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Daniel Babula
zastępca naczelnika wydziału infrastruk-

tury technicznej i ochrony środowiska

AKTUALNOŚCI

Gdy zbierzemy tonę 
papieru, oszczędzamy 

11 drzew. 
15° 12° 12° 12° 14° 11°

Łuski, muzyka i smutny żołnierz
Gdybym był polskim oficerem po-
ległym niedługo przed końcem 
wojny i leżącym obecnie na żar-
skim „ruskim cmentarzu”, chyba 
bym zaczął straszyć po nocach. 
Miałem mieć fajną imprezkę, po-
chwaliłem się nawet kumplom 
z sąsiednich grobowców, a teraz 
wszyscy się ze mnie nabijają... 
Ale o tym za chwilę.

Obchody Święta Wojska 
Polskiego - trzy różne dni, różni 
organizatorzy, różne wrażenia. 
Pierwszy był Szpital 105. Orga-
nizacja sprawna, można powie-
dzieć, że po wojskowemu. Apel 
Pamięci, salwa honorowa, ma-
szerowanie, przemówienia nawet 
w miarę krótkie. Ale... no wła-
śnie. Szkoda, że nie odbyło się to 
na przykład przy ratuszu. Choćby 
dlatego, że zabrakło dzieciaków 
zbierających łuski. Zabrakło zwy-
kłych przechodniów, którzy przy-
stanęliby na chwilę. Zabrakło 
ludzi, którzy chętnie wysłucha-
liby opowieści przygotowanych 
przez doktorów Kopocińskich. 
Sam chętnie posłuchałem, ale 
musiałem iść po to aż do szpita-
la. A trochę strach tak chodzić do 
szpitala przecież. Uroczystości 
reklamowane były na plakatach, 
ale taka lokalizacja na pewno 
nie zachęciła. Szkoda, bo było to 

przygotowane naprawdę dobrze.
Sobota należała do stowa-

rzyszenia byłych żołnierzy. Wy-
myślono cztery punkty programu 
w różnych częściach miasta. 
Wybrałem sobie trzy. Złożenie 
wiązanek przy Pomniku Żołnie-
rza Polskiego tuż obok kościoła. 
Trzy kwadranse do następnego 
punktu programu na cmentarzu 
komunalnym. Luzik. Wprawdzie 
nie dało się zrozumieć, dlaczego 
najpierw komunalny, a potem do-
piero żołnierzy radzieckich, który 
był po drodze, ale to musiała być 
jakaś żołnierska logistyka, któ-
rej nie ogarniam. Pod kościołem 
zaczęło się jakieś przemówienie 
okolicznościowe i trwało, trwa-
ło, trwało... Potem jakieś książki 
rozdawali. Wręczanie uroczyste 
upominków dla żołnierzy, co ze 
sztandarem przyszli. Uroczyste 
zabranie upominków z obietnicą, 
że dostaną po imprezie. Uroczy-
ste odprowadzenie pocztu sztan-
darowego i wołanie, żeby wracali 
do zdjęcia... Cuda po prostu. 
W międzyczasie znudzeni ludzie 
zaczęli ziewać. Niektórzy poszli 
sobie do domu. Patrzę na zega-
rek. Dochodzi 13.15. Już powi-
nienem być na cmentarzu, a tu 
nagle... zaczyna się wykład o fla-
gach. Nie wierzę. Wreszcie zdję-

cie pamiątkowe. Hop na motorek 
i pędzę zgodnie z przepisami na 
cmentarz komunalny. Biegnę 
niemalże alejkami między gro-
bami okropnie spóźniony. Docie-
ram do wyznaczonego miejsca, 
a tam... cisza. To w zasadzie na 
cmentarzu akurat nie dziwi. 
Więc raczej... ani żywego ducha. 
No dobra, w końcu to cmentarz. 
Ale gdzie te obchody z plakatu? 
Jakiś człowiek siedzi na ławce. 
Może chciał uczestniczyć? Mię-
dzy drzewami auto z nagłośnie-
niem, które później okazało się 
niepotrzebne, więc panowie mo-
gli spokojnie w tym czasie grilla 

sobie robić w jakimś spokojnym 
miejscu. Może mniej spokoj-
nym, niż cmentarz. Po pewnym 
czasie dopiero zaczęli pojawiać 
się uczestnicy imprezy spod ko-
ścioła. W wielu przypadkach lu-
dzie znacznie starsi ode mnie, 
więc nie biegali między groba-
mi. Kwiatki, znicze, zdjęcie. No 
to lecę na cmentarz radzieckich 
żołnierzy. Zdążę na 14.00. Pra-
wie.  Motorek na parkingu. Idę 
do bramy, a na bramie... łańcuch 
i kłódka. Oprócz mnie jeszcze kil-
ka osób rozgląda się z konsterna-
cją. Ale może zaraz pojawią się 
organizatorzy i otworzą. Przecież 
na plakacie stoi jak wół - godz. 
14.00 przy kwaterze nr 306. 
Nawet na dwóch plakatach, bo 
stowarzyszenie wyprodukowało 
swoją własną, inną wersję tego 
samego plakatu. Mijały minuty, 
kolejne, następne... Nikt się nie 
pojawił. Serio. Takich uroczysto-
ści jeszcze nie widziałem. 

Dla kogo to było zorganizo-
wane? Po co były te plakaty? Po co 
zapraszać mieszkańców na coś, 
na co samemu się nawet nie przy-
chodzi? Będąc więc poległym pol-
skim oficerem, zacząłbym stra-
szyć po nocach. Nie wszystkich. 
Ktoś przyniósł jeden znicz. Ktoś 
przyniósł jedną wiązankę...

Ze smutkiem obserwuję 
od mniej więcej dwudziestu lat, 
jak kurczy się grono osób, którzy 
uczestniczą w takich uroczysto-
ściach. Kombatanci odchodzą, 
przedstawiciele środowisk sy-
birackich i kresowych. Kilkoro 
harcerzy zaledwie było i to tyle, 
jeśli chodzi o młode pokolenie. 
Święto Wojska Polskiego nie 
umrze śmiercią naturalną, bo 
wojsko zawsze będzie, ale nie bę-
dzie potrzeby wychodzenia poza 
mury jednostki. Bo do kogo?

I w końcu niedziela. Impre-
za zorganizowana przez żarskie 
muzeum w parku miejskim. Zu-
pełnie inny świat i inne podejście 
do tematu. O Bitwie Warszaw-
skiej opowiadał... młody chłopak, 
pasjonat historii. Już samo to 
zachęcało do słuchania. Nawet 
nie czytał z kartki. Przypadkowi 
spacerowicze zatrzymywali się 
z ciekawością, by tego posłu-
chać. A potem patriotyczne pio-
senki. Maja Massier i jej radosny 
głos powodował przytupywanie 
do rytmu niejednej nóżki i wywo-
łał uśmiech na niejednej twarzy.

Może dźwięki muzyki 
uspokoiły trochę pochowanego 
nieopodal oficera. Może, mimo 
wszystko, nikogo jednak  po no-
cach straszył nie będzie.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

ŻARY Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Żarach 
w partnerstwie z żarskim 
oddziałem PTTK zapra-
szają 27 sierpnia w godz. 
15.00-18.00 do parku przy 
ul. Wrocławskiej na piknik 
pod hasłem „W kulturowym 
tyglu pogranicza śląsko-łu-
życkiego”.

W programie występy 
zespołów Mała Tęcza i góra-
li czadeckich oraz solistów 
- Magdaleny Bronieckiej 
i Piotra Pużaka. Zaplano-
wano warsztaty dla naj-
młodszych: ubijanie masła 
i degustacja gry i zabawy 
z dawnych lat, a także pre-
miera filmu „W kulturowym 
tyglu pogranicza śląsko-łu-
życkiego”.

Zaproszenie
na piknik
w parku

2 AKTUALNOŚCI
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Wraz z końcem 
wakacji kończy 
się możliwość 
płacenia więcej 
i wysypywania 
do śmietnika 
wszystkich odpadów 
razem. Teraz będzie 
tylko jedna stawka, 
a co za tym idzie - 
wszyscy muszą już 
segregować śmieci. 
Ci, którzy do tej 
pory tego nie robili, 
mają coraz mniej 
czasu, aby się jakoś 
przygotować.
Skąd w ogóle takie zmiany? Są 
one wymuszone przez wprowa-
dzone w ubiegłym roku nowe 
zapisy do ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  
i niektórych innych ustaw.

Najważniejszą zmianą, któ-
ra dotyczy wszystkich mieszkań-
ców jest to, że teraz już wszyscy 
będą musieli segregować odpady.  
Nie będzie więc możliwości zade-
klarowania zbiórki nieselektyw-
nej związanej z wyższą opłatą.

- Jeśli ktoś nie będzie pro-
wadził zbiórki selektywnej, to 
po dokonaniu kontroli będzie 
miał naliczoną opłatę sankcyjną  
w drodze decyzji i w Żarach jest 
to dwukrotność opłaty podsta-
wowej - mówi Daniel Babula, 
zastępca naczelnika wydziału in-
frastruktury i ochrony środowiska 
w żarskim ratuszu.

Za brak selektywnej zbiórki 
lub zbiórkę prowadzoną w spo-
sób nieprawidłowy trzeba będzie 
więc zapłacić nie 24, ale 48 zło-
tych na osobę. Właśnie 24 złote 
to stawka, która obowiązywać 
będzie wszystkich mieszkańców 
Żar od września.

- Dużą zmianą jest również 
możliwość zmniejszenia opłaty 
uiszczanej co miesiąc, jeśli wła-
ściciel nieruchomości w zabudo-
wie jednorodzinnej zadeklaruje 
posiadanie kompostownika do 
gromadzenia odpadów biodegra-
dowalnych - mówi Daniel Babu-
la. - W takim przypadku opłata 
naliczona na nieruchomość i za-
leżna od ilości mieszkańców, zo-
stanie pomniejszona o 5 złotych, 
co jest i tak stosunkowo dużą ob-
niżką, patrząc na inne gminy.

Nad tym warto się zastano-
wić. Jeśli ktoś zdecyduje się na 
taki rabat, nie będzie już mógł od-
dawać odpadów biodegradowal-

nych w workach, tylko wszystko 
będzie musiało trafiać do kom-
postownika. Taką decyzję każdy 
podejmuje sobie sam. Dodat-
kowo, pracownicy urzędu będą 
sprawdzać, czy mieszkaniec rze-
czywiście posiada zadeklarowany 
kompostownik i czy odpowiednie 
odpady do niego trafiają.

Od 2013 roku miasto wzięło 
na siebie obowiązek wyposażania 
nieruchomości w pojemniki na 
odpady, co w zasadzie, zgodnie 
z ustawą, należało do właścicieli 
nieruchomości. Zmiana w prze-
pisach jest taka, że teraz właści-
ciele nieruchomości oprócz po-
jemników muszą posiadać własne 
miejsca do gromadzenia odpadów  
i o nie dbać.

W konsekwencji tego, znik-
ną z terenu miasta wolnostojące 
miejsca do gromadzenia odpa-
dów. Dziś w różnych miejscach, 
choćby przy drogach, chodni-
kach, stoją dzwony, do których 
praktycznie każdy miał swobod-
ny dostęp i mógł wrzucać do nich 
co chciał, kiedy chciał i ile chciał.   
Wprawdzie nie stanie się to z dnia 
na dzień, ale tego rodzaju pojem-
niki, za które nikt nie odpowiada,  
zostaną zabrane.

- Będziemy to robić sukce-
sywnie i w pierwszej kolejności 
zabierzemy dzwony z pasów dro-
gowych, a później z kolejnych 
miejsc - mówi Daniel Babula. 
- To wynika z zapisów ustawy, 
gdzie wyraźnie mówi się o tym, 
że o miejsca do gromadzenia od-

padów muszą postarać się wła-
ściciele nieruchomości, zarówno  
w przypadku domków jednoro-
dzinnych, gdzie w zasadzie nie 
ma z tym problemu, jak i w przy-
padku zabudowy wielolokalowej.

Urzędnicy już dużo wcze-
śniej informowali zarządców 
nieruchomości, że taka zmiana 
nadchodzi. W przypadku braku 
miejsca na własny śmietnik, po-
trzebny teren można wydzierża-
wić, na przykład od miasta.

- W takim przypadku za-
rządca nieruchomości w drodze 
dzierżawy staje się posiadaczem 
zależnym i może sobie przygoto-
wać miejsce do gromadzenia od-
padów i co bardzo ważne, odpo-
wiadać za to miejsce w zakresie 
sanitarnym, wizualnym i porząd-
kowym - mówi Daniel Babula. 
- Już nie będzie możliwości gro-
madzenia odpadów w miejscach 
ogólnodostępnych.

Wszystko sprowadza się do 
tego, żeby za każdy śmietnik ktoś 
odpowiadał. Na przykład grupa 
mieszkańców danego budynku 
wielorodzinnego, albo kilku kla-
tek, wspólnota mieszkaniowa. 
Ma to związek z kontrolami doty-
czącymi prawidłowego segrego-
wania odpadów. Gdy pojemniki 
na odpady są ogólnodostępne, 
w takim przypadku nie da się 
stwierdzić, kto nawrzucał szkła 
do papieru. A za coś takiego może 
zostać nałożona kara wspomniana 
już wcześniej, czyli podwojenie 
opłaty za śmieci.

Zamiast opcji - nie wiado-
mo kto jest winien - pojawia się 
pewien rodzaj odpowiedzialności 
zbiorowej. Po 1 września nie bę-
dzie wątpliwości, kto z danego 
śmietnika korzysta. Za nieprawi-
dłową segregację zapłacą więc po-
dwójną stawkę wszyscy użytkow-
nicy danego śmietnika, w którym 
stwierdzone zostaną nieprawidło-
wości. Jeśli zrobisz coś źle, zapła-
cisz więcej ty i twoi sąsiedzi.

Mieszkańcy płacą, ale 
muszą też dbać
Cena za śmieci wynika z kalkula-
cji. Gmina nie może dopłacać do 
usuwania śmieci, ani też na tym 
zarabiać. Za usuwanie odpadów, 
tego wszystkiego, co trafia do 
śmietników, za transport i zago-
spodarowanie, utylizację, odzysk 
płacą mieszkańcy. Podobnie jak 
za prowadzenie punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów, obsługę 
administracyjną całego systemu 
oraz za edukację w zakresie pra-
widłowej segregacji odpadów.

Koszty to jedno, a wygląd 
samych śmietników to druga stro-
na medalu. Nie wystarczy więc 
tylko płacić i wymagać. Teraz 
wspólnotom powinno zależeć na 
wyglądzie swoich śmietników. 
Jeśli będą tam zalegać stosy od-
padów wielkogabarytowych, tak 
jak to było do tej pory, można 
będzie liczyć się z podwyższoną 
opłatą. A kto lubi płacić dwa razy 
więcej? Dziś jeszcze mało kogo 
obchodzi stan śmietników ogól-

nodostępnych, bo nie ma żadnych 
konsekwencji. Gdy się pojawią, 
wszyscy raczej zaczną bardziej 
zwracać uwagę na porządek  
i poprawność segregacji odpadów.  
W rezultacie może jedynie zyskać 
estetyka tych miejsc.

Wymogi unijne
Wprowadzenie takiego po-
wszechnego obowiązku segre-
gowania odpadów nie jest po-
mysłem żarskich urzędników.  
To konsekwencja zmian w usta-
wie i dostosowanie do wymogów 
unijnych.

- Do roku 2035 musimy 
uzyskać 65 procent poziomu re-
cyklingu i odzysku z całego stru-
mienia odpadów, z wyłączeniem 
odpadów budowlanych i remon-
towych - mówi Daniel Babula. - 
Do 2024 roku musimy osiągnąć 
poziom 50 procent, do 2029 roku 
- 55 procent, a do roku 2034 - 60 
procent.

Im szybciej się za to weź-
miemy, tym większe szanse, że 
uda się to osiągnąć. A jeśli się 
nie uda, trzeba się będzie liczyć 
z unijnymi karami za które tak 
naprawdę zapłacimy wszyscy. 
Z drugiej strony, im skuteczniej 
będziemy ponownie przetwarzać 
odpady, tym korzystniej dla śro-
dowiska, w którym żyjemy. 

- Gdy zbierzemy tonę pa-
pieru, oszczędzamy 11 drzew, 
jeśli zbierzemy 125-centymetro-
wy stosik gazet to oszczędzimy 
6-metrowe drzewo - wylicza Da-
niel Babula. - Jeśli typową pla-
stikową butelkę PET wrzucimy 
do odpowiedniego pojemnika, 
to ograniczamy w ten sposób jej 
rozkład z kilkuset lat do kilku dni. 
Przetwarzając ponownie szkło, 
mamy wpływ na jakość powietrza 
- od 14 do 20 procent. To wszyst-
ko pokazuje, że segregacja od-
padów naprawdę ma sens, tylko 
nie wszyscy jeszcze to rozumieją 
- dodaje.

Segregacja z automatu
Wielu mieszkańców, którzy do tej 
pory nie segregowali odpadów, 
zastanawia się, czy trzeba teraz 
ponownie składać deklaracje. Jak 
zapewnia zastępca naczelnika, ta-
kie deklaracje nie są potrzebne.

- Ponadto mieszkańcy dom-
ków jednorodzinnych nie muszą 
sami zaopatrywać się w worki 
na odpady, do tego zobowiązany 
jest PEKOM w terminie do końca 
sierpnia - mówi Daniel Babula.

Andrzej Buczyński

ŻARY Już od 1 września wszyscy muszą segregować odpady

1 września nadchodzi

Od 1 września takie pojemniki będą usuwane z miejsc ogólnodostępnych fot. Andrzej Buczyński
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Jak segregować odpady

WRZUCAMY
• gazety, czasopisma, książki
• ulotki, katalogi
• zeszyty, papier szkolny i biurowy
• torby i worki papierowe, papier 

pakowy
• złożone na płasko tekturę i kartony

NIE WRZUCAMY
• kartonów po sokach i mleku (te-

tra-pak)
• zabrudzonego papieru
• zatłuszczonego papieru
• papieru woskowego, termiczne-

go, faksowego
• opakowań z zawartością
• tapet, worków po materiałach 

budowlanych
• pieluch, artykułów higienicz-

nych (zużytych ręczników papie-
rowych i chusteczek higienicz-
nych)

• paragonów

UWAGA
• kartony i pudełka muszą być po-

składane by zajmowały jak naj-
mniej miejsca

• nie trzeba usuwać zszywek, spi-
naczy i niedużych ilości taśmy 
klejącej

WRZUCAMY
• plastikowe butelki po napojach, 

olejach, produktach spożyw-
czych

• plastikowe opakowania po ko-
smetykach, chemii gospodar-
czej, środkach czystości

• torebki foliowe, folie opakowa-
niowe

• plastikowe opakowania po żyw-
ności (np. jogurtach, serkach)

• metale (puszki po napojach 
i żywności, zakrętki do butelek 
i słoików, kapsle, puste opako-
wania po aerozolach)

• kartonowe opakowania po mle-
ku i napojach (tetra pak)

NIE WRZUCAMY
• butelek i opakowań z zawarto-

ścią
• opakowań po lekach, strzyka-

wek
• opakowań i butelek po olejach 

silnikowych i smarach
• zabawek
• elementów mebli ogrodowych
• opakowań po nawozach, środ-

kach ochrony roślin
• puszek i pojemników po farbach 

i lakierach
• styropianu
• sprzętu AGD i RTV, baterii i aku-

mulatorów
• części samochodowych, opon

UWAGA
• wrzucamy tylko puste i zgniecio-

ne opakowania
• nakrętki należy zostawić na bu-

telkach i opakowaniach,
• nie trzeba myć opakowań
• nie trzeba zdejmować krążków 

z szyjek butelek i etykiet

WRZUCAMY
• puste, szklane butelki po napo-

jach bez nakrętek
• puste słoiki bez nakrętek
• szklane opakowania po kosme-

tykach (jeżeli nie są wykonane z 
trwale połączonych kilku surow-
ców)

NIE WRZUCAMY
• szklanek, kieliszków, szkła go-

spodarczego (filiżanek misek, 
talerzy, kubków itp.)

• ceramiki, porcelany, fajansu, 
kryształów, doniczek

• szyb okiennych i samochodowych
• luster
• ekranów i lamp telewizorów
• żarówek, świetlówek, reflekto-

rów,
• szkła żaroodpornego, zbrojonego,
• szkła okularowego
• termometrów i strzykawek
• zniczy

UWAGA
• wrzucamy tylko puste, szklane 

opakowania
• należy odkręcić metalowe/pla-

stikowe nakrętki
• nie trzeba usuwać etykiet
• nie trzeba myć opakowań

WRZUCAMY
• roślinne resztki żywności
• obierki z owoców i warzyw oraz 

ich części
• zepsute warzywa i owoce
• skorupki jaj
• fusy po kawie i herbacie
• kwiaty cięte i doniczkowe
• ziemię po kwiatach
• trociny
• skoszoną trawę, liście, drobne 

gałęzie

NIE WRZUCAMY
• mięsa, kości, ryb
• foli, szkła, metalu
• nabiału (serów, jogurtów itp.)
• płynnych resztek żywności
• popiołu z kominka i pieca
• kamieni
• odchodów zwierzęcych
• żwirku dla kota
• padłych zwierząt
• płyt wiórowych
• pieluch, artykułów higienicz-

nych

UWAGA
• odpady powinny być wyrzucone
• bez opakowań, tj. worków,
• siatek, słoików

METALE
I TWORZYWA

SZTUCZNE
SZKŁO BIOODPADY PAPIER

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Brata Alberta 8
przyjmowane są, powstające wyłącznie 
w gospodarstwach domowych na tere-
nie Miasta Żary, następujące odpady:
• nadwyżki odpadów selektywnie zebra-

nych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, 
metale, odpady ulegające biodegrada-
cji, opakowania wielomateriałowe i od-

pady zielone),
• niebezpieczne,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodar-
stwie domowym w wyniku przyjmowa-
nia produktów leczniczych w formie inie-
kcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilo-

ści do 1,5 tony rocznie z jednej nierucho-
mości),

• zużyte opony,
• tekstylia i odzież.



21 sierpnia 2020       Moja Gazeta6 AKTUALNOŚCI

Wojskowe świętowanie

Fragment prelekcji „Z karabinem i torbą 
sanitarną na ramieniu - żołnierze spod 
znaku Eskulapa na kresowych rubieżach 
Rzeczypospolitej”

- Zarówno w latach dwudziestych, jak i obecnie, nasi przełoże-
ni, zarówno cywilni, jak i wojskowi, nie do końca doceniają wy-
siłek polskiej, wojskowej służby zdrowia. Dlatego trzeba przy-
pomnieć wielkie dokonania naszych poprzedników z lat dwu-
dziestych w dziele odzyskania i utrzymania niepodległości. 

Na terenach Kresów Wschodnich toczyły się działania 
wojenne pierwszej wojny światowej i w związku z tym były 
one zrujnowane, ograbione i zniszczone do granic możliwo-
ści. Nie działały tam żadne instytucje, w związku z tym real-
ną siłą, jeśli chodzi o służbę zdrowia, była wyłącznie wojsko-
wa służba zdrowia. W Bitwie Warszawskiej, w której odniesio-
no wielki sukces militarny, również wielkie zwycięstwo odnio-
sła wojskowa służba zdrowia. Biorąc pod uwagę straty odnie-
sione przez wojsko polskie w 1920 roku, to zabici i ranni byli 
tylko niewielką częścią ogólnych strat wojska polskiego. Naj-
większe straty były spowodowane przez epidemie groźnych 
chorób zakaźnych. W tym czasie ze wschodu, wraz z działa-
niami wojennymi, przychodziły niezwykle śmiertelne choroby. 
Wspomnę tylko, że na tyfus w latach 1919-1921 zmarło prawie 
2,5 miliona ludzi w samej Rosji. Do tego dochodzi jeszcze dur 
brzuszny, czerwonka, ospa, cholera, grypa hiszpanka, a nawet 
dżuma. Wszystko to pchało się ze wschodu na tereny naszych 
ziem centralnych. 

Wojskowa służba zdrowia postawiła kordon sanitarny, 
później wsparty przez cywilną służbę zdrowia, ale na obsza-
rze frontowym działała tylko służba wojskowa. Trzeba pamię-
tać, że wówczas nie było jeszcze antybiotyków. Każdy kontakt 
z osobą chorą na tyfus dla osoby o niewielkim nawet osłabie-
niu odporności oznaczał śmierć. Na Kresach Wschodnich wy-
mierały całe miejscowości. W związku z tym polscy pracowni-
cy wojskowej służby zdrowia - lekarze, pielęgniarki, sanitariu-
sze, noszowi - mieli pełną świadomość, że udzielając pomocy 
naszym żołnierzom i ludności cywilnej, ryzykują własnym ży-
ciem. Tysiące naszych pracowników oddało życie w czasie woj-
ny 20. roku. Nikt o tym nie pamięta.

Takie porównanie się nasuwa. O księdzu Ignacym Sko-
rupce, wspaniałym kapelanie, który wraz z żołnierzami po-
szedł w bój i stracił życie, wie cała Polska. Ale prawie nikt nie 
jest w stanie podać imię i nazwisko jakiegoś polskiego lekarza, 
który stracił życie na Kresach, ratując życie drugiego człowie-
ka. Tymczasem zmarło tam tysiące ludzi. Żołnierze umierali od 
stopnia pułkownika do szeregowego. Od komendanta szpitala 
do prostego sanitariusza, czy noszowego.

Generalnie polskiej wojskowej służbie zdrowia udało się 
zatrzymać te epidemie i nie zostały one zawleczone wgłąb 
Polski i dalej na zachód, co jest wielką wiktorią po heroicz-
nej bitwie. Dziwi fakt, że my sami nie upominamy się o tą pa-
mięć. Moim zdaniem przewyższa to nawet zwycięstwo militar-
ne. Gdybyśmy przegrali Bitwę Warszawską i stracili niepodle-
głość, to nie doszłoby przynajmniej do biologicznego unice-
stwienia Polski. Te epidemie mogłyby to spowodować.

ŻARY Obchody 
Święta Wojska 
Polskiego w 100. 
Rocznicę Bitwy 
Warszawskiej  
trwały kilka dni  
i miały bardzo różny 
charakter.
Najbardziej uroczysta część ob-
chodów miała miejsce 13 sierpnia 
na terenie 105. Kresowego Szpi-
tala Wojskowego. Przeprowadzo-
na została zgodnie z ceremonia-
łem wojskowym Sił Zbrojnych 

RP, a uczestniczyli w niej mię-
dzy innymi wojewoda lubuski i 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych. Ta część obchodów po-
przedzona była bardzo interesu-
jącą prelekcją o roli wojskowej 
służby zdrowia, przygotowaną 
przez dr. Zbigniewa i Krzysztofa 
Kopocińskich.

W sobotę, 15 sierpnia,  
w kilku miejscach miasta, między 
innymi przy kościele św. Józefa 
Oblubieńca i na cmentarzu komu-
nalnym, składane były wiązanki 
kwiatów i zapalane znicze.

W niedzielę natomiast 
wszyscy zgromadzeni przy pawi-
lonie muzycznym w parku miej-
skim przy Al. Jana Pawła II mo-
gli posłuchać o historii Cudu nad 
Wisłą w formie rozmowy pomię-
dzy Piotrem Zachmytem, pra-
cownikiem żarskiego muzeum  
a młodym laureatem konkursu hi-
storycznego Jakubem Kossow-
skim. Na koniec wystąpiły Sio-
stry Massier w towarzystwie Ma-
riusz Massiera. Koncert partio-
tyczny był ostatnim punktem te-
gorocznych obchodów. ATB dr n. med. Zbigniew Kopociński fot. Andrzej Buczyński

Oficjalnie, w 105. Szpitalu fot. Andrzej Buczyński

Przy kościele św. Józefa fot. Andrzej Buczyński

Piotr Zachmyt i Jakub Kossowski fot. Andrzej Buczyński

Koncert patriotyczny fot. Andrzej Buczyński
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Wigilia 2001 fot. arch.

Zaczęło się od pasji...
czyli o teatrze Drewniana Kurtyna (cz. 13)
ŻARY Oprócz 
działającego 
systematycznie 
teatru „Drewniana 
Kurtyna” w Żarskim 
Domu Kultury 
powstawały inne 
grupy aktorskie  
i przedstawienia.

„Iron i Jego Majdan”
W grudniu 1984 roku powstał 
„konkurencyjny” zespół założo-
ny przez członków Teatru Drew-
niana Kurtyna, Mariusza Pęka-
lę, Marka Branda, Janusza Sza-
browa i Marka Lisa pod nazwą 
„Iron i Jego Majdan”. Stało się to 
na Festiwalu Poezji Romantycz-
nej w Zakopanem. Działał on do 
września 1988 roku uczestnicząc 
razem z Teatrem Drewniana Kur-
tyna w festiwalach i przeglądach, 
zdobywając w tym czasie równo-
rzędne nagrody.

„Babski Majdan”
W marcu 1985 roku powsta-
ła opcja feministyczna „Irona” 
a mianowicie „Babski Majdan” 
utworzony przez trzy członkinie 
Teatru Drewniana Kurtyna, Rena-
tę Wojciechowską, Urszulę Dy-
nowską i Wiolettę Pakońską.

Piotr Olszewski
W 1988 roku kroniki Teatru 
Drewniana Kurtyna odnotowu-
ją aktywność Piotra Olszewskie-
go, który wówczas zrealizował 
nagrodzony na Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim swój 
pierwszy monodram pt. Szczę-
ście. Po tym nastąpiły kolejne 
akcje parateatralne instalacje re-
alizowane przez  niego przez na-
stępne kilka lat. Ostatnia znala-
zła  swoje miejsce wśród najlep-

szych dziesięciu spektakli ama-
torskich teatru jednego akto-
ra na Festiwalu Jednego Aktora  
w Zgorzelcu.

„Teatrzyk Nieświeży Wół”
Jesienią 1993 roku ożywił swoją 
działalność „Teatrzyk Nieświeży 
Wół” inspirowany osobą i teksta-
mi Iwony Fuszary.

Wigilia
Inni członkowie Teatru Drewnia-
na Kurtyna wyrażają swoja ak-
tywność twórczą w przedsięwzię-
ciach tak zwanych okolicznościo-
wych, w jednorazowych prezen-
tacjach związanych  z życiem te-
atru czy też Żarskiego Domu Kul-
tury. 

- Taką cykliczną tradycyj-
ną, wręcz legendarną „okoliczno-
ścią” jest Wigilia w Teatrze Drew-
niana Kurtyna, której początków 
nie pamiętają najstarsi członko-
wie teatru. W czasie Wigilii jed-
nym z „istotnych”, jak mawiał 
Witkacy, darów serca są spektakle 
teatralne przygotowywane przez 
różne pokolenia członków teatru. 
Stanowi ona uroczysty Festiwal 
Teatralny, w czasie którego zwy-
cięzcami są wszyscy uczestnicy - 
wspomina Roman Krzywotulski.

Konkursy recytatorskie
Od początku istnienia zespo-
łu członkowie Teatru Drewnia-
na Kurtyna  biorą udział, nie bez 
powodzenia, w krajowych kon-
kursach recytatorskich (Spotka-
nia z Literaturą Świata w Lesku, 
Zaduszki Poetyckie w Poznaniu, 
Centralne Przeglądy Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskie-
go, Olsztyńskie Spotkania Zamko-
we „Śpiewamy Poezję”, Konkurs 
Poezji Współczesnej im. Juliana 
Przybosia o „Złoty Lemiesz”).

To już ostatni odcinek 
wspomnień o wspaniałych ak-
torach, którzy stawiali swoje 
pierwsze kroki w Żarskim Do-
mu Kultury. Dzisiaj większość  
z nich nie ma nic wspólnego  
z teatrem. Najważniejsze, że te 
lata były dla nich świetną za-
bawą. Oczywiście teatr i jego 
twórca, czyli Roman Krzywo-
tulski, działają do dzisiaj. Jeże-
li tylko chcecie zawsze możecie 
pójść na ich spektakl. Wystar-
czy tylko zarazić się pasją, jak 
oni…...

Małgorzata Fudali Hakman

Zdjęcie laureatów z Romanem Krzywotulskim fot. arch.

Wigilia 2007 fot. arch.

Wigilia 2006 fot. arch.
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POWIAT ŻARSKI 
Ciąg dalszy  
o infrastrukturze  
i otoczeniu dworca 
kolejowego 
w Tuplicach.
Oprócz samego dworca Kolei Łu-
życkiej (któremu jednak zostanie 
poświęcony osobny artykuł) z ele-
mentów infrastruktury transporto-
wej znajdujących się w sektorze 
torowisk południowych, przede 
wszystkim warto wymienić ha-
lę dwustanowiskowej prostokąt-
nej parowozowni. Faktem jest, że 
po 1945 r. nie była ona samodziel-
ną jednostką organizacyjną i trak-
towana była jako punkt obrządza-
nia żagańskich parowozów, obsłu-
gujących niezmiernie intensyw-
ny ruch graniczny na szlaku Tupli-
ce - Forst oraz pasażerki ruch lo-
kalny. W węźle kolejowym w Tu-
plicach swoją służbę wykonywa-
ły przeważnie parowozy Ty2. Na 
manewrach przez krótki okres był 
oddelegowany jego starszy kole-
ga Ty1. Swój epizod w roli loko-
motyw prowadzących ciężkie po-
ciągi towarowe w kierunku grani-
cy miały w latach 70. również pa-
rowozy Ty51. Jednak ze względu 
na niewielką odległość, jaką dzieli 
Forst od Tuplic, „Stalińce” – nieto-
lerujące słabego nagrzania niezbyt 
dobrze sprawdziły się w tej roli  
i zrezygnowano z ich eksploatacji 
na tym terenie. 

Żuraw wodny, z którego 
nawadniano parowozy, znajdo-
wał się pomiędzy torami 18 i 20. 
Wjazd do szopy odbywał się tora-
mi nr 22 i 24 odgałęziającymi się 
z krótkiej drogi zwrotnicowej, wy-
chodzącej z toru nr 20. Na torze 
nr 24 były dwa kanały naprawcze. 
Jeden znajdował się wewnątrz bu-
dynku parowozowni, gdzie prze-
prowadzano rewizję do oględzin 
oraz smarowano spody czy maźni-
ce, drugi na zewnątrz i miał cha-
rakter kanału oczystkowego. Po 
pracach serwisowych, szlakę wy-

wożono na specjalne składowisko 
znajdujące się przy torze 20b. We-
wnątrz starej parowozowni, na są-
siednim torze 22, również znajdo-
wał się kanał rewizyjny. W części 
hali od strony peronu 1 znajdowa-
ło się biuro kierownika oddziału 
wagonowni. Parowozownia zosta-
ła fizycznie zlikwidowana na prze-
łomie lat 80/90 wskutek rażących 
uszkodzeń dachu i ogólnego złego 
stanu technicznego budynku. 

Naprzeciwko szopy do dzi-
siaj istnieje sporej wielkości bu-
dynek byłych warsztatów Zamiej-
scowego Oddziału Wagonowni 
Żary, do którego wchodziły dwa 
tory naprawcze nr  26 i 28. W la-
tach 70. miał miejsce groźny in-
cydent w czasie niekontrolowa-
nego przetaczania grupy wago-
nów, które z impetem uderzyły  
w kozioł oporowy znajdujący się 
w wewnątrz budynku, uszkadzając 
ścianę oddzielającą pomieszcze-
nie szatni dla pracowników wago-
nowni. Szczęśliwie nikomu nic się 
nie stało. Obok warsztatów - bliżej 
ul. Przemysłowej - swój niewielki 
magazyn miała służba zabezpie-
czenia ruchu i łączności. Oprócz 
pracowników rewidentów, ślusa-
rzy, w warsztatach pracowała ca-

ła grupa rzemieślników wykonują-
cych prace naprawczo-serwisowe, 
zarówno w samych warsztatach, 
jaki i na zewnątrz, bezpośrednio 
na torach (np. wymiana klocków). 
Po likwidacji wszystkich etatów w 
murach dawnych warsztatów wa-
gonowych od wielu lat mieści się 
zakład wulkanizacyjny. 

W skład torów południo-
wych, administrowanych dawniej 
przez Kolej Łużycką, wchodziły 
jeszcze dwa tory boczne o nume-
rach 14 i 16. Tor nr 16 - z które-
go przed 1963 r. można było bez-
pośrednio drogą zwrotnicową wje-
chać na tor 20 – od rozjazdu nr 34 
był przedłużony 100-metrowym 
żebrem 16a, które prowadziło do 
szopki dla drezyny odcinka drogo-
wego (najpierw żarskiego oddzia-
łu służby drogowej, później zielo-
nogórskiego). W latach 60-70 ga-
rażowano w niej wózek akumu-
latorowy, zaś w tylnej części tego 
obiektu znajdował się warsztat ze 
stolarnią Rejonu Budynków. 

Zewnętrzny dla tej grupy tor 
nr 14 jest jedynym, który nie pod-
dał się intensywnym procesom li-
kwidacyjnym, jakie miały miej-
sce kilkanaście lat temu. Jest od-
dzielony od torów północnych du-

żym placem ładunkowym i daw-
nymi zasiekami węglowymi. Na-
węglanie parowozów odbywa-
ło się półmechaniczne za pomocą 
żurawia stacjonującego przy torze 
nr 14. Po awarii dźwigu na począt-
ku lat 70., załadunek węgla odby-
wał się za pomocą żurawia prze-
jezdnego, poruszającego się to to-
rze nr 16. Węgiel przez plac był 
transportowany za pomocą wóz-

ków o ładowności 0,5t. Następnie 
były wywracane przez pracow-
nika, który oryginalnym paten-
tem odblokowywał zamek. Rocz-
nie odbiorcom państwowym i in-
dywidualnym z Tuplic wydawa-
no 1200 ton węgla. W obrębie pla-
cu swoją lokalizację znalazły rów-
nież niewielki magazyn Rejonu 
Budynków, transformator i przede 
wszystkim nastawnia dysponują-
ca Tp. 

W obrębie torów połu-
dniowych wszystkie rozjazdy 
były przestawiane ręcznie, zaś  
z nastawni dyżurny obsługiwał 
wszystkie rozjazdy o napędzie 
elektromechanicznym znajdują-
ce się w zachodniej głowicy (od 
24 do 36) oraz rozjazdy – zwykły 
nr 22 i krzyżowy nr 23 – umożli-
wiające wjazd z kierunku Żagania 
na tory nr 20 i 18. Wobec rozbiórki 
torów południowych, dzisiaj dy-
żurny ruchu z nastawni dysponu-
jącej obsługuje rozjazdy od 28 do 
36. Krzyżowy rozjazd nr 27, który 
umożliwiałby wjazd na reliktowy 
tor nr 14 jest od kilkunastu lat już 
nieczynny.  (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 36)

Krzątający się po tuplickiej stacji parowóz Ty2-250 (jesień 1986 r.) fot. Arkadiusz Łobodziec

Parowóz Ol49-19 na czynnościach obsługowych na tuplickim kanale oczystkowym (styczeń
1990 r.) fot. Arkadiusz Łobodziec

Od lewej: warsztat biura zabezpieczenia ruchu i łączności, warsztaty wagonowe, garaż drezyn
ze stolarnią Rejonu Budynków, transformator i magazyn Rejonu Budynków (2008 r.) 
fot. Grzegorz Dawczyk

Garaż drezyn i warsztat Rejonu Budynków z wchodzącym doń żebrem 16a. 
Obok słupek pikietażu linii w kierunku Lubska i jej fragment zasypany 
skarpą oporową. (2001r.) fot. Sławomir Fedorowicz
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Wielki fi nał nowej ligi
KOSZYKÓWKA 
W sobotę, 15 sierpnia, 
na żarskim Orliku przy 
ul. Paderewskiego 
zakończyły się 
rozgrywki 3X3 Summer 
League,  wymyślone 
i doprowadzone do 
końca przez Radosława 
Barcza.

Pierwszy turniej odbył się 4 lipca 
i po 6 tygodniach nieprzerwanej gry 
zakończył się wielkim fi nałem. W li-
dze brało udział ponad 120 zawodni-
ków, od malucha do oldboya, którzy 
rozegrali ponad 300 meczów. 22 eki-
py koszykarzy amatorów i nie tylko, 
świetnie się bawiły grając w koszy-
kówkę na świeżym powietrzu.

- Jestem bardzo zadowolo-
ny z przebiegu całej imprezy. Jak na 
pierwszy raz to było to mega wyda-
rzenie. Dodatkowej motywacji do 
działania w kolejnych tego typu ini-
cjatywach dają mi opinie innych, 
którzy są bardzo wdzięczni i gotowi 
na kolejne sportowe wyzwania. Naj-
bliższy turniej już w okolicach 11 li-
stopada, czyli na Polskie Święto Nie-
podległości - podsumował Radek 
Barcz, który w międzyczasie zmienił 
stan cywilny.

Małgorzata Fudali Hakman

Turnieje dla małych i dużych
PIŁKA NOŻNA W sobotę 
(15.08) na stadionie w Grabiku 
zostały rozegrane dwa turnieje 
piłkarskie zorganizowane przez 
Sport Projekt i Spartę Grabik.
Jako pierwszy odbył się turniej dla dzieci Spar-
ta Orlik Cup dla roczników 2010  i młodszych. 
W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn głównie 
z powiatu żarskiego. Każdy zespół miał do roze-
grania 9 spotkań. Najlepszą drużyną okazał się 
UKS Promień Żary, a kolejne miejsca na podium 
zajęły ekipy Budowlanych Lubsko i KS Promień 
Żary.

Chłopaki i dziewczyny z podwórka
Po turnieju dzieci przyszedł czas na turniej ama-
torów „Chłopaki z podwórka”. Zgłosiło się 
7 drużyn, które rozegrały swoje mecze bez udzia-
łu sędziów. Było dużo emocji, walka o wygra-
ną trwała do ostatniego meczu. Nie brakowało 
rzutów karnych, bramek w ostatnich minutach, 
a wszystko przy muzyce z lat 80-tych. Osta-
tecznie najlepszą drużyną turnieju została ekipa 
z Łęknicy, a podium uzupełniły drużyny Pięknych 
i Bestii oraz MMalu. Całość została zakończona 
wspólnym grillem i dobrą zabawą. Kolejny turniej 
12 września w Ruszowie.

Wojciech Pawlak

Klasyfi kacja końcowa:
1. CENTRUM REHABILITACJI I MASAŻU ŻARY

2. IZIBUCKETS
3. ŻARY BULLS

4. WHITE NUGGETS
5-8

ZAJĄCEHASAJĄCEPOŁĄCE
BAD BOYS

MAMBA OUT
GANG DZIKICH WIEPRZY

9-16
CIAVO DESTROYERS

BLUE FACE TEAM
ŻKSW

SPACE DŻEM
BALLERS

SZTYWNIUTKO
HARACZE

NIU YORK KŃKS

Indywidualne:
• Najmłodszy zawodnik - Alan Więckiewicz (10 lat)
• Jedyna dziewczynka - Milena Kozinska
• Najlepszy zawodnik młodego pokolenia Best 

Rookie - Bartek Jachimowicz
• Najlepszy kumpel na turnieju - Szymon Sroka
• Best Oldboy - Jarosław Tomaszewski
• Najlepsza akcja ligi - Mateusz Niemiro
• Best Defender - Jakub Koczan
• Best Shooter - Kacper Burnecki
• Konkurs za 3 pkt. - Hubert Kondycki
• Konkurs Wsadów - Kamil Olejnik
• Best Scorer - Dawid Łyba
• MVP - Tomasz Drozdowski

fot. Paweł Tomaszczyk

fot. Paweł Tomaszczyk fot. Paweł Tomaszczyk

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Pierwszy punkcik Delty

Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ZORZA OCHLA 4 4 0 0 19 : 5 12

2. PROMIEŃ ŻARY 4 4 0 0 15 : 4 12

3. BUDOWLANI LUBSKO 4 3 1 0 11 : 3 10

4. ŁKS ŁĘKNICA 4 3 0 1 8 : 2 9

5. SPROTAVIA SZPROTAWA 4 3 0 1 12 : 4 9

6. POGOŃ PRZYBORÓW 4 3 0 1 10 : 5 9

7. PIAST INEX CZERWIEŃSK 4 2 1 1 8 : 4 7

8. LZS KADO GÓRZYN 4 1 3 0 6 : 4 6

9. SPARTA GRABIK 4 2 0 2 6 : 10 6

10. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 4 1 2 1 10 : 8 5

11. UNIA KUNICE ŻARY 4 1 1 2 7 : 10 4

12. DRZONKOWIANKA RACULA 4 1 1 2 4 : 12 4

13. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 4 1 0 3 7 : 7 3

14. LECH SULECHÓW 4 1 0 3 7 : 15 3

15. CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 4 0 1 3 3 : 7 1

16. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 4 0 1 3 3 : 16 1

17. MIESZKO KONOTOP 4 0 1 3 7 : 16 1

18. GKS SIEDLISKO 4 0 0 4 5 : 16 0

PIŁKA NOŻNA
Ostatnie wyniki Delty 
oraz Chynowianki 
rozczarowywały. 
Drużyna z Sieniawy 
Żarskiej zasłużenie 
przegrała pierwsze 
trzy mecze 
prezentując się 
poniżej oczekiwań. 
Szczególnie ,,lanie” 
zaserwowane przez 
czarnego konia 
okręgówki 
w postaci Zorzy 
Ochli powinno dać 
do myślenia, iż Delta 
musi zmienić styl gry 
lub przekształtować 
obecny na bardziej 
skuteczny.

Przy mocnym słońcu lepiej w spo-
tkanie weszła ekipa gospodarzy. 
Niemal na starcie obrońcy Chyno-
wianki popełnili błąd, jednak Maciej 
Leszczyński uderzył obok bramki. 
Kolejna próba z dystansu nieudana. 
Delta przeważała, ale goście swo-
ją dogodną sytuację również wy-
kreowali - ze stałego fragmentu. 
Z rzutu wolnego Roland Kifert ude-
rzył na bramkę. Strzał był precyzyj-
ny, aczkolwiek Sebastian Bieńko 
w bramce był czujny. Zawodników 
Delty ta sytuacja nie przybiła i do-
minacja graczy z Sieniawy Żarskiej 
trwała. Kolejna próba z dalszej odle-
głości była nieudana. Bramką pach-
niało coraz mocniej. Najpierw nie-
uznany gol ze spalonego, następ-

nie Kaźmierski upadający w po-
lu karnym po dobrej akcji indywi-
dualnej zwiastowały problemy dla 
beniaminka. Bramkarz bezrobotny 
nie pozostał, gdyż przy kolejnej pró-
bie zdobycia bramki musiał sparo-
wać piłkę. Kaźmierski był bliski do-
bitki, jednak w ostatniej chwili de-
fensor gości Klemczyński interwe-
niował wślizgiem. Oblężenie go-
ście przetrwali, zaś spotkanie za-
częło się wyrównywać. Taki obrót 
spraw nie przeszkodził Delcie stwo-
rzyć dogodnej okazji. Łukasz Żół-
tański oraz Jakub Kaźmierski po do-
brej wymianie piłki, dobiegli do po-
la karnego, jednak fi nalizacja pozo-
stawiła wiele do życzenia. Skończy-
ło się na strzale w boczną siatkę jed-
nego z kolegów. To na tyle z dogod-
nych okazji. Gra po obu stronach 
znacznie się zaostrzyła, czego świa-

dectwem jest żółta kartka oraz prze-
pychanka Jakuba Femlaka.

Same błędy
Druga połowa zaczęła się od fe-
stiwalu błędów. Sytuację z dosko-
nałej pozycji do uderzenia otrzy-
mał Łukasz Morżak, jednak za dłu-
go podejmował decyzję. Potem Pa-
tryk Ślusarski nie porozumiał się 
z obrońcami oddając piłkę rywa-
lowi. Na szczęście bez większych 
konsekwencji. Zespoły grały czytel-
nie, przez co widowisko siadło. Je-
dynie bramka mogła odblokować tą 
niemoc z obu stron. Tak też się sta-
ło! W 69. Minucie, po wrzutce na 
pole karne, do piłki wyskoczył Pa-
weł Knap, który swoim strzałem za-
skoczył golkipera gospodarzy lobu-
jąc go oraz dając prowadzenie eki-
pie z zielonogórskiego Chynowa! 

Goście znając wagę zdobytej bram-
ki wzmocnili szeregi obronne sku-
piając się na obronie oraz zyski-
waniu dużej ilości czasu poprzez 
faule. Początkowo zdawało to eg-
zamin, jednak podczas ostatnich 
10 minut przeżywali piekło. Naj-
pierw próba Kornela Szymańskie-
go przeszła tuż obok prawego słup-
ka. Nie czekając na dalszy przebieg 
wydarzeń po szybkim odbiorze piłki 
doskonałą okazję miał wprowadzo-
ny w przerwie Piotr Kuś, aczkol-
wiek jego strzał minął lewy ,,pręt”. 
Goście przetrwali nawałnicę, jed-
nak do ostatniej akcji meczu. Przy 
wrzutce na pole karne najlepiej od-
nalazł się grający trener Delty, któ-
ry uratował punkt dla zawodników 
z Sieniawy swoim strzałem! 

Emocje wzięły górę
Emocje towarzyszące podczas me-
czu udzieliły się podczas ostatnie-
go gwizdka, gdzie doszło do prze-
pychanki między graczami obu ze-
społów przy ławce rezerwowych 
gości. Gracze otrzymali po żółtej 
kartce. Zawodnik Chynowianki nie 
poniósł większych konsekwencji za 
ten czyn, jednak Patryk Ślusarski 
z Delty otrzymał drugi żółty karto-
nik, a w konsekwencji czerwony. 

Gospodarze minimalnie po-
prawili swoją grę. Potrafi li zdomi-
nować rywala, nie opierając swej 
gry tylko i wyłącznie na długich pił-
kach. Niestety, były to krótkie frag-
menty meczu, przez co uzyskanie 
całkowitej kontroli nad meczem 
okazało się misją nie do spełnienia. 
Dodatkowo podejmowane działania 
stawały się schematyczne, a rywa-
le mogli łatwiej przeczytać grę go-

spodarzy. Jedynie pierwsze 15 mi-
nut oraz ostatnie 10 przyniosło nam 
namiastkę Delty z poprzedniego se-
zonu, gdzie ich gra miała prawo za-
dowalać fanów. 

Podobnie jak poprzedni-
cy, Chynowianka miała swoje do-
bre fragmenty. Dobrze wygląda-
jące rzuty wolne, dośrodkowania 
oraz pojedyncze działania obronne 
mogą przynosić nadzieję trenerowi 
gości. Niestety były to zbyt krótkie 
odstępy czasowe, by mieć jakąkol-
wiek nadzieję na pewne odniesienie 
sukcesu w spotkaniu. Prezentowa-
ny styl przypomina mi Union Berlin 
czy Burnley, jednak czy beniami-
nek klasy okręgowej odniesie efek-
ty równie imponujące? Tego nikt nie 
wie, aczkolwiek nawet ten styl jesz-
cze musi dostać wiele poprawek, je-
śli chce liczyć na sukces. 

Następna kolejka dla zawod-
ników z Sieniawy Żarskiej oznacza 
wyjazd do Bytomia Odrzańskiego. 
Miejscowa Odra w poprzedniej ko-
lejce zdołała udowodnić swoją war-
tość wygrywając w Zielonej Gó-
rze z Drzonkowianką Racula 6:1, 
czyli bezpośrednim rywalem Delty 
w walce o utrzymanie. Bytomianie 
będą mocno dążyli do zwycięstwa 
nad podopiecznymi Marka Sitarka, 
ponieważ oprócz ostatniej wygra-
nej zawodzili gromadząc zaledwie 
2 punkty. Chynowianka wraca na 
ulicę Wyspiańskiego, gdzie przy-
jedzie Alfa Jaromirowice. Rywa-
le swoje mają do ugrania, ponieważ 
niedosyt pozostały po starciu u sie-
bie z liderem daje nadzieję na zdo-
bycie drugiego kompletu punktów.

Miłosz Szkolny

Piłka nożna KLASA A (Grupa 2)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. BÓBR BOBROWICE 2 2 0 0 11 : 2 6

2. START ZIEL-BRUK PŁOTY 2 2 0 0 8 : 1 6

3. BUDOWLANI II LUBSKO 1 2 0 0 8 : 2 6

4. FADOM NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 2 2 0 0 9 : 4 6

5. CZARNI DRĄGOWINA 2 1 0 1 5 : 6 3

6. RELAX GRABICE 2 1 0 1 6 : 5 3

7. SPARTAK BUDACHÓW 2 1 0 1 3 : 3 3

8. LZS ZJEDNOCZENI BRODY 2 1 0 1 8 : 4 3

9. IKAR ZAWADA 1 0 1 0 0 : 0 1

10. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 2 0 1 1 0 : 5 1

11. POGOŃ WĘŻYSKA  0 0 0 0 0 : 0 0

12. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2 0 0 2 2 : 5 0

13. ENERGETYK DYCHÓW 1 0 0 1 1 : 6 0

14. SPARTA MIERKÓW 2 0 0 2 2 : 10 0

15. CZARNI CZARNOWO 2 0 0 2 2 : 12 0

Delta Sieniawa Żarska 1:1 Chynowianka Zielona Góra fot. Andrzej Buczyński
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OSTATNIE MECZE
KLASA

OKRĘGOWA

BUDOWLANI LUBSKO  0 : 0  LZS KADO GÓRZYN

DELTA SIENIAWA  1 : 1  CHYNOWIANKA ZIELONA G.

GKS SIEDLISKO  1 : 6  SPROTAVIA SZPROTAWA

POGOŃ PRZYBORÓW  4 : 2  MIESZKO KONOTOP

DRZONKOWIANKA RACULA  1 : 6  ODRA BYTOM O.

PROMIEŃ ŻARY  2 : 1  PIAST INEX CZERWIEŃSK

DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE  1 : 2  ZORZA OCHLA

SPARTA GRABIK  3 : 2  LECH SULECHÓW

UNIA KUNICE ŻARY  0 : 4  ŁKS ŁĘKNICA

KLASA A - GRUPA 4

BŁĘKITNI KOTOWICE  2 : 4  KP ŚWIDNICA

PŁOMIEŃ CZERNA  3 : 0  LZS KS TOMASZOWO

SPARTA MIODNICA  11 : 0  KWISA TRZEBÓW

CZARNI PRZYBYMIERZ  0 : 7  MOCZYNIANKA ŻAGAŃ

GRANICA ŻARKI WIELKIE  0 : 3  CZARNI JELENIN

ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - PAUZJE

KLASA A - GRUPA 2

SPARTA MIERKÓW  2 : 5  FADOM NOWOGRÓD

CZARNI DRĄGOWINA  3 : 2  ZJEDNOCZENI BRODY

BÓBR BOBROWICE  9 : 1  CZARNI CZARNOWO

ZNICZ LEŚNIÓW W.  0 : 5  START ZIEL-BRUK PŁOTY

BŁĘKITNI ZABŁOCIE  1 : 2  SPARTAK BUDACHÓW

BUDOWLANI II LUBSKO  5 : 1  RELAX GRABICE

Piłka nożna KLASA A (Grupa 4)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. SPARTA MIODNICA 2 2 0 0 18 : 1 6

2. MOCZYNIANKA ŻAGAŃ 2 2 0 0 14 : 5 6

3. PŁOMIEŃ CZERNA 2 2 0 0 9 : 1 6

4. CZARNI JELENIN 2 2 0 0 4 : 0 6

5. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 1 1 0 0 4 : 2 3

6. KP ŚWIDNICA 1 1 0 0 4 : 2 3

7. LZS KS TOMASZOWO 2 1 0 1 2 : 4 3

8. ISKRA MAŁOMICE 1 0 0 1 0 : 1 0

9. GRANICA ŻARKI WIELKIE 2 0 0 2 5 : 10 0

10. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 1 0 0 1 1 : 6 0

11. BŁĘKITNI KOTOWICE 2 0 0 2 3 : 11 0

12. CZARNI PRZYBYMIERZ 2 0 0 2 2 : 11 0

13. KWISA TRZEBÓW 2 0 0 2 1 : 13 0

Dzielili i rządzili
PIŁKA NOŻNA
Prawdziwe tłumy na 
trybunach oglądały 
w niedzielne popołudnie
(16.08) mecz pomiędzy 
Unią Kunice a ŁKS-em 
Łęknica. Obie drużyny 
wzmocniły swoje 
szeregi piłkarzami 
z najwyższej półki 
i dlatego okoliczni 
kibice zastanawiali się, 
kto w tej konfrontacji 
okaże się lepszy.

Pierwsze minuty były wyrównane, ale 
z upływem czasu i sił goście zaczę-
li przeważać. Praktycznie zamieszka-
li na połowie kuniczan i ani myśleli jej 
opuszczać. Ten upór zamienił się bram-
ki. Pierwszą w 30. minucie, w ogrom-
nym zamieszaniu na polu karnym Unii, 
strzelił Filip Urszyc, następną Jarosław 
„Boniek” Owsiany z karnego, a bram-
kę do szatni, także z jedenastki, spre-
zentował miejscowym Paweł „Sito” Si-
ciński. W 15 minut łękniczanie poka-
zali, kto w tym spotkaniu będzie dzielił 
i rządził.

Jednak w drugiej części to miej-
scowi powoli dochodzili do głosu. De-
speracja ich był ogromna, a niechęć 
gości do zaangażowania się w grę jesz-
cze większa, dlatego Unia walczy-
ła o strzelnie choćby jednej bramki. 
I w końcu udało im się, bo piłka po 
strzale Denisa Matuszewskiego prze-
lobowała bramkarza i wpadła do siat-
ki. Sędzia jednak gola nie uznał twier-
dząc, że bramkarz był faulowany. Pod-
opieczni Jarosława Gada jednak się nie 
poddawali i w ostatnich 10 minutach 

postawili wszystko na jedną kartę. Za-
atakowali praktycznie całym zespołem, 
a osamotniony Rafał Ciesielski pokrzy-
kiwał na nich z daleka. Grzegorz Ty-
chowski wzmocnił obronę i na stope-
rze pojawił się, wycofany z linii pomo-
cy, Dariusz Piechowiak, który zastą-
pił kontuzjowanego Artura Janusa. Ja-
rek Owsiany także musiał zejść z boiska 
z powodu urazu i na murawie pojawiły 
się „młode wilki”. Niestety kuniczanom 
nie udało się strzelić bramki za to po 
jednej z nieudanych akcji swoją szan-
sę wykorzystał wprowadzony chwilę 
wcześniej Dawid Kacała, który strze-
lił czwartego gola umęczonym, jak pod 
Ponckim Piłatem, gospodarzom. ŁKS 
Łęknica zasłużenie wygrał z Unią 4:0 
i wszystko wskazuje na to, że skutecz-
nie włączy się do walki o awans.

- Słaby mecz w naszym wyko-
naniu, mnóstwo indywidualnych błę-
dów, niedokładności i przeciwnik 
w pierwszej połowie doskonale wyko-
rzystał nasze błędy, w tym 2 rzuty kar-
ne. Do przerwy 0-3 i mecz już był usta-
wiony. Goście mieli kilku zawodników 

jakościowych, u nas tej jakości w tym 
meczu brakowało  Uważam, że ich 
zwycięstwo było w pełni zasłużone - 
stwierdził po meczu Jarosław Gad, tre-
ner Unii Kunice. 

- W Kunicach zawsze ciężko się 
gra. Wynik wskazuje że było to łatwe 
spotkanie a na pewno tak nie było. Zna-
liśmy mocną stronę Unii w postaci De-
nisa Matuszewskiego. Nasza obrona 
nie dała mu pograć. Pierwsza połowa 
pod nasze dyktando, mieliśmy kontrolę 
nad spotkaniem do tego byliśmy bardzo 
skuteczni, czego brakowało w ostatnim 
spotkaniu. W drugiej połowie celowo 
oddaliśmy piłkę Unii i nastawiliśmy się 
na kontrę. I tu mam pretensje do zespo-
łu bo mogliśmy lepiej parę sytuacji roz-
wiązać. Uważam że z przebiegu spo-
tkania byliśmy zespołem lepszym. Cie-
szą 3 punkty i kolejny mecz na zero z ty-
łu. Drużyna pokazała charakter i umie-
jętności. Mecz z Unią to już przeszłość 
i myślimy już o następnym meczu - pod-
sumował Grzegorz Tychowski.

Małgorzata Fudali Hakman

Walczyli do końca
PIŁKA NOŻNA Prawdziwy 
horror, na szczęście z happy 
endem, sprawili sobie 
piłkarze Sparty Grabik 
w niedzielnym(16.08) 
meczu z Lechem Sulechów.
W pierwszej połowie, lekką przewagę mie-
li gospodarze, którzy wykorzystali dwie 
sytuacje strzeleckie w 100%. Najpierw do 
bramki trafi ł w 43. minucie Łukasz Chmie-
lewski a zaraz potem bramkę do szatni 
sprezentował przyjezdnym Ryszard Grze-
byk. Po przerwie Goście za wszelką cenę 
chcieli nawiązać kontakt bramkowy i przy-
cisnęli miejscowych. Zrobili to bardzo sku-
tecznie i dwa razy drogę do bramki znalazł 
Jakub Łyskawa. Gdy wszystko wskazywa-
ło,ze mecz zakończy się podziałem punk-
tów Mariusz „Maniek” Kościesza dał Spar-
tanom upragnione zwycięstwo. Sparta Gra-
bik po bardzo nerwowym meczu wygrała z 
Lechem Sulechów 3:2.

- Tropikalna pogoda po raz kolej-
ny, obawiałem się tego spotkania, bo tak 
jak  mają chyba wszystkie zespoły, ma-
my wakacyjne problemy kadrowe. Mi-
mo wszystko dysponuję sporą kadrą, 
a zawodnicy, którzy zagrali dali z siebie 
naprawdę maxa i szacun za to. Zespół 
z Sulechowa nie zaskoczył mnie niczym, 
o czym wcześniej nie wiedziałem, czyli 
wysoki pressing i gra skrzydłami. Troszkę 
chyba nasze boisko im przeszkadzało, że-
by się rozpędzić - stwierdził po meczu Ad-
rian Zięba. - Pierwsza połowa chaotyczna, 
ale na plus, bo co mieliśmy strzeliliśmy. 
W drugiej zespół Lecha nas przycisnął 
i doprowadził do wyrównania. Staraliśmy 
się kontrować i to się udało i 3 punkty zo-
stają w Grabiku, a drużynie z Sulechowa 
życzę powodzenia,bo mają młodą drużynę 
i uważam, że jeszcze niejeden zespół z ni-
mi straci punkty. 

Małgorzata Fudali Hakman

Unia Kunice Żary 0:4 ŁKS Łęknica fot. Małgorzata Fudali Hakman
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Festiwal kartek
PIŁKA NOŻNA
Aż 10 żółtych kartek 
pokazał sędzia 
główny, Jarosław 
Gałązka, w meczu 
Promienia Żary 
z Piastem Czerwieńsk, 
który odbył się 
15 sierpnia na 
stadionie przy Z38.

Nie od dzisiaj wiadomo, że dru-
żyna z Czerwieńska jest trudnym 
i bardzo wymagającym prze-
ciwnikiem. Promieniowi gra się 
z podopiecznymi Mateusza Reima-
na ciężko, a mecze są zawsze 
bardzo wyrównane. I tak było tym 
razem. Po pierwszej połowie nic 
nie wskazywało na to, że żaranie 
będą się męczyć z rywalem, bo 
po dwóch bardzo dobrych, wręcz 
widowiskowych akcjach, prowa-
dzili 2:0. Pierwsza bramka padła 
po podaniu Manuela Kowalskie-
go do Kuby Nowaka, który prze-
biegł niczym Usain Bolt pół bo-
iska i idealnie podał nabiegają-
cemu z drugiej strony Kamilo-
wi Dadosowi. Ten nie zmarnował 
okazji i pokonał bramkarza go-
ści. 10 minut później niemal ko-
pia akcji wcześniejszej. Tylko tym 
razem bardzo widoczny w tym 
dniu Kamil Dados podał do Mar-
ka Wolaka, a ten z zimna krwią 
wykonał wyrok, kładąc na mu-
rawę trzech obrońców oraz gol-
kipera Piasta i ze spokojem Da-
lajlamy zapakował piłkę do siat-
ki. Podopiecznym Łukasza Czy-
żyka wszystko się układało i nikt 
nie przypuszczał, że układać się 
przestanie. Co prawda w końców-
ce przyjezdni próbowali skontro-
wać, ale Michał Krukowski za-
trzymał napastnika gości, stając 
przed nim niczym przydrożny żel-
betowy słup, za co arbiter spre-
zentował mu żółtko z szerokie-
go wachlarza kartek, jakie rozdał 
w tym dniu.

Zupełnie inna druga połowa
Druga część spotkania rozpo-
częła się od niewykorzysta-
nej sytuacji Kuby Nowaka, któ-

ry wyszedł z piłką sam na sam 
i przestrzelił. Szkoda, bo zdobyta 
bramka byłaby ukoronowaniem 
bardzo dobrego występu Kuby 
w tym spotkaniu i ustawiłaby wy-
nik meczu. A tak goście posta-
nowili zgodnym chórem uprzy-
krzyć życie żaranom jak się da 
i jak można. A okazało się, że mo-
gą całkiem sporo. Zamknęli miej-
scowych na ich połowie i z upo-
rem maniaka próbowali trafić 
bez GPS do bramki Manuela Ko-
walskiego, który uwijał się mie-
dzy słupkami jak w ukropie. Uda-
ła im się ta sztuka w 51. minucie 
i na stadionie powiało grozą jak 
w „Masakrze piłą mechanicz-
ną 3”. Mecz stał się bardzo ner-
wowy. Wszystkim puszczały ner-
wy a panowie sędziowie stara-
li się za pomocą kartek zapano-
wać nad piłkarzami, trenerami 
i działaczami. Kolor żółty zapa-
nował na boisku i sam van Gogh 
byłby dumny z takiej ilości tego 

koloru, bo nawet jemu nie uda-
ło się tyle zgromadzić na słyn-
nych „Słonecznikach”. Po oblę-
żeniu bramki Promień w końcu 
się otrząsnął i próbował stwo-
rzyć jakąś groźną sytuację. Kil-
ka razy żaranie zapędzili się pod 
pole karne przeciwnika i nawet 
w końcówce Marek Wolak tra-
fił w poprzeczkę, ale wynik nie 
uległ zmianie i Promień zainka-
sował zasłużone 3 punkty i ra-
zem z Zorzą Ochla współlideruje 
w tabeli okręgówki.

- Weszliśmy w mecz bar-
dzo dobrze. Graliśmy wysoko, 
nie dawaliśmy rozgrywać pi-
łek przeciwnikowi i stwarzali-
śmy dużo sytuacji podbramko-
wych i udało się strzelić 2 bram-
ki. Druga połowa była zupełnie 
inna. Na początku nie wykorzy-
staliśmy okazji na 3.0 i chyba od 
tego zaczęło się wszystko zmie-
niać, Piast ruszył agresywnie 
i strzelił kontaktową bramkę. Co 

prawda my mogliśmy podwyż-
szyć wynik na 3:1, ale się nie 
udało i zrobiła się nerwowa koń-
cówka. Najważniejsze, że wy-
graliśmy i możemy sobie dopi-
sać 3 punkty - podsumował Oleg 
Frankovych, który rozegrał bar-
dzo dobre spotkanie.

- Jeżeli chodzi o mecz to 
dwa oblicza spotkania. Pierw-
sza połowa była super. Graliśmy 
mądrze i do tego agresywnie re-
alizowaliśmy to co sobie powie-
dzieliśmy przed meczem. Do te-
go piękne dwie bramki. Począ-
tek drugiej połowy graliśmy nie-
źle do akcji, którą powinniśmy 
na bramkę. A tak  to się za chwi-
lę mści i drużyna Piasta strzela 
gola łapie kontakt i zaczyna się 
u nas nerwowość. Czasami zda-
rza się grać piękny mecz i nie 
wygrywać, a tu jednak szczęście 
w sobotę było po naszej stronie. 
Jest to kolejny krok to realizacji 
założonego planu i oby tak już 

do końca. W niedziele jedziemy 
do lidera i tam będzie trzeba za-
grać dwie równe połowy i poka-
zać kto jest faworytem do awan-
su - podsumował Marek Wolak, 
strzelec drugiej bramki dla Pro-
mienia.

- Uważam, że o sobotniej 
porażce, zadecydowała pierw-
sza połowa. Wyszliśmy na to 
spotkanie ze zbyt dużym respek-
tem w stosunku do przeciwnika. 
Założenia taktyczne nie zostały 
przez nas wykonane. Środkowi 
obrońcy przeciwnika mieli zbyt 
dużo miejsca, co dawało im moż-
liwość gry długich diagonalnych 
podań w boczny sektor. Było to 
idealne rozwiązanie - nieste-
ty dla Promienia. Mieliśmy rów-
nież problem z przesuwaniem 
i atakiem na zawodnika z pił-
ką. Dopiero druga połowa me-
czu wyglądała tak, jak sobie za-
łożyliśmy, przyniosło to kontro-
lę spotkania i bramkę kontakto-
wą. Trzeba jednak przyznać, że 
mimo przewagi drużyna Promie-
nia, potrafiła wyprowadzić groź-
ne kontrataki.

Drużyna Promienia wyko-
rzystała naszą słabszą dyspozy-
cję w pierwszej połowie i zasłu-
żenie wygrała całe spotkanie. 
Traktujemy tę przegraną jako 
jedną z przeciwności, jaką mu-
simy pokonać w drodze do celu, 
który sobie założyliśmy.

Wielkiej „presji” spotka-
nia nie unieśli sędziowie. Oglą-
dając mecze Ekstraklasy widzi-
my jak zawodnicy są chronieni, 
gdzie każde wejście wyprosto-
waną noga w przeciwnika, ude-
rzenie łokciem czy też kopnię-
cie po gwizdku w formie odwe-
tu, kończy się czerwoną kartką. 
Ma to na celu dbanie o zdrowie 
zawodników, którzy i tak w ra-
zie kontuzji mają do swojej dys-
pozycji całe zaplecze medyczne. 
Na naszym poziomie rozgryw-
kowym nikt nie zważa na fakt, 
że ktoś w poniedziałek musi iść 
do pracy - podsumował Mateusz 
Reiman, trener Piasta.

Małgorzata Fudali Hakman

Więcej relacji sportowych w internecie
na stronie

www.sportprojekt.info

Promień Żary 2:1 Piast Inex Czerwieńsk fot. Małgorzata Fudali Hakman
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Z wielkiej chmury, 
mały deszcz KLASA A - GRUPA 4

MOCZYNIANKA ŻAGAŃ - PAUZUJE

2020-08-21 18:00

KP ŚWIDNICA - SPARTA MIODNICA

2020-08-23 12:00

CZARNI JELENIN - CZARNI PRZYBYMIERZ

KWISA TRZEBÓW - PŁOMIEŃ CZERNA

LZS KS TOMASZOWO - ISKRA MAŁOMICE

ŁUŻYCZANKA LIPINKI - GRANICA ŻARKI WIELKIE

ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - BŁĘKITNI KOTOWICE

KLASA A - GRUPA 2
2020-08-23 12:00

CZARNI CZARNOWO - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

FADOM NOWOGRÓD BOBRZ. - BUDOWLANI II LUBSKO

LZS ZJEDNOCZENI BRODY - SPARTA MIERKÓW

RELAX GRABICE - BÓBR BOBROWICE

SPARTAK BUDACHÓW - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

START ZIEL-BRUK PŁOTY - IKAR ZAWADA

2020-08-23 17:00

POGOŃ WĘŻYSKA - ENERGETYK DYCHÓW

KLASA OKRĘGOWA
2020-08-19 17:30

LECH SULECHÓW - GKS SIEDLISKO

2020-08-23 17:00

CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - ALFA JAROMIROWICE

LZS KADO GÓRZYN - POGOŃ PRZYBORÓW

ŁKS ŁĘKNICA - DRZONKOWIANKA RACULA

MIESZKO KONOTOP - UNIA KUNICE ŻARY

ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

PIAST INEX CZERWIEŃSK - SPARTA GRABIK

SPROTAVIA SZPROTAWA - BUDOWLANI LUBSKO

ZORZA OCHLA - PROMIEŃ ŻARY

KOLEJNE MECZE

PIŁKA NOŻNA
O tym, że sobota będzie 
dniem szczególnym 
zarówno dla 
mieszkańców Lubska, 
jak i Górzyna wiadomo 
było od momentu, gdy 
LZPN podał terminarze 
klasy okręgowej. 
Atmosferę derbową 
czuć było w gminie 
od dobrych kilku dni. 
Zawodników i działaczy 
nie trzeba było 
zbytnio motywować. 
Jedni i drudzy pewni 
swego ścigali się w 
obstawianiu wyniku 
spotkania.

W samej grze obydwie drużyny wy-
kazywały się ostrożnością. Lubsz-
czanie uczuleni przez trenera na 
zabójcze kontry ekipy Karola Wide-
rowskiego nie zamierzali nawet na 
moment odkryć się i spróbować za-
atakować ekipę przyjezdnych, któ-
ra zaś robiła wszystko by nie dać 
gospodarzom przejąć inicjatywy 
w środku pola jak i również wykorzy-
stać największy atut w postaci szyb-
kich skrzydłowych. Zarówno Dawid 
Urban, jak i Patryk Kozioł nie mie-
li okazji by się rozpędzić. W 25.mi-
nucie w wyniku zderzenia głowami 
ucierpiał Łukasz Gawron, który nie 
był w stanie kontynuować gry i ko-
nieczna okazała się interwencja po-

gotowia. Na szczęście skończyło się 
jedynie na ośmiu szwach, co pozwa-
la śmiało zaryzykować stwierdzenie, 
że już niedługo zobaczymy utalen-
towanego piętnastolatka na boisku. 
W 30. minucie Tymoteusz Dynow-
ski starł się w walce o piłkę z Micha-
łem Prokopowiczem. W walce „Dy-
ni” z „Dziobakiem”, lepszy okazał 
się dwudziestolatek z Lubska posy-
łając przeciwnika zza miedzy w żuż-
lową bieżnię okalającą lubską mu-
rawę. Górzynianin organoleptycznie 
zbadał skład nawierzchni okalającej 
boisko, a wyglądał po tym jak żużlo-
wiec z czasów, gdy tory nawierzch-
nie torów żużlowych tworzył właśnie 
czarny jak smoła żużel.

Kondycki szoł
Przed przerwą mocne uderzenie Ar-
tura Dąbrowskiego odbił nad bram-
kę Szymon Kondycki i było to swoiste 
preludium do tego, co miało się wy-
darzyć z udziałem dwudziestojedno-
letniego bramkarza drużyny Roberta 
Ściłby. Drugą połowę mocnym pres-
singiem rozpoczęła ekipa popular-
nego “Siwego”, jednak w środku po-
la prym wiedli goście skutecznie wy-
bijając lubszczanom z głowy jakie-
kolwiek ataki. Co prawda w 50. mi-
nucie najpierw swoich sił próbował 
Dawid Walczak, ale jego piłka mo-
gła postraszyć widzów oglądających 
mecz z loży VIP, następnie strza-
łów próbowali Dawid Urban i Patryk 
Kozioł, ale ich strzały nie sprawiły 
większych problemów Radkowi Dą-
browskiemu. Im  bardziej lubszcza-
nie chcieli, tym efekt był odwrotny. 

Na nic zdało się wprowadzenie na 
plac boju stalowego żądła w posta-
ci Macieja Trziszki. Gdy wszyscy kibi-
ce odliczali już minuty do końcowe-
go gwizdka, w 88 min, po Faulu Kon-
rada Ćwika, arbiter spotkania Mi-
chał Gołębiewski wskazał na “wap-
no”. Cisza jaka zapanowała na try-
bunach obiektu przy Sportowej była 
tak niespotykana, że aż dziwna. Szy-
mon Kondycki przed samym rzutem 
karnym otrzymał instrukcje od kole-
gi z drużyny i pewnie, zatrzymał Re-
migiusza Nowaka wprowadzając pu-
bliczność w prawdziwą ekstazę.

Podział punktów
Mecz zakończył się bezbramkowym 
remisem, który nie cieszył żadnej 
z drużyn, bo jedni i drudzy chcieli 
pokazać wyższość nad lokalnym ry-
walem. Patrząc na zestawienia oby-
dwóch ekip cieszy fakt, że obydwa 
zespoły w swoim składzie grają wy-
chowankami, bądź zawodnikami 
z okolic. Próżno było szukać byłych 
ligowców, którzy przyszli do “okrę-
gówki” odcinać kupony dorabiając 
przy okazji niemałe pieniądze. Pa-
trząc na sytuację finansową w gmi-
nie tajemnicą nie będzie, że zawod-
nicy nie grają za kasę, co ostatnio 
w klubach naszego powiatu jest 
nad wyraz modne. Robert Ściłba 
konsekwentnie stawia na młodzież, 
co prędzej czy później zaowocuje, 
a górzynianie z każdym meczem 
udowadniają, że nie są chłopcami 
do bicia.

Albert Grzegorz Pachowicz

Budowlani Lubsko 0:0 LZS Kado Górzyn fot. Małgorzata Fudali Hakman
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Dzień Dobry 
Wakacje

sobota
TVN 9:00

Chris po ataku na World Trade Center w 2001 
roku podejmuje decyzję o wstąpieniu do armii. 
Wkrótce zostaje wysłany do Iraku. Jako snajper 
ma chronić uczestników misji. Dzięki swoim 
niezwykłym umiejętnościom strzeleckim ratuje 
życie wielu żołnierzom, zyskując przydomek 
Legenda. Wieści o jego wyczynach docierają 
też do obozu wroga. Rebelianci wyznaczają 
za głowę Kyle’a wysoką nagrodę, a polowanie 
na niego rozpoczyna znakomity snajper, były 
uczestnik igrzysk olimpijskich Mustafa.

TVN fi lm wojenny, USA, 2014 

Snajper20:05

Piątek

POLSAT

20:05

Sobota

Wojownicy Ruchu Oporu, dowodzeni przez 
generał Leię Organę (Carrie Fisher), ewakuują 
swoją główną bazę. Nie udaje im się jednak 
umknąć wojownik Najwyższego Porządku, 
którzy kontynuują pościg. Mogą oni namierzać 
statki rebeliantów, gdyż dysponują specjalnym 
urządzeniem śledzącym. Syn Lei, który przeszedł 
na Ciemną Stronę Mocy, Kylo Ren (Adam Driver), 
niszczy kolejne pokłady statku Ruchu Oporu, 
waha się jednak przed całkowitym jego unicest-
wieniem, gdyż wyczuwa obecność matki. 

Minęło wiele dni, odkąd pingwiny i szympansy 
odleciały z Afryki do Monte Carlo, by zdobyć 
środki potrzebne na podróż do Nowego Jorku. 
Zniecierpliwieni oczekiwaniem na ich powrót 
Alex, Marty, Gloria i Melman postanawiają wraz 
z Julianem, Maurice’em i Mortem podążyć ich 
śladem. W Europie lew i jego kompani wpadają 
na trop przyjaciół. Próba dyskretnego porwania 
ich kończy się niepowodzeniem i sprawia, że na 
trop całej grupy wpada doskonale wyszkolona 
i zawzięta kapitan Chantel DuBois.

POLSAT fi lm sf, USA, 2017fi lm animowany, USA, 2012

Gwiezdne wojny: Część VIII - Ostatni JediMadagaskar 3 09:50

Niedziela

Koniec zimnej wojny. Weteran akcji specjalnych, 
Amerykanin Sam (Robert De Niro), zostaje wyna-
jęty przez tajemniczego klienta do dowodzenia 
grupą specjalną, w której skład wchodzą kierowca 
Larry (Skipp Sudduth), angielski fachowiec od 
broni Spence (Sean Bean), specjalista od urządzeń 
elektronicznych Gregor (Stellan Skarsgard) oraz 
francuski koordynator Vincent (Jean Reno). Mają 
oni wykraść w Paryżu pilnie strzeżoną walizkę. 
Ich łączniczką ze zleceniodawcą jest irlandzka 
bojowniczka Deirdre.

TVN dramat sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 1998

Ronin21:00

Poniedziałek

Lata 80. XX wieku. Robotnik drogowy Micky 
Ward mieszka w rodzinnym Lowell w stanie 
Massachusetts. Co jakiś czas bez większych 
sukcesów bierze udział w podrzędnych walkach 
bokserskich. Trenuje go przyrodni brat Dicky 
Eklund - były pięściarz, któremu udało się 
kiedyś znokautować samego Sugar Raya 
Leonarda. Teraz jednak dla tego wyniszczo-
nego nałogiem mężczyzny najważniejsze są 
narkotyki. Menedżerką Micky’ego zaś jest jego 
apodyktyczna matka Alice. 

TVP1 dramat biografi czny, USA, 2010

Fighter23:25

Wtorek

Poszukiwacz skarbów, Benjamin Gates 
(Nicolas Cage) zdobył sławę dzięki odkryciu 
wielkiej tajemnicy templariuszy. Teraz razem ze 
swoim ojcem, profesorem uniwersyteckim Pat-
rickiem (Jon Voight), przyjacielem i geniuszem 
komputerowym Rileyem Poole’em (Justin 
Bartha) oraz byłą dziewczyną - archiwistką Ab-
igail Chase (Diane Kruger) - szuka zaginionych 
osiemnastu kartek z dziennika Johna Wilkesa 
Bootha, zabójcy prezydenta Abrahama Lincolna 
(Glenn Beck).

POLSAT fi lm przygodowy, USA, 2007 

Skarb narodów: Księga tajemnic20:05

Środa

Amsterdam, 1983 rok. Trzej młodzi, niedoświ-
adczeni przestępcy - Cor (Jim Sturgess), Willem 
(Sam Worthington) oraz Jan (Ryan Kwanten) 
- decydują się na spektakularne porwanie. Za 
cel obierają sobie potentata branży piwnej 
i jednego z najbogatszych ludzi w Europie, 
Alfreda „Freddy’ego” Heinekena (Anthony 
Hopkins). Uprowadzają go raz z kierowcą, Ab 
Dodererem (David Dencik). Bandyci uprowadza-
ją mężczyznę, po czym żądają rekordowej kwoty 
okupu. Negocjacje trwają przez wiele dni.

TVP2 dramat sensacyjny, Belgia, Holandia, USA, 2015

Porwanie Heinekena22:50

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM WOJENNY FILM PRZYGODOWY FILM SENSACYJNY FILM AKCJI FILM OBYCZAJOWY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 21 sierpnia

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:35 Misja w Afryce 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy 

- Na jagody - magazyn 
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 

- Góry i ich mieszkańcy 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn 
15:35 Gra słów. Krzyżówka 

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
17:55 Anna Karenina - serial 

kostiumowy, prod. Rosja
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 La Bandida - serial 

obyczajowy, prod. Meksyk
20:55 Piłka nożna 

- Liga Europy - Finał, 
prod. Szwajcaria, 2020 

23:30 Porwana - fi lm akcji, 
prod. USA, 2014

01:10 Geniusz - serial
02:05 Seal Team - komando 

Foki - serial
02:50 Ocaleni - reality show

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Anna Dymna - spotka-
jmy się - Karolina Pałasz 

06:40 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

06:50 Familiada - teleturniej 
07:20 Bądźmy razem
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:30 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 
14:10 Czarne chmury - serial
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Rodzinka.pl - serial 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Fałszywa tożsamość 
- thriller, prod. USA

22:25 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa 
Dwójki - koncert 

23:55 Magia w blasku
księżyca 
- komedia

01:40 Zaginiona 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 2012, 
reż. Heitor Dhalia,
wyk. Amanda Seyfried

03:25 Niezgodna - fi lm akcji, 
prod. USA, 2014, reż. Neil 
Burger, wyk. Shailene 
Woodley, Theo James, 
Ashley Judd, Jai Courtney, 
Zo Kravitz, Kate Winslet 

05:45 Zakończenie dnia

04:30 Uwaga! 
04:50 Kuchenne rewolucje 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital - program 

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
- program kryminalny 

12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

13:15 Szpital 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirusa 
19:55 Uwaga! 

20:05 Snajper - fi lm wojenny, 
USA, 2014, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Bradley 
Cooper, Sienna MillerLuke 
Grimes, Jake McDorman, 
Cory Hardrict 

22:55 Torque: Jazda na 
krawędzi - fi lm 
sensacyjny, USA, 2004, 
reż. Joseph Kahn, wyk. 
Martin Henderson, Ice 
Cube, Monet Mazur, Adam 
Scott, Matt Schulze, Jaime 
Pressly 

00:35 Kuba Wojewódzki
- talk show 

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

02:40 Uwaga! 
02:55 Noc magii
04:15 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia 
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:00 Doktor Strange
 Benedict to historia świa-

towej sławy neurochirur-
ga, dr Stephena Strange’a, 
którego życie odmienił 
tragiczny wypadek 
samochodowy.

22:40 Indiana Jones
i ostatnia krucjata
- fi lm przygodowy

 Rok 1938. Wykładowca 
archeologii i łowca 
przygód Henry Jones 
junior otrzymuje od 
Waltera Donovana, 
zamożnego kolekcjonera 
dzieł sztuki, propozycję 
wzięcia udziału w ek-
spedycji poszukującej 
legendarnej relikwii 
- Świętego Graala. 

01:20 Znaki
 - thriller sci-fi ction
03:35 Tajemnice losu

- program ezoteryczny
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Tam, gdzie 
pasą się owce - serial

08:25 Teatr na ten czas 
08:35 Koło pióra - magazyn 
08:55 Perła w koronie - dra-

mat, reż. Kazimierz Kutz
11:00 Noce i dnie - serial TVP 
13:05 Mój dziwny starszy brat 

- fi lm animowany
13:30 Reżyserzy 
14:20 Stany Zjednoczone 

z lotu ptaka
14:50 Dzika Muzyka 
15:30 Koniec świata

- fi lm obyczajowy, 
reż. Dorota Kędzierz-
awska, wyk. Emilia 
Ziółkowska, Antoni Majak, 
Piotr Kędzierzawska, 
Barbara Ludwiżanka 

16:35 Ciemnoniebieski 
świat - dramat wojenny

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 

- Gruby - serial TVP 

20:00 Kulturalne 007 
- Zabójczy widok 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 1985, reż. John Glen, 
wyk. Roger Moore

22:15 Fabryka hitów 
- Jestem moją muzyką

23:20 Gomorra 
- serial, prod. Włochy, 
Niemcy, 2014 

00:20 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

00:30 Kino nocne - Sieć 
- dramat, prod. USA, 1976

02:35 Carrie - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1976

04:20 Daft Punk bez masek 
- fi lm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania

05:25 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce z 
przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem jest sprytny 
policjant Nash Bridges 
(Don Johnson), który w 
raz ze swoim partnerem 
Joe Dominguez walczy z 
przestępczością w mieście.

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Skaza

22:05 Wasabi: Hubert
zawodowiec
Paryski policjant, Hubert 
Fiorentini, przylatuje do 
Tokio, by wziąć udział 
w pogrzebie dawnej 
narzeczonej. Na miejscu 
dowiaduje się, że ma 
nastoletnią córkę, którą 
ściga japońska mafi a.

00:00 Szybcy i martwi
02:10 Na wariackich 

papierach
03:05 Zobacz to! Blok

powtórkowy: 
Niesamowite!

03:40 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:20 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial

05:05 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna 

Maria Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
15:55 Szkoła 
16:55 Wiza na miłość 
18:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
20:00 Miłość bez końca 

- fi lm obyczajowy, 
USA, 2014, reż. Shana 
FesteShana Feste

22:15 Steve Jobs 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2015, reż. Danny Boyle, 
wyk. Michael Fassbender, 
Kate Winslet, Seth Rogen, 
Jeff  Daniels, Michael 
Stuhlbarg 
Historia życia Steve’a Job-
sa skupia się na kulisach 
wprowadzenia trzech 
kluczowych produktów 
przez fi rmy Apple i NeXT.

00:45 Kości - serial, USA 
Dr Brennan używa 
swoich zdolności do 
odczytywania wskazówek 
pozostawionych na kości-
ach, by wraz z zespołem 
rozwiązywać zagadki 
kryminalne

01:45 Druga strona medalu

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami prze-
stępczości w stanie Teksas. 
08:00 Nasz Nowy Dom 

09:00 Policjantki i Policjanci 
12:00 STOP Drogówka 13:00 
Gordon Ramsay: 24 godziny 
w piekle 14:00 Pamiętniki 
z wakacji 15:00 Detektywi 
w akcji 17:00 Pamiętniki 
z wakacji 18:00 Policjantki 
i Policjanci 20:00 Gwiazdy 
Kabaretu 21:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 

23:05 Pirania 3DD - thriller, USA, 
2012, reż. Gulager John, wyk. 
Hasselhoff  David W nowym 
parku wodnym zażywają 
relaksu tłumy ludzi. Nikt nie 
spodziewa się, że czyhać tam 
może jakiekolwiek niebez-
pieczeństwo. Tymczasem 
na teren aquaparku dostają 
się piranie. 00:55 STOP 
Drogówka 

09:45 Duc in altum 10:00 Infor-
macje dnia 10:15 Rozmowy 
niedokończone 11:20 Ivato 
11:35 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:45 Spotkania 
z ekologią 12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 12:20 
W poszukiwaniu dowodów 

13:20 100 cudownych miejsc na 
świecie 13:30 Msza Święta 
14:55 Słowo Życia 15:00 
Modlitwa 15:20 Mocni 
w wierze 15:50 Ma się rozu-
mieć 16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie 
ręki 17:00 Wyszyński 17:30 
Okiem kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia 

18:15 Westerplatte Młodych 
19:00 Warto zauważyć 
19:30 Opowieści Theo 19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Kartka z kalendarza 21:00 
Apel Jasnogórski
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05:25 Sprawa dla reportera 
06:20 Rok w ogrodzie 
06:45 Rok w ogrodzie Extra
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:35 Film dokumentalny
08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban 
09:20 Rodzinny ekspres
09:55 Kosmiczne jaja - kome-

dia, prod. USA, 1987
11:40 Fascynujący świat 
12:50 Przyrodnik na tropie
13:30 Okrasa łamie przepisy 
13:55 Z pamięci - felieton
14:05 Pensjonat nad 

rozlewiskiem - serial TVP 
15:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
16:00 Postaw na milion 
17:00 Teleexpress 
17:25 Skoki Narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 

20:35 La Bandida
- serial obyczajowy, 
prod. Meksyk, 2019 

21:30 Hit na sobotę 
- Tulipanowa 
gorączka 
- fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2017, reż. Justin 
Chadwick

23:25 Operacja Świt
- dramat, prod. USA, 
2006, reż. Werner Herzog, 
wyk. Christian Bale

01:40 W dobrej wierze 
- dramat, prod. Indie, 
Kenia, USA, 2014,
reż. Philippe Falardeau, 
wyk. Reese Witherspoon

03:35 Miasto z morza - serial 
04:25 Z pamięci - felieton
04:30 Zakończenie dnia

06:25 Barwy szczęścia - serial
07:00 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
07:45 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:30 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:40 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
12:10 Festiwal Muzyki Tanec-

znej - Kielce 2020 
13:25 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole 

2020 - widowisko 
16:20 Rodzinka.pl - serial 
16:50 Kabaretowe Lato 

Dwójki 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:35 Na dobre i na złe
19:35 Lajk! 

20:00 Zaginiona
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 2012, 
reż. Heitor Dhalia, 
wyk. Amanda Seyfried

21:40 To był Festiwal! 
- widowisko muzyczne 

23:05 Niezgodna
- fi lm akcji
prod. USA, 2014, 
reż. Neil Burger, 
wyk. Shailene Woodley, 
Theo James, Ashley Judd, 
Jai Courtney, Zo Kravitz, 
Kate Winslet 

01:25 Fałszywa tożsamość 
- thriller, prod. USA, 
2009, reż. Dennis Dimster
- Denk, wyk. Val Kilmer

03:05 Misja w czasie 
- fi lm science-fi ction

04:35 Zakończenie dnia

04:35 Uwaga! 
- magazyn

04:50 Mango 
- telezakupy

07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry 

Wakacje 
11:30 MasterChef Junior 
12:55 Ameryka Express 
14:25 My Way 
15:00 Dorota inspiruje
16:00 Podróż do wnętrza 

Ziemi - fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Eric Brevig, 
wyk. Brendan Fraser, Josh 
Hutcherson, Anita Briem, 
Seth Meyers 

18:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga!

koronawirus
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

20:00 Narzeczony
mimo woli 
- fi lm komedia, 
USA, 2009, reż. Anne 
Fletcher, wyk. Sandra 
Bullock, Ryan Reynolds, 
Mary Steenburgen, Craig 
T. Nelson, Betty White 

22:15 W nowym zwierciadle: 
Wakacje
- fi lm komedia, USA, 
2015, reż. John Francis 
Daley, Jonathan Goldstein, 
wyk. Ed Helms, Christina 
Applegate

00:30 Szubienica 
- fi lm horror, USA, 
2015, reż. Chris Lofi ng, 
Travis Cluff , Reese 
Mishler

02:10 Uwaga! 
02:30 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby Doo i najeźdźcy 
z kosmosu

10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom 
11:45 Wakacje z Bałtykiem
12:40 Bogaty Dom

- Biedny Dom
13:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Górale
16:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Madagaskar 3
 Alex i jego przyjaciele 

przemierzają Europę, 
cyrkowym pociągiem. 
Ściga ich okrutna kolekc-
jonerka trofeów DuBois. 
Lew Alex, zebra Marty, 
hipopotamica Gloria i 
żyrafa Melman próbują 
wrócić do Zoo.

22:00 Gwiezdne wojny: 
Część VIII - Ostatni Jedi

 Rey, po odnalezieniu 
Luke’a Skywalkera, 
na odciętej od świata 
wyspie, szkoli się pod 
jego okiem i okazuje 
się wyjątkowo pojętną 
uczennicą. Tymczasem 
Kylo Ren, syn księżniczki 
Lei i Hana Solo, dokłada 
starań, żeby unicestwić 
siły rebeliantów. 

01:30 Jak się zakochać
 White to mężczyzna 

nie radzący sobie 
w relacjach damsko
-męskich. 

03:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:30 Angielskie śniadanie 
09:25 Informacje kulturalne 
09:40 Zakochaj się w Polsce 
10:05 Opole - koncertowe 

wspomnienia - felieton 
10:25 23 Krajowy Festiwal 

Piosenki Polskiej Opole 
‘86 - Rock non - stop

11:30 Dokument tygodnia 
- Śniąc o Murakamim 
- fi lm dokumentalny

12:40 Niespotykanie spokoj-
ny człowiek - fi lm TVP 

13:55 Księżniczka Kaguya 
- fi lm animowany

16:10 Koło pióra - magazyn 
16:30 Retro kino - Urodzeni 

wczoraj - komedia
18:15 Co dalej? - program 

publicystyczny 
18:45 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków 
19:40 Z przytupem - Kujawiak 

- widowisko kameralne
20:00 Bilet na weekend

- Wstęp do fi lmu

20:05 Bilet na weekend 
- Bardzo poszukiwany 
człowiek - thriller, 
prod. USA, Niemcy, 
Wielka Brytania, 2014, 
reż. Anton Corbijn, 
wyk. Philip Seymour Hoff -
man, Willem Dafoe, Robin 
Wright, Rachel McAdams, 
Grigoriy Dobrygin 

22:15 Albo Inaczej 2 
- Enea Spring Break 
Festival 2018 - koncert 

23:15 Mocne Kino
- Maratończyk
- fi lm fabularny

01:20 Kino nocne - Cena 
strachu - dramat

03:50 Fabryka hitów 
- Jestem moją muzyką 

04:45 Czarnowidzka 
- fi lm krótkometrażowy

06:00 Na wariackich 
papierach
- komedia
David Addison wraz 
z piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań

20:00 Mocne sobotnie kino: 
W pogoni za zemstą

21:55 Olimp w ogniu
Odsunięty od obowiązków 
agent Secret Service 
jest jedyną nadzieją na 
uratowanie prezydenta, 
gdy Biały Dom zostaje 
zaatakowany przez ter-
rorystów.

00:10 Pożyczony 
narzeczony

02:25 Na wariackich 
papierach

03:35 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

04:35 Z archiwum 
policji - serial 
dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

04:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:00 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:00 Szczeniackie wojsko 

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

14:10 Los numeros 
- fi lm komedia, 
Polska, 2011, reż. Ryszard 
Zatorski, wyk. Lesław 
Żurek, Justyna Schneider, 
Tamara Arciuch, Weronika 
Książkiewicz 

15:50 Wakacje w Las Vegas
- fi lm komedia, USA, 1997, 
reż. Stephen Kessler, 
wyk. Chevy Chase

17:50 Po pierwsze kino 

17:55 Szpiedzy tacy jak my
- fi lm komedia, USA, 
1985, reż. John Landis, 
wyk. Chevy Chase, Dan 
Aykroyd, Steve Forrest

20:00 Maverick
- fi lm western, USA, 
1994, reż. Richard Donner, 
wyk. Mel Gibson, Jodie 
Foster, James Garner, 
Graham Greene, James 
Coburn, Alfred Molina, 
Danny Glover 

22:40 Magic Mike XXL
- fi lm komedia, USA, 
2015, reż. Gregory Jacobs, 
wyk. Channing Tatum

01:00 Noce w Rodanthe 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Australia, 2008, 
reż. George C. Wolfe

03:00 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Pękniesz ze śmiechu 
07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo 09:05 Galileo 
11:10 Policjantki i Policjanci 

13:10 Atlantyda: Powrót Milo 
14:55 STOP Drogówka 
- magazyn prod. Polska 
16:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 

19:00 Galileo 20:00 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny 23:10 
Nieuchwytny cel 2 - fi lm 
akcji, USA, 2016, reż. Roel Re-
iné, wyk. Adkins Scott Wes, 
zawodnik MMA, który chce 
skończyć z walkami, dostaje 
propozycję wzięcia udziału 
w prywatnym turnieju 
w Birmie w zamian za milion 
dolarów. Na miejscu okazuje 
się, że wpadł w pułapkę 
organizatorów okrutnego 
polowania na ludzi... 01:20 
Tuż przed tragedią 02:25 TOP 
10 Lista Przebojów

10:15 Retrospekcja 10:20 
Święty na każdy dzień 10:25 
100 cudownych miejsc na 
świecie. Lima, Peru 10:35 
Polski Punkt Widzenia 11:00 
Kropelka radości 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć... 
12:50 Porady Medyczne 
Bonifratrów 

13:20 Ocalić od zapomnienia 
13:30 Msza Święta 14:35 
Frank Duff  i Legion Maryi 
15:30 Wierzę w Boga 16:00 
Informacje dnia 16:10 
Człowiek orkiestra 17:00 
Akita 101 Łez 17:30 Okiem 
kamery 

17:55 Kartka z kalendarza 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 18:15 Roz-
mowy niedokończone 19:25 
Święty na każdy dzień 19:30 
Katecheza 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Kartka z kalendarza 21:00 
Apel Jasnogórski 

SERIAL KRYMINALNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY KOMEDIA FILM SENSACYJNY KOMEDIA FILM PRZYGODOWY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

niedziela 23 sierpnia

06:00  Słownik polsko@polski 
- talk - show

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

08:00  Tydzień 
08:30  Zakochaj się w Polsce
09:00  Ziarno 
09:30  Sekundy, które 

zmieniły życie
09:55  Rodzina Połanieckich

- serial TVP 
11:25  Klasztorne smaki
11:55  Między ziemią 

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

a niebem 
12:45  Wadowickie spotkania 

ze Świętym Janem 
Pawłem II 

13:10  BBC w Jedynce
- Błękitna Planeta 

14:15  Z pamięci - felieton
14:25  Weterynarze z sercem

15:05  Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

16:05  Postaw na milion 
17:00  Teleexpress 
17:20  Pogoda 
17:25  Skoki Narciarskie 
19:30  Wiadomości 
20:10  La Bandida - serial
20:55  Liga Mistrzów
23:30  Tulipanowa 

gorączka 
- fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania

01:25  Operacja Świt
- dramat, prod. USA, 2006, 
reż. Werner Herzog

03:35  DNA doskonały śledczy 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2016

04:25  Z pamięci 
- felieton

04:30  Zakończenie dnia

04:55 Cafe piosenka 
05:15 Słowo na niedzielę 

- Kontekst kołka 
05:20 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
06:55 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP 
07:45 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:30 Gwiazdy w południe 
- Zawodowcy - western, 
prod. USA, 1966, 
reż. Richard Brooks

13:30 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole 

2020 - widowisko 
16:20 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:50 Zmiennicy - serial TVP 
18:00 Panorama 

18:30 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

19:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

20:00 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trasa Dwójki
- koncert 

22:40 Kino bez granic - Lina 
- dramat obyczajowy, 
prod. Szwajcaria, 2016, 
reż. MIchael Schaerer, 
wyk. Rabea Egg, Flurin 
Giger, Alexander Maeder, 
Stephane Schaerer 

00:25 Mikołaj i Alexandra 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1971, reż. Frank-
lin J. Schaff ner

03:35 Palimpsest 
- dramat

04:55 Zakończenie dnia

04:35 Uwaga! 
04:50 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry Wakacje 
11:30 Co za tydzień 
12:00 Patenciary 
12:40 Przygoda na Alasce 

- fi lm przygodowy, USA, 
1995, reż. Fraser Heston, 
wyk. Thora Birch, Vincent 
Kartheiser, Dirk Benedict

14:50 Duma: Podróż 
do domu - fi lm 
przygodowy, USA, 2005, 
reż. Carroll Ballard, 
wyk. Alexander Michaele-
tos, Campbell Scott

16:55 Maska - fi lm komedia, 
USA, 1994, reż. Charles 
Russell, wyk. Jim Carrey

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga!

koronawirus
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

20:00 Zabójcy 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Francja, 1995, reż. 
Richard Donner, wyk. 
Sylvester Stallone, Antonio 
Banderas, Julianne Moore, 
Anatoly Davydov, Muse 
Watson 

22:50 Prawo krwi 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1989, reż. John Irvin, 
wyk. Patrick Swayze, 
Adam Baldwin, Helen 
Hunt, Andreas Katsulas, 
Bill Paxton, Ben Stiller 

01:05 Ameryka Express 
02:35 Uwaga! 

- magazyn
prod. Polska

02:50 Noc magii
- program ezoteryczny

04:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Madagwiazdka
 Zwierzaki chcą 

w końcu wyrwać 
się z Madagaskaru 
do Nowego Jorku.

08:15 Sezon na misia 2
 Elliot jest po poroże 

zakochany w Gizeli, 
ale nie tak szybko staną 
przed ołtarzem - Pan 
Kabanos zostaje porwany, 
a oprawcy chcą go zwrócić 
właścicielom...

09:50 Gwiezdne wojny: 
Część VIII 
- Ostatni Jedi

13:20 Madagaskar 3
15:15 Doktor Strange
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia 
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Earth Festival.

Gwiazdy dla Czystej 
Polski

23:00 Krokodyl Dundee 2
 - komedia przygodowa

Australijski łowca 
krokodyli Dundee musi 
ocalić swa ukochaną, 
wscibską dziennikarkę Sue 
przed zemstą handlarzy 
narkotyków. 

01:20 Exodus: Bogowie 
i królowie

 Opowieść o Mojżeszu, 
który staje przeciw 
faraonowi Ramzesowi 
i pomaga Hebrajczykom 
uciec z Egiptu. Epickie 
widowisko z zapierającymi 
dech w piersi efektami 
specjalnymi. Egipt, XIII 
wiek p. n. e. 

04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

05:25 Telezakupy TV Okazje

06:50 Teledyski
06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna.

Klasztor w Jabłecznej
08:25 Alternatywy 4 

- serial komediowy TVP 
10:40 Zakochaj się w Polsce 
11:05 Opole
11:25 KFPP Opole 
12:25 Animama 
12:40 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
13:10 Człowiek, który 

zdemoralizował 
Hadleyburg - fi lm TVP 

13:45 Rozumiemy się bez 
słów - komedia

15:40 Last Night of The Proms 
2015 cz. 2

17:15 Niedziela z... rolami 
Jana Kobuszewskiego 

18:05 Niedziela z...z rolami 
Jana Kobuszewskiego 
- Dudek w Trójce 

19:05 Niedziela z... rolami 
Jana Kobuszewskiego 

20:00 Bilet na weekend 
- Chinatown 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1974, 
reż. Roman Polański, 
wyk. Jack Nicholson, Faye 
Dunaway, John Houston, 
Perry Lopez

22:15 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny 

22:45 Dokument.pl 
23:45 Scena Alternatywna 

w Opolu 
00:20 Bilet na weekend 

- Bardzo poszukiwany 
człowiek - thriller

02:20 Mocne Kino 
- Maratończyk 
- fi lm fabularny

04:30 Sami Yaff a 
na tropie dźwięków 
- cykl dokumentalny

06:00 Tajemnice medyczne
07:00 Rodzinny interes 

- serial obyczajowy
Serial opowiadający 
o dwójce przyjaciół z 
dzieciństwa Wojtku i 
Ryszardzie (Marek Krupski 
i Ireneusz Dydliński), 
którzy wychowali się w 
domu dziecka, a po latach 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy.

09:00 Żandarm z Saint-Tropez
Nerwowy i surowy si-
erżant zostaje przydzielo-
ny do posterunku policji w 
Saint-Tropez. Postanawia 
pozbyć się nudystów z 
okolicznych plaż.

11:05 Matylda
13:00 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Dzielny 
krawczyk

14:25 Najpiękniejsze 
baśnie: Mała Syrenka

15:35 Goście, goście 2
Rycerz Godfryd de 
Montmirail przenosi się 
w przyszłość, by odzyskać 
rodowe klejnoty.

17:55 Sześć dni, siedem nocy
20:00 Niedziela

z gwiazdami: 
Parker

22:15 Potępieńcy
00:15 Zadanie specjalne
02:10 Na wariackich

papierach
03:05 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny

03:55 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:10 Przyjaciele

- serial komediowy, 
prod. USA 

12:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:25 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 

15:30 Maverick 
- fi lm western, USA, 1994, 
reż. Richard Donner, wyk. 
Mel Gibson, Jodie Foster, 
James Garner, Graham 
Greene, James Coburn, 
Alfred Molina, Danny 
Glover 

18:10 Billy Madison 
- fi lm komedia, USA, 1995, 
reż. Tamra Davis, wyk. 
Adam Sandler, Darren 
McGavin, Bridgette 
Wilson-Sampras

20:00 10000 lat przed
naszą erą 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Steven 
Strait, Camilla Belle, Cliff  
Curtis, Joel Vogel, Ben 
Badra 

22:20 Gliniarz z metropolii 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Thomas Carter, 
wyk. Eddie Murphy, Kim 
Miyori, Art Evans

00:50 Reich 
- fi lm sensacyjny, Polska, 
2001, reż. Władysław 
Pasikowski, wyk. 
Bogusław Linda, Mirosław 
Baka, Aleksandra 
Nieśpielak, Julia Rzepecka, 
Krzysztof Pieczyński 

02:45 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Pękniesz ze śmiechu 
07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo 08:30 Dzielna 
Mysz 08:45 Atlantyda: 
Powrót Milo. Nowa przygoda 
rzuca śmiałków od suchych 
pustynnych obszarów Po-
łudniowego Zachodu, aż po 
lodowe szczyty gór Północy. 
10:25 Galileo 12:30 Gwiazdy 
Kabaretu 14:35 Załoga 

17:05 Ślub last minute 19:00 
Galileo 20:00 Prawo 
zemsty Shelton traci dwie 
najdroższe osoby - żonę i cór-
kę - brutalnie zamordowane 
przez dwóch włamywaczy. 
Sprawcy zostają schwytani, 
ale - na skutek ugody proku-
ratora, Nicka Rice’a - jeden 
z nich dostaje złagodzony 
wyrok w zamian za zeznania 
przeciwko drugiemu. 

22:10 Zmartwychwstały 00:30 
Tuż przed tragedią 01:40 
Śmierć na 1000 sposobów

09:30 Msza Święta 10:40 Cuda 
Jezusa 11:35 Przyjaciele 
i bohaterowie 12:00 Anioł 
Pański z Ojcem Świętym 
Franciszkiem 12:20 Wieś - to 
też Polska 13:30 Papież Polak 
do Rodaków 14:10 Ewolucja 
15:50 100 cudownych miejsc 
na świecie 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Koncert życzeń 

17:00 Tam, gdzie Bóg płacze 
17:30 Okiem kamery 17:55 
Kartka z kalendarza 18:00 
Anioł Pański 18:05 Informa-
cje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Opowieści biblijne hi-
storie animowane z Nowego 
Testamentu 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 Kartka z kalendarza 
21:00 Apel Jasnogórski 
z kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze 21:20 
Informacje dnia
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05:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:30 Okiem Wiary - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
08:45 Ta jedyna - serial 
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
11:50 My - Solidarność! 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 My - Solidarność! 
12:45 BBC w Jedynce

- Błękitna Planeta 
- fi lm dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

14:45 My - Solidarność! 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Anna Karenina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! 

- magazyn 
20:35 La Bandida - serial 
22:10 Świat bez fi kcj
23:05 Sabrina - komedia
01:20 Czworo do pary 

- fi lm obyczajowy
03:00 Fałszywa matka
04:35 Notacje

05:30 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Coś dla Ciebie
06:40 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
06:50 Familiada - teleturniej 
07:25 Bądźmy razem 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
11:30 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 
14:05 Coś dla Ciebie 
14:35 Operacja Zdrowie
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Rodzinka.pl - serial 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Mów mi Vincent
- komedia, prod. USA, 
2014, reż. Theodore Melfi , 
wyk. Bill Murray, Naomi 
Watts

22:40 Tajemnice Majorki
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2019 

23:40 Bikini Blue 
- dramat, reż. Jarosław 
Marszewski

01:10 Warto kochać - serial 
02:00 Nie ma to jak u mamy 

- komedia obyczajowa, 
prod. Francja, 2016, 
reż. Eric Lavaine,
wyk. Alexandra Lamy, 
Josiane Balasco

03:35 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem

04:00 Uwaga! 
04:15 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
05:10 Nowa Maja 

w ogrodzie 
05:40 Akademia 

ogrodnika 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Szpital 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda 
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi 
15:25 Efekt Domina 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! 
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy 

21:00 Ronin 
- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, 
USA, 1998, reż. John 
Frankenheimer, wyk. 
Robert De Niro, Jean 
Reno, Natascha McElhone, 
Stellan Skarsgard, Sean 
Bean, Michael Lonsdale, 
Jonathan Pryce 

23:40 Wada ukryta 
- fi lm komedia, 
USA, 2014, reż. Paul 
Thomas Anderson, 
wyk. Joaquin Phoenix, 
Jeannie Berlin, Hong 
ChauYvette Yates 

02:35 Co za tydzień
- magazyn 

03:10 Noc magii
- program ezoteryczny

04:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia 
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia 
16:20 Pogoda 
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze

Detektywi z Warszawy ro-
związują skomplikowane 
zagadki kryminalne.

17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia 
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda 

20:00 MEGA HIT - Exodus: 
Bogowie i królowie

 Opowieść o Mojżeszu, 
który staje przeciw 
faraonowi Ramzesowi
i pomaga Hebrajczykom 
uciec z Egiptu. 
Epickie widowisko 
z zapierającymi dech 
w piersi efektami 
specjalnymi. Egipt, XIII 
wiek p. n. e. Według 
przepowiedni następcą 
faraona Setiego ma 
być mąż, który dokona 
heroicznego czynu 
na polu bitwy. 

23:20 Plan lotu
01:25 Marsjanin
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Nowy 
świat - serial

08:25 Co dalej? - program 
publicystyczny 

09:00 Ciemnoniebieski świat 
- dramat wojenny 

11:00 Noce i dnie - serial TVP 
13:05 Legenda i nauka
13:30 Czasem śnię, że latam 

- fi lm dokumentalny, reż. 
Aneta Popiel-Machnicka 

14:45 Zaćmienie - dramat
17:00 Mur - fi lm obyczajowy, 

reż. Dariusz Glazer, 
wyk. Tomasz Schuchardt 
- Turek, Ewa Telega, 
Piotr Machalica

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia

- Gruby - serial TVP 
20:00 Rok 2020 
20:35 Barwy dzieciństwa 

- Kola - fi lm fabularny 
22:30 Powidoki
22:45 Więcej niż fi kcja 

00:40 Kino nocne - Front 
zachodni 1918
- dramat
prod. Niemcy, 1930, 
reż. G. W. Pabst, wyk. 
Jackie Monnier, Gustav 
Püttjer, Claus Clausen, 
Hans Joachim Moebis, 
Fritz Kampers 

02:15 Informacje 
kulturalne 

02:25 Daleko od nieba 
- dramat, prod. USA

04:15 Kino nocne 
- DiVinities 
- wiersze wizualne 
- cykl dokumentalny, 
reż. Lech Majewski 

05:10 Dzień pierwszy 
- fi lm dokumentalny, 
reż. Daniel Banaczek 

05:45 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce
z przestępczością na 
ulicach San Francisco. 
Głównym bohaterem jest 
sprytny policjant Nash 
Bridges (Don Johnson), 
który w raz ze swoim 
partnerem Joe Dominguez 
(Cheech Marin) walczy z 
przestępczością w mieście.

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Champion
Mistrz świata wagi ciężkiej 
zostaje skazany za gwałt. 
W więzieniu otrzymuje 
propozycję stoczenia walki 
bokserskiej z czempionem 
zakładu karnego.

21:55 Mechanik: Czas zemsty
23:50 Imperium wilków
02:30 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:10 Na jedwabnym
szlaku

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku

04:35 Z archiwum 
policji 

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

05:05 Szkoła 
06:05 Mango 

telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska 

11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy 
18:00 Usta Usta

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 Reich - fi lm sensacyjny, 
Polska, 2001, reż. 
Władysław Pasikowski, 
wyk. Bogusław Linda, Mi-
rosław Baka, Aleksandra 
Nieśpielak, Julia Rzepecka, 
Krzysztof Pieczyński 

22:00 Pitch Black
- fi lm S-F, USA, Australia, 
2000, reż. David Twohy, 
wyk. Vin Diesel, Radha 
Mitchell, Cole Hauser, 
Keith David, Lewis 
Fitz-Gerald 

00:20 Monstrum
- fi lm horror, USA, 2014, 
reż. Brett Simmons, 
wyk. Jeremy Sumpter, 
Joey Lauren Adams, 
Parker Young

02:00 Druga strona medalu 
02:35 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) jest 
jednym z najlepszych 
Strażników Texasu. Ma dosyć 
„ostre” metody zwalczania 
przestępców. 

08:00 Nasz Nowy Dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 
Święty 14:00 Pamiętniki 
z wakacji 15:00 Detektywi 
w akcji 17:00 Pamiętniki 
z wakacji 18:00 Policjantki 
i Policjanci 20:00 Święty 
21:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 

22:05 Cyborg Akcja fi lmu 
rozgrywa się w Ameryce 
przyszłości. Po całkowitym 
upadku ekonomicznym kraj 
jest wstrząsany licznymi ak-
tami przemocy. Dodatkowo 
pogrążoną w chaosie ludność 
dziesiątkuje śmiertelna 
plaga. 23:55 Śmierć na 1000 
sposobów 

10:00 Informacje dnia 10:15 
Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:35 Przyroda 
w Obiektywie 11:50 Kolory 
Świętości 11:55 Święty na 
każdy dzień 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 

12:20 Jezus 12:50 Galilejczyk 
13:20 100 cudownych miejsc 
na świecie 13:30 Msza 
Święta z kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej na Jasnej Górze 
14:30 Czterdzieści nocy

15:50 Ma się rozumieć 16:00 
Informacje dnia 16:10 Sank-
tuaria polskie 16:30 Zew 
natury 16:55 Świadkowie 
17:25 Kolory Świętości 
17:30 Spotkanie Rodziny 
Radia Maryja 19:25 Kartka 
z kalendarza 19:30 Jesteśmy 
katolikami 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Kartka z kalendarza 21:00 
Apel Jasnogórski

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM SF SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 25 sierpnia

06:50 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:30 Agape - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
08:45 Ta jedyna - serial
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
11:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 My - Solidarność! 
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Anna Karenina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 La Bandida - serial 
21:35 Lekkoatletyka 
22:20 Ocaleni - reality show 
23:25 Fighter 

- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2010, 
reż. David O. Russell

01:25 Chwila zapomnienia
- fi lm obyczajowy, 
prod. Francja, 2015

03:20 Hakerzy Solidarności 
04:25 Notacje 
04:35 Zakończenie dnia

04:25 Cafe piosenka
- talk-show 

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

06:15 Wyjście ze świata iluzji 
- reportaż 

06:35 Spiszmy się jak na 
rolników przystało!
- magazyn rolniczy

06:50 Familiada - teleturniej 
07:20 Bądźmy razem 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Czarne chmury - serial 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 

- teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Rodzinka.pl - serial 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:45 Złoto dezerterów 

- komedia, reż. Janusz 
Majewski

22:55 Siostry - fi lm obyczajowy, 
prod. Włochy, 2016 

00:05 Nie pozwól mi odejść 
- fi lm dokumentalny 

01:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

01:35 Paradoks - serial 
02:30 Mów mi Vincent

- komedia, prod. USA

04:30 Uwaga! 
04:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital - program 

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! 
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy 

21:00 Kod dostępu 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Dominic Sena, 
wyk. John Travolta, 
H. Jackman, Halle Berry, 
Don Cheadle, Sam 
Shepard, Vinnie Jones 

23:10 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:10 Niesamowity 
jeździec 
- fi lm western, 
prod. USA, 1985,
 reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Michael Moriarty, Carrie 
Snodgress, Chris Penn, 
Richard A. Dysart 

02:35 Uwaga!
- magazyn 

03:00 Noc magii
04:20 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze

- serial kryminalny
prod. Polska
Detektywi z Warszawy ro-
związują skomplikowane 
zagadki kryminalne.

12:50 Wydarzenia 
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia 
16:20 Pogoda 
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia 
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda 

20:00 Marsjanin
 Burza piaskowa sprawia, 

że marsjańska ekspedycja, 
w której skład wchodzi 
Mark Watney, musi 
ratować się ucieczką 
z Czerwonej Planety. 
Kiedy ciężko ranny Mark 
odzyskuje przytomność, 
stwierdza, że został na 
Marsie sam. 

23:10 Kolekcjoner kości
 Wśród mieszkańców 

Nowego Jorku wybucha 
panika, kiedy dowiadują 
się, że w mieście
grasuje psychopatyczny 
morderca. 

01:50 W chmurach
04:05 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Zgoda 
buduje - serial

08:30 Informacje kulturalne 
08:45 Powidoki - Hannah 

Arendt 
09:25 Mur - fi lm obyczajowy, 

reż. Dariusz Glazer
11:00 Noce i dnie - serial TVP 
13:05 Figury niemożliwe

i inne historie II
- fi lm animowany

13:30 Rok 2020
13:55 Dekalog pewnej 

aktorki czyli Stasia 
Celińska - fi lm 

14:55 Kto zabił? - dramat, 
prod. Francja, 1947, reż. 
Henri - Georges Clouzot 

16:55 Kapitan z „Oriona”
- dramat obyczajowy, 
reż. Zbigniew Kuźmiński

18:30 Teatr na ten czas - An-
drzej Mastalerz - felieton 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Gruby - serial TVP 

20:00 Stulecie Winnych 
- serial TVP 

21:00 Lekkie obyczaje 
- Na moich ustach 
- fi lm prod. Francja, 
2001, reż. Jacques 
Audiard, wyk. Olivier 
Gourmet, Olivier Perrier, 
Olivia Bonamy

23:05 Co dalej?
23:35 Portrety - Frank Lloyd 

Wright i architektura 
organiczna 

00:45 Wozzeck 
 - fi lm, reż. William 
Kentridge, 2017 

02:30 Teatr na ten czas - An-
drzej Mastalerz - felieton 

02:40 Kino nocne - Kola 
- fi lm fabularny

04:35 Wieczny ogień 
- fi lm animowany

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Krwawa rozgrywka
22:10 Igrzyska śmierci

01:05 Żołnierze kosmosu
- fi lm akcji
Grupa szkolnych 
przyjaciół wstępuje 
do armii, co gwarantuje 
im obywatelstwo 
i różne przywileje. 
Wkrótce stawiają 
czoła najeźdźcom 
z kosmosu, olbrzymim 
pajęczakom.

03:35 Na wariackich 
papierach
- serial komediowy

04:40 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Z archiwum 
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska

05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

05:05 Szkoła 
06:05 Mango

telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska 

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy 
18:00 Usta Usta 

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 Gliniarz z metropolii 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Thomas Carter, 
wyk. Eddie Murphy, Kim 
Miyori, Art Evans, James 
Carpenter, Michael 
Rapaport 

22:30 Nieuchwytny cel 
- fi lm sensacyjny,
USA, 1993, reż. John 
Woo, wyk. Jean-Claude 
Van Damme, Lance 
Henriksen, Arnold 
Vosloo, Yancy Butler,
Kasi Lemmons, Wilford 
Brimley 

00:30 Kości 
- serial, USA 

01:30 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:40 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom - magazyn 
09:00 Policjantki i Policjanci 

12:00 STOP Drogówka 13:00 
Święty 14:00 Pamiętniki 
z wakacji 15:00 Detektywi 
w akcji 17:00 Pamiętniki 
z wakacji 18:00 Policjantki 
i Policjanci 20:00 Święty 

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny Zespoły policyjne 
prowadzą różne sprawy 
kryminalne począwszy 
od zabójstw, poprzez 
napady, a skończywszy na 
narkotykach. 22:00 Dom 
w głębi lasu - horror Grupa 
hałaśliwych przyjaciół zo-
staje zwabiona przez dwóch 
bogatych biznesmenów do 
małego zacisznego domku 
w lesie. Otoczenie jest pełne 
niebezpiecznych pułapek. 
00:00 Śmierć na 1000 po-
sobów 00:30 Spadkobiercy 
- program rozrywkowy 

11:05 Mocni w wierze 11:35 
100 cudownych miejsc 
11:45 Historia i architektura 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Sank-
tuaria polskie 12:40 Franz 
Stock, apostoł pojednania 
13:30 Msza Święta 14:30 Na 
przekór ciemności 15:40 100 
cudownych miejsc na świecie 

15:50 Ma się rozumieć 16:00 
Informacje dnia 16:10 
Jestem mamą 16:30 Kalej-
doskop Młodych 16:50 Na 
grzyby 17:00 100 cudownych 
miejsc na świecie 17:10 
Prosto o gospodarce 17:30 
Okiem kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje 
dnia 18:15 Rozmowy 19:25 
Święty na każdy dzień 19:30 
Każdy maluch to potrafi  

19:45 Modlitwa 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 Kartka z kalendarza 
21:00 Apel Jasnogórski
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środa 26 sierpnia

06:50 Spiszmy się jak na 
rolników przystało!

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial 
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 My - Solidarność! 
12:45 Natura w Jedynce 
13:45 My - Solidarność!
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 My - Solidarność! 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Anna Karenina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 La Bandida - serial 
21:35 To był rok!
22:45 Historia bez tajemnic

- Andrzej Kołodziej. Bardzo 
polska opowieść 

00:15 W sieci szaleństwa 
- thriller, prod. USA, 2017, 
reż. Curtis Crawford

01:50 Determinator - serial 
02:45 Wojsko - polskie.pl
03:05 Terytorialsi 
03:25 Zabić Kennedy’ego

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Pożyteczni.pl
06:40 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
06:50 Familiada - teleturniej 
07:20 Bądźmy razem 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 
14:05 Czarne chmury - serial 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Rodzinka.pl - serial 

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP 

20:45 Kino relaks
- Nie ma to jak u mamy 
- komedia obyczajowa, 
prod. Francja, 2016,
reż. Eric Lavaine

22:25 Olivia
- serial kryminalny, 
prod. Francja, 2019 

00:20 Złoto dezerterów 
- komedia, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Marek 
Kondrat, Bogusław 
Linda, Wiktor Zborowski, 
Katarzyna Figura

02:35 Wolność jak płomień
 - fi lm dokumentalny

03:45 Trzeci ofi cer - serial 
sensacyjny TVP 

04:35 Zakończenie dnia

04:30 Uwaga! 
04:50 Kuchenne rewolucje 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital - program 

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda 
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! 
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy 

21:00 R.I.P.D.: Agenci 
z zaświatów 
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 2013,
reż. Robert Schwentke, 
wyk. Jeff  Bridges, Ryan 
Reynolds, Kevin Bacon, 
Mary-Louise Parker, 
Stephanie Szostak 

23:05 Żołnierz przyszłości 
- fi lm S-F, USA, 1998, 
reż. Paul Anderson, 
wyk. Kurt Russell, Jason 
Scott Lee, Jason Isaacs, 
Connie Nielsen, Sean 
Pertwee, Gary Busey 

01:10 My Way 
01:45 Nie z tego świata 

- serial, USA 
02:45 Uwaga! 
03:10 Noc magii
04:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze

- serial kryminalny
12:50 Wydarzenia 
13:25 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia 
16:20 Pogoda 
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
 - serial kryminalny

prod. Polska
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia 
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda 

20:05 Skarb narodów: 
Księga tajemnic

 Benjamin Franklin Gates, 
po odkryciu tajemnicy 
templariuszy, został 
najbardziej znanym w USA 
poszukiwaczem skarbów, 
choć sam woli określenie. 

22:50 Z księżyca spadłeś?
 Miliony lat świetlnych 

od Ziemi znajduje
się planeta, której miesz-
kańcami są wyłącznie 
mężczyźni. Pozbawieni 
uczuć i rozmnażający 
się przez klonowanie 
kosmici chcą zawładnąć 
wszechświatem.

01:10 Nasz Nowy Dom
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe 
- Ryby i rybki - serial

08:25 Trzeci punkt widzenia 
08:55 Którędy po sztukę
09:15 Kapitan z „Oriona” 

- dramat obyczajowy
11:00 Noce i dnie - serial TVP 
12:10 Zaklęty Dwór - serial 
13:10 Głosy - fi lm dokumental-

ny, reż. Marek Nowicki 
13:30 Sztuka Niderlandów

- fi lm dokumentalny
14:30 Mała Moskwa - dramat, 

reż. Waldemar Krzystek 
16:35 Chce się żyć 

- fi lm obyczajowy, 
reż. Maciej Pieprzyca

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 

- Gruby - serial TVP 
19:20 Serialowa nostalgia

- Pierścień i róża 
- O pani, jesteś moim snem 
- serial komediowy TVP, 
reż. Jerzy Gruza

20:00 W trzy miesiące 
dookoła świata
 - Rower z Pekinu 
- dramat, prod. Tajwan, 
Francja, 2001, reż. Xiaish-
uai Wang, wyk. Lin Cui, 
Xun Zhou, Yuanyuan Gao 

22:00 Geniusz - serial
24:00 Dokument w podróży 

- Czerwone pudełko 
01:00 Powidoki 

- Hannah Arendt 
01:20 Lekkie obyczaje 

- Na moich ustach 
- fi lm prod. Francja, 2001, 
reż. Jacques Audiard, 
wyk. Olivier Gourmet, 
Olivier Perrier

03:25 Scena Klasyczna
04:10 Kino nocne - Tom 

- fi lm obyczajowy
05:55 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

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

20:00 Igrzyska śmierci: 
Kosogłos. Część 2

22:25 W pogoni za zemstą
- dramat
Były skazaniec planuje 
pomścić śmierć brata, 
który zginął z ręki wspól-
nika w czasie napadu. 
Zadanie utrudniają mu 
doświadczony policjant 
oraz narcystyczny płatny 
zabójca.

00:25 Skaza
02:25 Na wariackich

papierach
03:40 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

04:40 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

05:05 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Po pierwsze kino 
14:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy 
18:00 Usta Usta 

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 Niezłomny 
- fi lm wojenny, 
prod. USA, 2014, 
reż. Angelina Jolie, 
wyk. Jack O’Connell, 
Domhnall Gleeson,
Garrett Hedlund, 
Miyavi, Finn Wittrock 

22:55 Trzydziestu trzech 
- fi lm katastrofi czny, 
Chile, Kolumbia, 
Hiszpania, 2015, 
reż. Patricia Riggen, 
wyk. Antonio Banderas, 
Rodrigo Santoro, Juliette 
Binoche, James Brolin, Lou 
Diamond Phillips 

01:30 Kości 
- serial, USA 

02:35 Noc magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) jest 
jednym z najlepszych Straż-
ników Texasu. Ma dosyć ostre 
metody zwalczania przestęp-
ców. 08:00 Nasz Nowy 
Dom 09:00 Policjantki i Poli-
cjanci 12:00 STOP Drogówka 
13:00 Święty 14:00 
Pamiętniki z wakacji 

15:00 Detektywi w akcji 17:00 
Pamiętniki z wakacji 18:00 
Policjantki i Policjanci - serial 
kryminalny prod. Polska 

20:00 Święty 21:00 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny 22:05 
Nieuchwytny cel 2 Wes, 
zawodnik MMA, który 
chce skończyć z walkami, 
dostaje propozycję wzięcia 
udziału w prywatnym 
turnieju w Birmie w zamian 
za milion dolarów. 00:20 Tuż 
przed tragedią 01:25 STOP 
Drogówka - magazyn

10:00 Audiencja Generalna Ojca 
Świętego Franciszka z Wa-
tykanu 11:00 Uroczystość 
Matki Bożej Częstochowskiej. 
Msza Święta z Jasnej Góry 
13:00 Odwagi, ja jestem 
14:50 Święty na każdy dzień 

14:55 Jasnogórskie Te Deum 
Laudamus 966-2016 15:50 
Ma się rozumieć 16:00 Infor-
macje dnia 16:10 Na zdrowie 
16:30 Regał 17:00 Po stronie 
prawdy 17:30 Okiem kamery 
17:55 Kartka z kalendarza 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Brat Franciszek 20:00 
Informacje dnia 20:20 Róża-
niec 20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia 21:40 
Polski Punkt Widzenia 22:00 
Orędowniczka w codzien-
ności 22:30 Nienapisany 
pamiętnik 23:30 Jasna Góra

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY KOMEDIA FILM FABULARNY FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 27 sierpnia

05:10 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak 

na rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:30 Coś dla Ciebie 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial 
09:15 Ranczo - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 

- Góry i ich mieszkańcy 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 My - Solidarność! 
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Anna Karenina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 La Bandida - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy 

Anity Gargas 
- magazyn

23:30 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn 

00:20 Tylko jedno spojrzenie 
01:30 Przystań - serial TVP 
02:25 Sprawa dla reportera

04:50 Cafe piosenka 
05:20 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:10 Operacja Zdrowie 
- magazyn medyczny 

06:35 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

06:50 Familiada - teleturniej 
07:20 Bądźmy razem
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny
- teleturniej 

13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Msza Święta Kościoła 

Mariawitów

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 

- teleturniej 
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Rodzinka.pl - serial 
19:30 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Filmowe czwartki 

- Wiesław Kot - felieton 
20:45 Filmowe czwartki 

- Diana - dramat
22:50 Porwanie Heinekena 

- fi lm akcji
00:35 Robocop 3

- fi lm fabularny
02:30 Midnight Sun 

- serial kryminalny

04:30 Uwaga! 
04:50 Kuchenne rewolucje 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
- program kryminalny 

12:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:15 Szpital - program 
obyczajowy 

14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! 
20:15 Doradca smaku 
20:20 Milionerzy 

21:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:00 Pacyfi kator 
- fi lm komedia, 
USA, Kanada, 2005, 
reż. Adam Shankman, 
wyk. Vin Diesel, Lauren 
Graham, Faith Ford, Britta-
ny Snow, Max Thieriot 

00:00 Selena 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 1997, reż. Gregory 
Nava, wyk. Jennifer 
Lopez, Edward James 
Olmos, Jon Seda, 
Constance Marie,
Jacob Vargas 

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Noc magii
04:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski
i Partnerzy

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia 
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia 
16:20 Pogoda 
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:00 Narzeczony na niby
 Piotr to opowieść 

o związkowych perypeti-
ach, które pokocha każdy, 
kto choć raz zakochał się 
w niewłaściwej osobie. 

22:20 Ilu miałaś facetów
 Darling czyta artykuł, 

który skłania ją do 
przekonania, że zostanie 
samotna już na zawsze. Za 
wszelką cenę nie chce do 
tego dopuścić i rozpoczyna 
przegląd swoich byłych 
facetów w nadziei, że 
przeoczyła wśród nich 
tego na resztę życia. Jed-
nak jej desperackie próby, 
by ponownie związać 
się ze swoimi dawnymi 
kochankami przybierają 
komiczną formę.

00:50 Jednostka 19
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Zaufanie 

08:25 Informacje kulturalne 
08:35 Studio Kultura 
09:00 Chce się żyć - fi lm 

obyczajowy, reż. Maciej 
Pieprzyca, wyk. Dawid 
Ogrodnik, Kamil Tkacz

11:00 Zaklęty Dwór - serial
13:10 Nic się nie dzieje - fi lm 

animowany, prod. Dania, 
Francja, 2017, reż. Michelle 
Kranot, Uri Kranot 

13:30 Siódma pieczęć Grze-
gorza Ciechowskiego 

14:20 Duch Bauhausu 
- fi lm dokumentalny

15:25 Awatar, czyli zamiana 
dusz - fi lm TVP, 
reż. Janusz Majewski, 
wyk. Wanda Koczeska, 
Jan Machulski, Henryk 
Boukołowski, Gustaw 
Holoubek, Kazimierz 
Rudzki, Krzysztof Litwin, 
Lucjan Zitrig

16:35 Ciocia Danielle 
- fi lm fabularny, 
prod. Francja, 1990,
reż. Étienne Chatiliez, 
wyk. Tsilla Chelton, 
Catherine Jacob, Isabelle 
Nanty, Neige Dolsky, Eric 
Prat, Laurence Fvrier 

18:30 Teatr na ten czas 
- Dorota Segda - felieton 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Pierścień i róża - serial 

20:00 Kobra - Jego dwie żony
- spektakl teatralny, 
reż. Stanisław Zaczyk

21:15 Koło pióra - magazyn 
21:30 Kino Mistrzów - Wielkie 

oczy - fi lm obyczajowy
23:25 Dziedziniec 

Kultury NCK 
00:40 Nocny dokument 

- Anatomia startupu

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół 
z dzieciństwa Wojtku
i Ryszardzie (Marek Krup-
ski i Ireneusz Dydliński), 
którzy wychowali się w 
domu dziecka, a po latach 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:00 Zaklinaczka
duchów

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Moje skarby
Carole jest introwertyczką, 
której całe życie wypełnia 
praca za komputerem. 
Caroline to jej zupełne 
przeciwieństwo. Seksow-
na i przebojowa, nie waha 
się używać swych atutów, 
by okradać mężczyzn 
wypoczywających na 
francuskiej Riwierze.

21:50 Alibi.com
23:40 Miłość z przedszkola 2
02:05 Na wariackich 

papierach
- serial komediowy

03:10 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Z archiwum 
policji 

04:05 Taki jest świat 
05:00 Nash Bridges

05:05 Szkoła 
06:05 Mango

telezakupy
07:30 Mała piękność

- dokument 
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska 

11:30 Mango 
telezakupy

11:50 Szpital - program 
obyczajowy 

12:50 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:50 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Po pierwsze kino 
14:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy 
18:00 Szpital 

- program obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Kłamca kłamca 
- komedia, prod. USA, 
1997, reż. Tom Shadyac, 
wyk. Jim Carrey, Maura 
Tierney, Justin Cooper, 
Cary Elwes, Anne Haney, 
Jennifer Tilly, Amanda 
Donohoe, Jason Bernard, 
Swoosie Kurtz 

21:50 10000 lat przed 
naszą erą 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Steven 
Strait, Camilla Belle, 
Cliff  Curtis, Joel Vogel, 
Ben Badra 

00:10 Kości - serial, USA 
01:10 Druga strona

medalu 
- talk show 

02:45 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 

13:00 Święty 14:00 Pamiętniki 
z wakacji 15:00 Detektywi 
w akcji Detektywi zmagają 
się z najdziwniejszymi 
sprawami, którą trapią ich 
zleceniodawców. Po pomoc 
do detektywów nie zgłaszają 
się bowiem „normalni” 
ludzie. 17:00 Pamiętniki 
z wakacji 18:00 Policjantki 
i Policjanci

20:00 Święty 21:00 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 22:05 Próba sił 
Nowym Jorkiem wstrząsa 
seria brutalnych morderstw 
dokonywanych na dzieciach, 
co doprowadza mieszkańców 
do zbiorowej histerii. 00:25 
Tuż przed tragedią 01:25 
STOP Drogówka 02:25 Disco 
Polo Life 

11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35 
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 

12:50 Filmowe Życiorysy. Laus 
in Ecclesia czyli w szkole 
św. Benedykta 13:20 100 
cudownych miejsc na świecie 
13:30 Msza Święta 14:30 
Człowiek orkiestra 15:15 In-
żynier 15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 16:10 
Z wędką nad wodę w Polskę 
i Świat 16:35 Porady 
Medyczne Bonifratrów 17:00 
Akademia pro-life 17:05 
Danuta Siedzikówna „Inka” 

17:30 Okiem kamery 17:55 
Kartka z kalendarza 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Kartka 
z kalendarza 21:00 Apel 
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KUPIĘ

u Skupuję monety i banknoty 
nieobiegowe i niechodliwe z całe-
go świata, kolekcjonerskie, medale 
i przedmioty kolekcjonerskie. tel. 
602 128 246

SPRZEDAM

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

u Zdjęcia, dokumenty, widokówki 
niemieckie sprzed 1940r. tel. 668 
921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

u Zdjęcia,dokumenty niemieckie
sprzed 1940r., Olimpiada Niemcy 
1932 i 1936r., monety srebrne. tel. 
668 921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

u Znaczki w klaserach Deutsches 
Reich, Stara Gubernia, Stara Rosja, 
Stara Anglia, USA oraz US Postage, 
Polska 1917r. tel. 668 921 509 Żary, 
Górnośląska 1/4a

u Pocztówki korespondencyjne
Niemcy, Francja, Belgia od 1850r. do 
1920r. Zbiór 800 szt. każda inna. tel. 
668 921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

u Koperty polskie okolicznościo-
we od 1950r., zbiór 400 szt. każda 
inna, koperty okolicznościowe USA 
od 1938r., zbiór 350 szt. każda inna. 
tel. 668 921 509 Żary, Górnośląska 
1/4a

u Widokówki od 1950r., Polska, 
Niemcy oraz z całego świata.  tel. 
668 921 509 Żary, Górnośląska 
1/4a

u Duża ilość bilonu polskiego oraz 
z całego świata, banknoty niemiec-
kie i polskie sprzed 1940r. tel. 668 
921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

u Filmy fabularne i sensacyjne 
oraz bajki na kasetach szpulowych 
i płytach DVD, duża ilość, 2 zł za szt. 
tel. 668 921 509 Żary, Górnośląska 
1/4a

u Znaczki w klaserach od 1948r. 
Polska, DDR, Związek Radziecki, 
Mongolia, Australia, USA, Francja, 
Belgia, Niemcy, Anglia, Skandyna-
wia, Czechosłowacja. tel. 668 921 
509 Żary, Górnośląska 1/4a

u Medale okolicznościowe DDR od 
1950r. tel. 668 921 509 Żary, Górno-
śląska 1/4a

u Sprzedam - Nawilżacz powie-
trza. Stół drewniany ogrodowy. 
Koszyk rowerowy nowy i używany. 
tel. 530 521 033

u Torebka nowa. Biurko w ideal-
nym stanie. Słuchawki dr Beats drei 
monster. Ościeżnica regulowana 
biała firmy Porta oryginalnie zapa-
kowana nowa. tel. 530 521 033

u Sprzedam telewizor LG 42 cale 
1500 zł. Radioodtwarzacz samo-
chodowy. tel. 530 521 033

u Regał. Szafka biała. Lustro w 
drewnianej złotej ramie. Beczka 
60 litrów do kiszenia. tel. 530 
521 033

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

u Torba - transporter dla psa. Sza-
fa regał biurko w idealnym stanie. 
tel. 530 521 033

u Sprzedam nawilżacz powietrza, 
koszyk rowerowy nowy i używany. 
tel. 530 521 033

NIERUCHOMOŚCI

u Sprzedam działkę budowlaną 
w Grabiku o pow. 4400 mkw. 50 
zł/1mkw. Działka posiada dostęp 
do mediów i drogi publicznej. tel. 
606 519 035

u Żary - sprzedam mieszkanie 
na os. Muzyków 74 m2, 4 pokoje, 
balkon, tanio. 220000, może być 
w rozliczeniu kawalerka. tel. 666 
972 016

u Sprzedam lub zamienię na ka-
walerkę z dopłatą mieszkanie 4-po-
kojowe, os. Muzyków Żary, tel. 666 
972 016

u Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 64 m2 blok punktowiec. Żary, 
os. muzyków, 259.000 pln. tel. 693 
379 846

u Mieszkanie w bloku 42 m, po-
kój, łazienka, komórka, ogród, piw-
nica. 45 tys. Czaple. tel. 602 572 153

u Dom. Jędrzychowiczki. 4 poko-
je, kuchnia, łazienka, zabudowanie, 
pole. tel. 516 368 450

u Kupię mieszkanie w Żarach do 
60m w rozsądnej cenie, może być 
do remontu. tel. 530 400 265

u Żary – garaż na sprzedaż w 
pobliżu Netto. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

u Bieniów – działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy, o pow. 23 
ary w cenie 73 tys. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

u Żary – mieszkanie do wynaję-
cia, w kamienicy, 2 pokoje w cenie 
1250 zł + opłaty, Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

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

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

u Olbrachtów - działki na sprze-
daż z warunkami zabudowy, me-
dia przy nieruchomości, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

u Żary – działka na sprzedaż o 
pow. 11 ar w cenie 88 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

u Żary – mieszkanie do wyna-
jęcia w bloku, wyposażone, 2 po-
koje, 50 m2 w cenie 1300 zł + 
opłaty. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

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

u Żary - ładny dom na sprzedaż, 
do wprowadzenia, usytuowany na 
dużej działce, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

u Żary - mieszkanie, 2 pokoje z 
ogódkiem, z miejscem postojo-
wym w ciekawej lokalizacji, Part-
ner Nieruchomości nr tel: 606 705 
480

u Żary – dom na sprzedaż, stan 
surowy zamknięty w cenie 149 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

u Żary – umeblowane mieszka-
nia do wynajmu w atrakcyjnych 
cenach, Partner Nieruchomości 
501-509-731

u Żary, Żagań – kupię mieszka-
nie do 100 tys.  Partner Nierucho-
mości 501-509-731

u Przewóz – atrakcyjne mieszka-
nie na sprzedaż do wprowadzenia, 
2 pokoje, I piętro, w bloku w cenie 
138 tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

u Biedrzychowice – dom na 
sprzedaż w cenie 80 tys. Partner 
Nieruchomości: 501-509-731

REKLAMA

Przepisy kulinarne
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u Żagań – sprzedam tanie miesz-
kanie w cenie 75 tys., Partner Nieru-
chomości: 501-509-731

u Lubsko – sprzedam tanie 
mieszkanie w cenie 65 tys. Partner 
Nieruchomości: 501-509-731

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

u Bieniów, Żagań, Lubsko – oka-
zyjnie sprzedam mieszkania, Part-
ner Nieruchomości: 501-509-731

u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w kamienicy, II piętro, 2 pokoje, w 
cenie 205 tys., Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

u Olbrachtów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy, przy 
drodze asfaltowej, media blisko 
granicy, 1812 m2, Partner Nieru-
chomości: 533-308-999

u Żary - Mieszkania 2-pokojowe 
do wynajęcia, umeblowane - niskie 
opłaty, Partner Nieruchomości, nr 
tel: 690-411-006

u Żary – dom do wynajęcia - z 
ogrodem i garażem, Partner Nieru-
chomości, nr tel: 690-411-006

u Mieszkanie na sprzedaż Ża-
ry, I piętro, 3 pokoje, 56m2, cena: 
159.000 zł, Partner Nieruchomości 
Tel. 606 705 480

u Mieszkanie na sprzedaż Żary, 
4 pokoje, 74m2, cena: 230.000 zł; 
Partner Nieruchomości Tel. 606 
705 480

u Mieszkanie na sprzedaż 
Żagań, 2 pokoje, 51m2, cena: 
145.000 zł  Partner Nieruchomo-
ści  Tel. Kontaktowy: 606 705 480

u Dom na sprzedaż Żary, cieka-
wa lokalizacja, pow. ok. 200m2,-
cena 795.000zł; Partner Nieru-
chomości Tel. Kontaktowy: 606 
705 480

u Dom na sprzedaż w Lubsku, 
ciekawa lokalizacja, pow.130m2,-
cena 795.000zł; Partner Nieru-
chomości Tel. Kontaktowy: 606 
705 480

u Działki pod budowę w okoli-
cach Żar w cenie 35zł/m2; Partner 
Nieruchomości Tel. Kontaktowy: 
606 705 480

u Działki pod budowę 10 km od 
Żar, pow. 21100m2, cena 105.000 
zł Partner Nieruchomości Tel. 
Kontaktowy: 606 705 480

u Działki pod budowę w Żarach, 
pow. 2435m2, piękna lokalizacja, 
cena 243.500zł

u Partner Nieruchomości Tel. 
Kontaktowy: 606 705 480

u Lokal usługowy na sprzedaż, 
centrum Żar, pow. 55m2, cena 
250.000 zł Partner Nieruchomości 
Tel. Kontaktowy: 606 705 480

u Lokal usługowy na sprzedaż, 
centrum Żar, pow. 55m2, cena 
250.000zł; Partner Nieruchomości 
Tel. Kontaktowy: 606 705 480

u Lokal usługowy na wynajem, 
centrum Żar, pow. 117m2, cena 
3.500zł; Partner Nieruchomości 
Tel. Kontaktowy: 606 705 480

MOTORYZACJA

u Sprzedam Toyota Aygo, nowy 
model 2016, 5 drzwi, zarejestrowa-
ny. tel. 733 221 218

u Skoda Superb 05r. 1.9TDI stan 
idealny. Tel. 516 368 450

PRACA

u Kierowca do wynajęcia, kat. B, 
cała Polska. tel. 668 921 509 Żary, 
Górnośląska 1/4a

u Emerytowany pracownik lotnic-
twa podejmie pracę w ochronie, 
parking lub inne propozycje. Żary. 
tel. 794 351 941

USŁUGI

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

ZWIERZĘTA

u Dwumiesięczne kotki, samo-
dzielnie jedzą, za darmo. tel. 733 
382 302

• Informatyk Żary 1
• Psycholog szkolny Żary 1
• Nauczyciel historii Olbrachtów 1
• Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Lubsko 1
• Nauczyciel języka angielskiego Lubsko 1
• Nauczyciel muzyki Lubsko 1
• Nauczyciel informatyki Lubsko 1
• Nauczyciel techniki Lubsko 1
• Nauczyciel plastyki Lubsko 1
• Nauczyciel terapii Lubsko 1
• Nauczyciel terapeuta Lubsko 1
• Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Górzyn 1
• Nauczyciel do edukacji dla bezpieczeństwa 

Górzyn 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Salowa Żary 5
• Samodzielny księgowy/ księgowa Żary 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Żary 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Lipinki Łużyc-

kie 1
• Pracownik działu kadr Lubsko 1
• Specjalista do spraw obsługi biura i sekretaria-

tu Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego Lubsko 2
• Kierowca kat. B Lubsko 1/3
• Kierowca C+E Żary 2
• Wartownik Skład Potok 7
• Zastępca Komendanta Oddziału Wart Cywilnych 

Skład Potok 1
• Wartownik- przewodnik psa Skład Potok 2
• Policjant służby prewencji Teren Żar, Lubska, 

Łęknicy, Przewozu, Trzebiela, Jasienia i 
Brody 10

• Opiekunka Miłowice 1
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 2
• Kierowca/ dostawca posiłków Teren miasta 

Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 2
• Kucharz Żary 1
• Kelner – Recepcjonista Żary 1
• Pomoc kuchenna/ sprzątanie Żary 3
• Psycholog Żary 1
• Kasjer/sprzedawca Jasień 2
• Ekspedientka/sprzedawca Żary 1

• Magazynier/wulkanizator Grabik 1
• Magazynier – kierowca Jasień 2
• Monter klimatyzacji Żary/ woj. lubuskie 2
• Monter wentylacji Żary/ woj. lubuskie 2
• Monter konstrukcji stalowych Żary 1
• Monter stelaży Tuchola Żarska 2
• Monter Żary 1
• Piekarz Żary 2
• Kierowca samochodu do 3,5 tony Żary 1
• Krawcowa Łęknica 2
• Tokarz/ Frezer Żary 1
• Ślusarz – pomocnik ślusarza Budziechów 2
• Ślusarz/ Tłoczarz Żary 4
• Operator prasy krawędziowej Żary 2
• Operator maszyn przy obróbce szkła Żary 10
• Pomoc operatora maszyn przy obróbce szkła 

Żary 10
• Tokarz/Ślusarz/Frezer Żary 2
• Dekarz Lubsko 1
• Dekarz Tuchola Żarska 1
• Murarz Tuchola Żarska 1
• Brukarz Żary 2
• Płytkarz Żary 2
• Szpachlarz Żary 2
• Pomocnik brukarza Żary 2
• Spawacz Jasień 1
• Szlifierz Jasień 1
• Tokarz Jasień 1
• Odlewnik Jasień 1
• Wiertacz Jasień 1
• Programista CNC Jasień 1
• Technolog wyrobów gotowych Jasień 1
• Operator wózka widłowego Żary 2
• Pracownik produkcyjny Lubsko 5
• Pracownik produkcji Lubsko 3
• Sprzątaczka Lubsko 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Pracownik magazynu Jasień 2
• Brygadzista tapicerni Jasień 1
• Robotnik ogólnobudowlany Jasień 2
• Pracownik budowlany (dachy, ocieplenie) 

Lubsko 5
• Robotnik ogólnobudowlany Roztoki, Jasień 3
• Pracownik budowlany/dekarz Żary 2
• Pracownik fizyczny Przewóz 10

REKLAMA

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

AUTOREKLAMA

Niepełnosprawna 6-letnia Oliwka zabiera nakrętki na 
turnus rehabilitacyjny. Prosimy bardzo o wsparcie. 

Punkty zbiórki nakrętek:
• Żary, Sklep Dywanik w Pasażu Hayduk, przy ul. Moniuszki 11 

pn-pt w godz. 9-16 w soboty w godz. 8-13
• Żary, Apteka pod Topolami, ul. Winiawskiego 3b

poniedziałek - sobota od 8:00 do 20:00
• Lubsko, ul. Emilii Plater 1, koło przychodni lekarskiej 

pn-pt w godz. 8-17
• Lubsko, Diana second hand, sklep odzieżowy, Plac Vlotho
• Biecz 84, Biecz Sklep, u Sołtysa w Bieczu

telefon kontaktowy do koordynatora zbiórki
535 123 203

OGŁOSZENIE

Zbiórka plastikowych 
nakrętek dla 6-letniej 
Oliwki z Biecza

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE
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Biblioteki dwoją się i troją, żeby zro-
bić frekwencję, gdy jakiś autor książki 
przyjeżdża i jest tak zwane „spotkanie 
autorskie”. I problemu z tłumami nie 
ma, kiedy akurat w roli głównej wystą-
pić ma np. profesor Bralczyk. Gorzej, 
gdy przyjeżdża ktoś mniej medialny.

Z tymi pisarzami to jest też tak, 
że jedni podczas bezpośredniego 
kontaktu zyskują i potem czytasz ich 
książki jak szalony, a drudzy, zupełnie 
odwrotnie. Jakby szacunek i uznanie 
do pisarza nagle ulatuje. Bo okazuje 
się, że zupełnie niefajny, niekontakto-
wy, zadufany i wyniosły. 

Bywam to wiem, o czym piszę. 
Obowiązkowo, po każdym obcowaniu 
z pisarzem, zakupuję jego książkę. 
Czasem tytuł jest zupełnie przypad-
kowy. Innym razem sam autor zachęci 
do jakieś konkretnej pozycji, albo zo-
staje tylko jeden tytuł i wyboru raczej 
nie mam.

Dzisiaj postanowiłam napisać 
o kimś, kto tworzy całkiem niedale-
ko Żar, o Agnieszce Olejnik. Właści-
wie, bardziej o jej książce pod tytułem 
„Nieobecna”.

To kryminał z dużą dawką ele-
mentów psychologicznych. Sięgając 
po ten tytuł, spodziewałam się kolej-
nej, typowej dla tego gatunku lektury, 
a tu... pełne zaskoczenie. Książka wy-
pełniona jest niebywałym napięciem. 
Zaciekawia i zaskakuje. Trudno ode-
rwać się od czytania. 

Opowiada o siostrach bliźniacz-
kach - Julii i Julicie - identycznych  
z wyglądu, a zupełnie różnych z cha-
rakteru. Julia, mężatka i mama małe-
go Kacperka, uwielbia dobrze się ba-
wić. Często prosi swoją siostrę o po-
moc w opiece nad dzieckiem i „za-
mianę”. Kobiety zamieniają się na kil-

ka godzin rolami. W tym samym cza-
sie Julia się bawi, a Julita zajmuje się 
dzieckiem siostry... do dnia, w którym 
Julia zostaje brutalnie zamordowana. 
Wszyscy są przekonani o śmierci Ju-
lity. Tylko że ona żyje i bardzo szybko 
podejmuje decyzję o niewyprowadza-
niu nikogo z błędu. Obawia się utra-
ty Kacperka, ale także zabójcy. Skoro 
w jej domu zginęła Julia, to znaczy, że 
ktoś się pomylił i zabił nie tę siostrę?

Przyznaję, że w trakcie czytania 
udało mi się rozgryźć zagadkę. To jed-
nak absolutnie nie odebrało mi przy-
jemności z lektury, ponieważ ta książ-
ka czyta się sama.

Wspomniałam, że bywam na spo-
tkaniach autorskich, nie bez przyczy-
ny. Poznałam Agnieszkę Olejnik oso-
biście. Fajna kobieta. I mieszka prawie 
tuż za rogiem.

Może choćby dlatego warto się-
gnąć po książkę, która wyszła spod jej 
palców. Ja polecam. M.

A może 
książka...
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KRZYŻÓWKA

21.08

22.08

23.08

24.08

25.08

26.08

27.08

Franciszka, Joanny, Wiktora
Światowy Dzień Optymisty

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 - 68 3720390

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

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

Dzień Pracownika Ochrony
Światowy Dzień Mleka Roślinnego

Apolinarego, Róży
Europejski Dzień Pamięci Ofiar 
Nazizmu i Stalinizmu

Bartłomieja, Bartosza
Dzień Windowsa

Ludwika, Luizy, Patrycji
Dzień Zupy Błyskawicznej
Dzień Polskiej Żywności

Aleksandra, Marii
Święto Brokatu

Cezarego, Józefa, Moniki
Dzień Tira

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

O CZYM MARZĄ ZWIERZĘTA
21-25.08 - godz. 17.30; 26.08 - godz. 15.00; 27.08 - godz. 17.15
POJEDYNEK NA GŁOSY
21-24.08 - godz. 19.30; 26-27.08 - godz. 19.30
DKF - BABYTEETH
25.08 - godz. 19.30
NOWI MUTANCI
26.08 - godz. 17.30; 27.08 - godz. 15.00
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