia - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
13:55 Kolumbowie 
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:05 Program rozrywkowy 
- mini audycja

20:10 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:45 Kino relaks
- Lagardere - fi lm 
przygodowo-historyczny, 
prod. Francja, 2003

23:25 Kontakt
- serial kryminalny, 
prod. Francja, 2016

00:25 Ella zaklęta - baśń 
fi lmowa, prod. USA, 2004

02:10 Woda dla słoni
04:20 Mocny skład - Europejski 

Stadion Kultury Rzeszów 
2017 - koncert

05:15 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:50 Mango - telezakupy
07:00 W-11 Wydział Śledczy
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła
10:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 +
13:30 W-11 Wydział Śledczy 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 STOP OF THE TOP 

Festival Sopot, 2018 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 TOP OF THE TOP Sopot 

Festival, 2018

00:25 Sztuka zrywania 
- fi lm komedia,
prod. USA, 2006, 
reż. Peyton Reed,
wyk. Jennifer Aniston, 
Vince Vaughn, Joey Lauren 
Adams, Cole Hauser, Jon 
Favreau, Jason Bateman, 
Judy Davis, Justin Long, 
Ann-Margret
Gary i Brooke rozstają się 
po wieloletnim związku. 
Jednak żadne z nich nie 
zamierza opuścić dotychc-
zasowego domu.

02:40 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska
Nowoczesny sposób 
realizacji i bezkompromis-
owi reporterzy.

03:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
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
 Dochodzi do egzekucji 

jednego z członków gangu 
narkotykowego. Czy to 
rozpoczęcie wojny między 
grupami przestępczymi? 
Po kolejnym zabójstwie 
Natalia i Kuba są na 
tropie niebezpiecznego 
mordercy. 

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

16:35 Gliniarze 
- serial kryminalny
prod. Polska

 Kobieta zostaje brutalnie 
zamordowana przez zam-
askowanego napastnika. 
Okazuje się, że w życiu 
ofi ary było wiele tajemnic, 
a część z nich znał jej mąż, 
który staje się pierwszym 
podejrzanym. .

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy

20:05 Dzień dobry, 
kocham Cię  

22:00 To Twoja wina 
23:00 Erin Brockovich 
02:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dezerterzy - Andrzej 
Strumiłło - rozmowa

08:35 Wrota Europy - dramat 
historyczny, reż. Jerzy 
Wójcik, wyk. Alicja Bachle-
da-Curuś, Kinga Preis, 
Agnieszka Sitek, Agata 
Buzek, Piotr Szwedes, 
Tersa Wójcik, Katarzyna 
Groniec

10:05 Mała sprawa - fi lm TVP
11:00 Marszałek Piłsudski 

- serial TVP
13:05 Studio Kultura - Roz-

mowy - Krzysztof Cieślik
13:25 Urodzony po raz trzeci 

- fi lm TVP, prod. Polska, 
1989

15:10 Listy naszych 
czytelników - fi lm TVP

15:40 Taśmy Kultury
16:40 Słoneczny zegar 
18:45 W piątą stronę świata

- Ciężka próba - serial
19:40 Studio Kultura
20:00 Kobra - Pomarańcze 

21:15 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Człowiek
z Zachodu 
- western, prod. USA, 
1958, reż. Anthony  Mann, 
wyk. Gary Cooper

23:05 Scena Klasyczna
23:55 Dziennik fi lozofa 

- felieton
00:15 Kino nocne 

- Biały Bóg - dramat,
prod. Węgry, Niemcy, 
Szwecja, 2014

02:25 Taśmy Kultury
03:25 Pornografi a

- fi lm fabularny, 
prod. Polska, Francja, 
2003, reż. Jan Jakub 
Kolski, wyk. Krzysztof 
Majchrzak, Adam Ferency, 
Jan Frycz

05:45 Zakończenie dnia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań

- fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz
i prokurator 
- fabularny

11:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Straszny fi lm 2 
- komedia
Grupa nastolatków zostaje 
zwabiona i zamknięta 
w nawiedzonym domu.

21:30 Wielki Stach 
Nieuczciwy biznesmen, 
który ma trafi ć do 
więzienia, obawiając się 
zwyrodniałych skazańców, 
postanawia opanować 
wschodnie sztuki walki.

23:50 Reich
01:30 Dyżur
02:05 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

02:45 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

03:50 Taki jest świat
- program informacyjny

05:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:10 Szpital - program 
obyczajowy

07:05 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:15 Magda M. - serial
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów
- serial S-F, USA

16:50 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

17:50 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 To już jest koniec 
- fi lm komedia, 
Wielka Brytania, USA, 
Japonia, 2013, reż. Edgar 
Wright, wyk. Simon Pegg, 
Nick Frost, Paddy Con-
sidine, Martin Freeman, 
Eddie Marsan, Rosamund 
Pike, Pierce Brosnan

22:20 Lucyfer 
- serial, USA

23:20 Rush - serial, USA
00:20 Jonah Hex 

- fi lm western,
USA, 2010, reż. Jimmy 
Hayward, wyk. Josh Brolin, 
John Malkovich, Megan 
Fox, Michael Fassbender, 
Will Arnett

01:55 Moc Magii 
04:10 Druga strona 

medalu - talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
10:30 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Do Septagonu zgłasza się 
kobieta, która dostaje listy 
w sprawie windykacji od 
fi rmy pożyczkowej, choć 
nigdy nie zaciągnęła w 
niej długu. 

14:00 STOP Drogówka
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Zawód: Szpieg 
- fi lm akcji

 Opowieść o ocaleniu życia 
i przyjaźni, więzi łączącej 
dojrzałego mistrza i jego 
młodego podopiecznego, 
jak również odwiecznej 
zabawie w ścigającego 
i ściganego. 

23:45 Worek kości
Po śmierci żony znany 
pisarz, Michael Noonan, 
wprowadza się do domku 
nad jeziorem, by znaleźć 
spokój, natchnienie.
Tymczasem poznaje Mat-
tie i dodatkowo nawiedza 
go duch zamordowanej 
przed laty piosenkarki, 
Sary Tidwell.

01:25 Tuż przed tragedią
02:30 Zagadkowe zgony

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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10.09

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

Borysa, Wawrzyńca
Dzień Przewodników i Ratowników 
Górskich

Włodzimierza, Zuzanny
Dzień Konserwatora Zabytków

Lecha, Klary
Dzień Pracoholików, 
Światowy Dzień Słonia

Diany, Hipolita, Kasjany
Międzynarodowy Dzień Osób 
Leworęcznych

Maksymiliana, Euzebiusza
Dzień Energetyka

Miriam, Stefana, Marii

Rocha, Diomedesa
Międzynarodowy Dzień Zagrychy

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 Obsłu-
gi 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

AUTOREKLAMA

ZIELONA GÓRA/OCHLA KONKURS „NASZE 
KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓW 
2018”
W niedzielę, 12 sierpnia, w godzinach 9.30 – 15.00 w Muzeum 
Etnograficznym, w Zielonej Górze – Ochli („zagroda kamien-
na”) zaplanowana jest XVIII edycja konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo - smaki Regionów 2018.” Jest to otwarte wydarze-
nie z atrakcjami, podczas którego komisje konkursowe oceniać 
będą regionalny produkt żywnościowy oraz potrawę regional-
ną.
Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja lubu-
skich produktów regionalnych, osadzonych głęboko w tradycji 
i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych sa-
mych receptur. Ideą konkursu jest też zachęcanie Lubuszan do 
czerpania z zasobów lokalnego i rodzinnego dziedzictwa. 
Program:
09:30 - Występ kapeli „Bajer” 
10:00 - Uroczyste rozpoczęcie finału konkursu „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
10:30 - Występ kapeli „Bajer” 
11:00 - Pokaz kulinarny „Kuchnia lubuska – śliwki, jabłka, bo-
rówki: w knedlach”
12:00 - Konkursy z udziałem publiczności: obieranie jabłka na 

najdłuższą skórkę, pestkowanie śliwek na czas, rozpoznawanie 
przypraw, nawlekanie makaronu na nitkę, nalewanie soku do 
butelki łyżką
12.30 - Występ muzyczny – ART.MARIO.MUSIC
14.30 - Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczanie nagród 
dla laureatów Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki 
Regionów 
15.00 – Zakończenie imprezy.
Ponadto degustacje grochówki, knedli i bigosu, ognisko z kieł-
baskami oraz Twój Zielony Targ. 
Wstęp wolny.

ZIELONA GÓRA/OCHLA NOC 
SPADAJĄCYCH GWIAZD
W niedzielę 12 sierpnia w Muzeum Etno-
graficznym, w Zielonej Górze - Ochli na 
polanie przy „zagrodzie kamiennej”, leżąc 
na kocu lub leżaku, można będzie obser-
wować maksimum aktywności roju me-
teorów – Perseidów, a także inne ciekawe 
obiekty astronomiczne (planety, mgławi-
ce, galaktyki) za pomocą teleskopu.
Podczas całego wieczoru narrację pro-
wadzić będzie animator Centrum Nauki 
Keplera – Planetarium Wenus, a wszyst-
kim obserwującym czas umilać będzie 
specjalnie na ten wieczór dobrana muzy-
ka (niezawodny DJ HannaH).
Pomiędzy zabytkowymi zabudowania-
mi muzeum rozłożony zostanie ekran, 
na którym wyświetlać będziemy odcinki 
programu Astronarium – jedynego pol-
skiego programu popularnonaukowego 
poświęconego astronomii. W tym miej-
scu odbędzie się również Science Show, 
które poprowadzi doktorant Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego – Waldemar Gra-
bowski. Przedstawiciel muzeum (Damian 
Danak, etnograf) wygłosi wykład pt.: 
„Chłop patrzy w gwiazdy – ludowa wizja 
świata”, a dodatkowo w specjalnie przy-
gotowanym miejscu zostanie rozpalone 
ognisko z możliwością zakupienia I grilo-
wania kiełbasek oraz poczęstunek paro-
wanymi ziemniakami. W „Staropolskiej 
piwniczce” urządzona zostanie „czajow-
nia - zielarnia”, w której będzie można 
raczyć się ziołowymi naparami m.in. za-
pomnianym już iwan czajem. Nie zabrak-
nie również pysznej kawy parzonej przez 
Palarnie Kawy Coffee Hunter z Zielonej 
Góry. W chacie z Kosobudza leśne przed-
szkole serwować będzie potrawy dzikiej 
kuchni. Ruch Miejski Zielonej Góry czę-
stować będzie kosmiczną lemoniadą przy 
dźwiękach pulsarów słuchanych przez 
słuchawki. 

PROGRAM:
POLANA OBOK WIEŻY Z WĘGRZYNIC
– obserwacje Perseidów
– obserwacje wybranych obiektów astro-
nomicznych przy użyciu teleskopów

– muzyka na żywo
– wysyłanie życzeń do gwiazd
DZIEDZINIEC ZAGRODY KAMIENNEJ
20:35 – projekcja „Astronarium”
21:00 – prelekcja „Chłop patrzy w gwiaz-
dy – ludowa wizja świata” – Damian Da-
nak – Muzeum Etnograficzne w Ochli
21:30 – projekcja „Astronarium”
22:00 – Science Show – SnaFi – Walde-
mar Grabowski

22:30 – 02:00 – projekcje „Astronarium”
Dodatkowe atrakcje:
– zwiedzanie wybranych stałych ekspo-
zycji muzeum
– ognisko
– kącik naukowca
Wstęp na wydarzenie wolny. W sytuacji 
braku odpowiednich warunków atmos-
ferycznych, obserwacje Perseidów nie 
odbędą się.
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KRZYŻÓWKA

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

ANT-MAN I OSA (2D dubbing)
OD 10.08 DO 13.08 ORAZ 15.08 I 16.08 – GODZ. 18:00; 14.08 – GODZ. 16:45
ANT-MAN I OSA (2D napisy)
OD 10.08 DO 13.08 ORAZ 15.08 I 16.08 – GODZ. 18:00; 14.08 – GODZ. 16:45
KUBA GUZIK (2D dubbing)
OD 10.08 DO 13.08 ORAZ 15.08 I 16.08 – GODZ. 16:00; 14.08 – GODZ. 15:00
DKF – MCQUEEN
14.08 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
TEATR NIECZYNNY (przerwa wakacyjna)

REKLAMA AUTOREKLAMA

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



10 sierpnia 2018       Moja Gazeta32 REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

AUTOREKLAMA


