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Danuta Madej
burmistrz Żar

AKTUALNOŚCI

Ci ludzie zabierają głos 
w sprawach, na których 

kompletnie się nie znają. 
14° 12° 10° 11° 11° 12°

Po prostu w interesie własnym
Taka się oto grupa pojawiła 
w Żarach, niezwykle reprezenta-
tywna pod względem swej rosz-
czeniowości, czy też prywatnych 
interesów. Ale pod hasłem, że 
niby dla dobra miasta. Czerwony 
tekturek w ręku, machanie nim 
pod ratuszem i przeświadczenie 
o własnej niesamowitości po-
łączonej z przeświadczeniem  - 
świadomym lub nie - o totalnej 
ciemnocie intelektualnej od-
biorców tego widowiska. Może 
i ktoś to łyknie, jak pelikanik, 
którzy przyjmie do dzioba bez-
krytycznie, co tylko wpadnie. 
Choćby opona od traktora, albo 
tona piachu. Ten piasek ma tu 
też niebagatelne znaczenie, ale 
o tym za chwilę.

Moja przesympatyczna ko-
leżanka zwróciła mi kiedyś uwa-
gę, że za często o parku piszę. 
Obiecałem przestać, ale jak się 
właśnie okazuje... kłamałem. 

Dziś znów będzie parę słów 
o nowym parku. Nie bez przyczy-
ny, oczywiście.

Wprawdzie denerwowała 
mnie wcześniej nieskoszona tra-
wa, niewycięte drzewa przy mo-
dernizowanym rondzie, zielone 
blokowanie inwestycji pod płasz-
czykiem troski o gram tlenu... To 
odpuszczę tym razem. Natomiast 
trzeba zwrócić uwagę na to, 
czego wielu chyba nie dostrze-

ga. Rewitalizacja drugiej części 
żarskiego parku miejskiego to 
nie tylko nowe alejki spacerowe. 
Wydane miliony, z ogromnym 
dofinansowaniem ze środków 
zewnętrznych, to także przywró-
cenie do życia folwarcznych za-
budowań. I co się okazało? Wraz 
z nowym miejscem, pojawiła się 
nowa, świetna impreza, która 
od razu na starcie przyciągnęła 
mnóstwo ludzi. Targ Śniadanio-
wy w wyremontowanym folwar-
ku. I będzie już cyklicznie, co dwa 
tygodnie. Wystawców sporo, ku-
pujących sporo. Stoły z parasol-
kami, dmuchany zamek dla dzie-
ci, piknik. Do tego konkursy, jak 
choćby ubijanie śmietany na ma-
sło. Inicjatywa godna pochwały. 
I po to też właśnie potrzebny był 
remont za miliony. Pozyskane 
z zewnątrz.

Tymczasem niedoceniony 
kandydat do pełnienia różnych 
funkcji publicznych teraz chciał-
by zostać burmistrzem. Radnym 
zostać się nie udało, bo jakoś 
mieszkańcy nie chcieli takiego 
kandydata do reprezentowania 
swoich interesów. Dyrektorem 
też się nie udało, bo trzeba naj-
pierw spełniać wymogi formal-
ne. To jednak nie przeszkodziło 
historykowi złożyć papierów. Co 
tam, że nie spełniam kryteriów. 
Mój blask wspaniałości oślepi 

komisję. Nie oślepił, nie zaśle-
pił, co najwyżej komisja mogła 
się pośmiać, że człowiek prze-
cież wykształcony, a nie potrafi 
zrozumieć, że doświadczenie na 
kierowniczym stanowisku jest 
wymagane, a on takowego nie 
posiada. Za to jaki lament pod-
niósł w internecie, że odrzucili 
jego historyczną osobowość. Wy-
śnił sobie więc burmistrzowanie, 
ale jak na razie chodzi z uporem 
maniaka po parku i fotografu-
je piasek. Dużo zdjęć piasku już 
wykonał. Pstryka i wrzuca do 
internetu. Jeszcze trochę i może 
załapie się do księgi rekordów 
Guinnessa? Będzie jakiś sukces. 
Właściciel największej kolekcji 

zdjęć piaskowych alejek parko-
wych. Brzmi dumnie.

Przejrzałem sobie ulotkę 
inicjatorów referendum. Prze-
czytałem przesłanki, które nimi 
kierują. Rzeczywiście, autorzy 
tych przesłanek wykazali się... 
brakiem elementarnej wiedzy 
o finansach publicznych, zasa-
dach funkcjonowania samorządu, 
kierowaniem ludźmi, organizacją 
pracy. Wypisują po prostu bzdu-
ry, których mieszkaniec nie jest 
w stanie czasem zweryfikować.

Przykład? Jako niegospo-
darność wykazuje się „budowę 
nowego kolektora wód opado-
wych w miejscu innego, wykona-
nego parę lat wcześniej” na Ku-
jawskiej. Ktoś może pomyśli, że 
rzeczywiście bez sensu. Tyle że 
ostatnia modernizacja kolektora 
miała miejsce w 2004 roku. To 
nie jest kilka lat, tylko 16 lat. Mo-
dernizacja na odcinku zaledwie 
około stu metrów. A cała reszta 
jest starsza. Nie dość, że dziś już 
ma zbyt małą średnicę, to jest 
w katastrofalnym stanie tech-
nicznym. I w przeciwieństwie do 
autorów ulotki, ja wiem o czym 
piszę, bo sam widziałem sypiącą 
się rurę.

No ale bzdur na ulotkach 
można wypisywać do woli. 

Kolejny zarzut. Puste pole 
dla kamperów. To mnie nawet 

rozbawiło. Proponuję pstryknąć 
jeszcze zdjęcie pustego przy-
stanku autobusowego, pustego 
postoju taksówek, pustej ulicy, 
albo pustego śmietnika. Wszyst-
ko miałoby taki sam mniej więcej 
sens. Czyli bezsens. A przecież 
wiadomo, że inwestycja na Syre-
nie, dofinansowana ze środków 
zewnętrznych to przede wszyst-
kim droga i oświetlenie. Pole 
kamperowe przy okazji. A jak już 
jest, to nikomu nie przeszkadza. 
Poza tymi, którym wszystko prze-
szkadza.

W ciągu poprzedniej i roku 
obecnej kadencji burmistrz Ma-
dej miasto pozyskało ponad 
50 milionów złotych na różne 
inwestycje. O tym autorzy ulotki 
nawet się nie zająknęli. Ale to nie 
pasuje do koncepcji, że wszystko 
jest źle. Nie pasuje do koncepcji 
„braku wizji rozwoju miasta”. 

Ale może gdyby historyk 
został burmistrzem, to wypłacił-
by byłemu naczelnikowi 400 ty-
sięcy, które ten sobie wymarzył. 
I może wycofałby kilkuset-
tysięczne roszczenia miasta 
w stosunku do radnej, o winie 
której orzekł sąd. Co szkodzi po-
kombinować?

Jednak robienie z miesz-
kańców idiotów do załatwienia 
swoich prywatnych interesów, to 
już zupełnie osobna kwestia.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

Zatrzymany z narkotykami
LUBSKO Środki 
odurzające 
i substancje 
psychotropowe 
posiadał jeden 
z mieszkańców 
powiatu 
żarskiego, 
którego w środę 
zatrzymali 
lubscy policjanci.
Do zatrzymania doszło 
w ubiegłym tygodniu 
w Lubsku. Funkcjonariusze 
służby kryminalnej legity-
mując mężczyznę, zwróci-
li uwagę na jego nerwowe 
zachowanie. Mając uza-

sadnione przypuszczenie, 
iż może on posiadać przy 
sobie środki odurzające po-
licjanci przeszukali męż-
czyznę. W kieszeni spodni 
ujawnili woreczek stru-
nowy, a w nim niewielkie 
zwitki folii aluminiowej z 
zawartością białego prosz-
ku, kryształków w kolorze 
białym oraz tabletki koloru 
pomarańczowego, a także 
marihuanę. Badania tych 
substancji przeprowadzone 
przy użyciu testera wyka-
zały m.in. amfetaminę, me-
taamfetaminę oraz ecstazy.

Policjanci wykonując 
dalsze czynności z zatrzy-
manym udali się do miej-

sca zamieszkania, gdzie 
w toku przeszukania zna-
leźli amfetaminę. Mężczy-
zna zatrzymany został do 
wyjaśnienia i trafi ł do po-
licyjnego aresztu. W piatek 
(21 sierpnia) Prokuratura 
Rejonowa w Żarach zasto-
sował wobec 21-letniego  
mieszkańca powiatu żar-
skiego podejrzanego o do-
konanie przestępstwa z art. 
62 ust. 1 ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii, śro-
dek zapobiegawczy w po-
staci poręczenia majątko-
wego  oraz dozoru policji. 

nadkom. 
Sylwia Rupieta fot. KPP Żary
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Z burmistrz Żar 
Danutą Madej 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Pomimo zupełnie 
nowej sytuacji, w jakiej 
znaleźliśmy się przez 
wirusowe ograniczenia, 
życie miasta nadal się toczy. 
No może poza remontem 
Zielonogórskiej, który jak 
stanął w czerwcu, tak stoi.
- W przypadku Zielonogórskiej, 
niestety po raz pierwszy w ciągu 
tych dobrych kilku lat działań 
inwestycyjnych miasta pojawiły 
się ogromne trudności, gdy firma 
zaczęła prowadzić prace ziemne 
pod rondem. Remont kanaliza-
cji deszczowej jest kluczowy, ze 
względu na zalewanie tego tere-
nu w czasie opadów deszczu. Po 
rozkopaniu okazało się, że infra-
struktura pod ziemią jest zupełnie 
inna niż zakładał projekt budow-
lany. To wynik zaniedbań jakie 
nastąpiły kiedy rondo powsta-
wało. Pojawiła się jednocześnie 
konieczność budowy nowego 
odcinka systemu odprowadzania 
wód deszczowych. Musieliśmy 
zatrzymać inwestycję, ponieważ 
trzeba było wykonać zmiany  
w projekcie, uzyskać ponownie 
pozwolenia. 

Kolejne kwestie związane 
są z drzewami. Wygasło pozwo-
lenie na wycinkę drzew prze-
szkadzających w budowie dodat-
kowego zjazdu z Al. Jana Pawła 
II i czekaliśmy na nową decyzję 
wojewódzkiego konserwatora za-
bytków. W rezultacie zmniejszyła 
się ilość drzew zaplanowanych 
do wycinki, ale to pociągnęło za 
sobą kolejne zmiany projektowe. 
To wszystko wymaga czasu. Po-
dobnie, jak pertraktacje finanso-
we z firmą, która wykonuje prace. 
Wydłuża się czas, mieszkańcy 
niecierpliwią się, rosną koszty.

Na jakim jest to dziś etapie?
- Dobra wiadomość jest taka, 
że wszystkie pozwolenia już 
mamy. Firma będzie kontynu-
ować prace.  Mam nadzieję, że 
inwestycja będzie zrealizowana 
do końca tego roku.

Pojawiają się czasem głosy 
- w zasadzie tak, jak przy 
każdej inwestycji - dlaczego 
akurat ta, a nie inna ulica?
- Przebudowa ul. Zielonogórskiej 
jest bardzo ważna. Dzięki niej 
poprawiliśmy sytuację na osie-
dlu „Lotnisko”. Cała kanalizacja 
deszczowa i sanitarna skierowana 

była do ulicy Staszica. Dzięki re-
montowi Zielonogórskiej można 
było to zmienić i teraz nie powin-
no już być problemów na przy-
kład z zalewaniem domostw przy 
ulicy Asnyka w czasie obfitych 
opadów. Poza tym nastąpi popra-
wa płynności ruchu na rondzie 
poprzez budowę dodatkowych 
zjazdów.

Inwestycje drogowe zawsze 
są utrudnieniami dla mieszkań-
ców, ale warto je przeczekać, aby-
śmy mogli mieć infrastrukturę na 
miarę XXI wieku.

Spotkałam się nawet z taką 

opinią mieszkańca, że jakikol-
wiek objazd w Żarach jest ni-
czym w porównaniu z objazdami 
we Wrocławiu, więc jeśli ktoś  
u nas narzeka, niech się najpierw 
przekona, jak wyglądają utrud-
nienia w dużym mieście. Więk-
szość mieszkańców zdaje sobie  
z tego sprawę, że po kilku miesią-
cach remont się skończy i będzie 
lepiej, niż było wcześniej. Więc 
warto poczekać.

Gdy rozpoczynamy jaką-
kolwiek inwestycję, zawsze poja-
wiają się głosy, że zamiast tego, 
powinniśmy robić coś innego. 

Ciągle mamy jedną linię działań, 
jeśli chodzi o duże inwestycje 
drogowe. Do przebudowy wyzna-
czamy drogi wymagające remon-
tów, ale jednocześnie takie, które 
mają szansę zdobycia pieniędzy 
zewnętrznych. Wymogi konkur-
sów są ściśle sprecyzowane, nie 
na każdą ulicę można je pozy-
skać. Dobra infrastruktura drogo-
wa ma ogromny wpływ na roz-
wój gospodarczy miasta. To duże  
i trudne w realizacji inwestycje, 
ale bardzo ważne. Mamy więc uli-
ce Żagańską, Zgorzelecką, Okrzei, 
I część Zielonogórskiej, wsparcie 
budowy ul. Moniuszki, al. Wojska 
Polskiego. Będziemy się przygo-
towywać do przebudowy drugiej 
części ul. Moniuszki, a także do 
remontu ul. Piastowskiej.

Im większa inwestycja, 
tym utrudnienia 
dotyczą większej grupy 
mieszkańców. Remont 
Kujawskiej również jest 
kłopotliwy. Szczególnie 
zamknięcie wiaduktu.
- Ulica Kujawska przebudowywa-
na jest łącznie ze skrzyżowaniami 
ulic, które się z nią łączą. Oprócz 
tego przebudowane zostaną trzy 
mniejsze ulice - Mazowiecka, 
Leszczyńska i Opolska. Miesz-
kańcy tamtego rejonu mówią, że 
wytrzymają, nie ma problemu, 
żeby samochód zostawić nawet 
na bocznej ulicy i dojść do swoje-
go domu. Współpraca wykonaw-
cy z mieszkańcami jest bardzo 
dobra i na szczęście nie natrafił na 
takie niespodzianki, jakie wyszły 
przy Zielonogórskiej.

Jeszcze mamy zamknięty 
przejazd pod wiaduktem, ale było 
też tam sporo prac związanych  
z kanalizacją, a przy okazji wy-
mieniano elementy instalacji 
gazowej. Firma obiecuje, że we 
wrześniu ten przejazd będzie od-
dany do użytku.

Ulica Bohaterów Getta już 
prawie miała być robiona, 
ale...
- Projekt był gotowy, ale zabrakło 
bardzo istotnej kwestii. Okazało 
się, że inwestycja dotycząca re-
gulacji rzeki Żarski wzdłuż ulicy 
Żagańskiej, nie została zrealizo-
wana. Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych miał zabukowane 
około 30 milionów na tę inwesty-
cję. Miasto wyłożyło pieniądze na 
projekt. W międzyczasie pojawiły 
się Wody Polskie i od tamtej pory 
o inwestycji w Żarach już nie sły-
chać. Przygotowania do inwesty-
cji trwały wiele lat. Przejmowane 

były grunty od prywatnych wła-
ścicieli, aby można było to zreali-
zować.

Co ma to wspólnego z re-
montem Bohaterów Getta? Pro-
jekt był ściśle powiązany z regu-
lacją rzeki Żarki, która nie została 
jednak wykonana. Wody deszczo-
we z tej ulicy i przyległych miały 
być odprowadzone poprzez sieć 
powiązaną z rzeką już po jej re-
gulacji. Musieliśmy w związku  
z tym przystąpić do zmiany całe-
go projektu dla ulicy Bohaterów 
Getta, jeśli chodzi o zrzut wód. 
Taka zmiana trwa rok. Jeszcze nie 
mamy wszystkich nowych uzgod-
nień. Tę ulicę przygotowujemy 
do kolejnego konkursu w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
w roku 2021.

Kolejna, rozkopana dziś 
ulica, to Staszica. A tam 
znów problem z wycinką 
drzew na wąskim odcinku 
pomiędzy Ludową  
a Zielonogórską.
- Przebudowę ulicy Staszica roz-
poczęliśmy od kanalizacji. Ta 
ulica nie miałaby szansy w żad-
nym konkursie, w związku z tym 
robimy ją z własnego budżetu. 
W ubiegłym roku Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji dokonał 
przebudowy kanalizacji. W trak-
cie okazało się, że są problemy 
z instalacją gazową. Prace z tym 
związane są obecnie prowadzone. 
Zależało nam na przyspieszeniu 
tego procesu, w związku z tym 
parę tygodni temu ogłosiliśmy 
postępowanie przetargowe. Mie-
liśmy bardzo dobrą ofertę na re-
mont Staszica, tańszą o ponad 
milion w stosunku do kosztorysu. 
Zależało nam na tym, aby firma 
jak najszybciej weszła na plac bu-
dowy, zaraz po zakończeniu robót 
gazowych.

Niestety, pojawiły się kwe-
stie związane z lipami rosnącymi 
przy części drogi, a dokładnie  
z ich wycięciem. Projektanci 
wskazali, że po pierwsze - są to 
już stare drzewa, a po drugie - bez 
wycinki tych drzew, droga nie 
spełnia norm dla ulicy dwukie-
runkowej. Jest za wąska. Pojawi-
ły się głosy sprzeciwu obrońców 
tych drzew. Głównie mieszkań-
ców dalszej części Staszica. Zro-
dził się konflikt, w związku z tym  
wojewódzka konserwator zabyt-
ków nie wydała pozwolenia na 
wycinkę wszystkich lip. Trzeba 
więc znów dokonać zmian w pro-
jekcie.

Zdecydowaliśmy się więc 
na unieważnienie postępowania 

ŻARY Kilka tematów z żarskiej, miejskiej codzienności

Inwestycje, kasa oraz „nie”

fot. ARMG
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przetargowego. Ogłosimy po-
nownie przetarg na remont Staszi-
ca, ale bez odcinka, przy którym 
rosną sporne drzewa. Mam tylko 
nadzieję, że ponownie dostanie-
my dobrą ofertę. Odcinek pomię-
dzy Ludową a Zielonogórską na 
razie nie będzie robiony. Zmiany 
w projekcie, bez wycinki wszyst-
kich drzew, i tak będą konieczne. 
Możliwe więc, że będzie tam dro-
ga tylko jednokierunkowa.

Nie sądzę, aby takie 
rozwiązanie zadowoliło 
mieszkańców ulicy Staszica.
- Wszyscy mieszkający przy tych 
lipach byli jak najbardziej za wy-
cinką. Konsultowaliśmy z nimi tę 
kwestię. Mówili o tym, że te stare 
drzewa, w przypadku wichur, są 
zagrożeniem dla nich. Na dodatek 
są to działki z domkami jednoro-
dzinnymi, wypełnione zielenią 
i drzewami. Przeciwnicy wycinki 
nie mieszkają w sąsiedztwie tych 
drzew.

Kolejny przykład na to, że 
protesty przeciw wycince 
drzew, hamują inwestycje 
w mieście.
- I nic z tym nie możemy zrobić. 
Pewne wymogi trzeba spełniać. 
Wiemy też, jakie znaczenie ma 
zieleń w mieście i za każdym ra-
zem, gdy jakieś drzewa są wyci-
nane, to jednocześnie kolejne są 
nasadzane. Nowych drzew nasa-
dzamy zawsze więcej w stosunku 
do tych wyciętych.

Cała ta wirusowa sytuacja 
sprawiła, że największa 
masowa impreza w mieście, 
czy „Dni Żar” w tym roku 
zostały odwołane.
- To impreza masowa, na której 
pojawia się około 10 tysięcy osób 
i miasto nie byłoby w stanie za-
pewnić zasad bezpieczeństwa, ja-
kie są wymagane i dostosować się 
do tych wymogów, które są teraz 
w Polsce. Mimo wszystko coś się 
dzieje w mieście. Stowarzysze-
nia, kluby starają się organizować 
zaplanowane wcześniej wyda-
rzenia. Nasze instytucje również 

- nie tylko Żarski Dom Kultury, 
ale także biblioteka, muzeum. Re-
alizowane są mniejsze przedsię-
wzięcia. Najczęściej na zewnątrz, 
aby zapewnić jak największe bez-
pieczeństwo uczestnikom. Sądzę, 
że tych imprez jest całkiem sporo. 
Biorąc pod uwagę okres waka-
cyjny, instytucje, stowarzyszenia, 
kluby stanęły na wysokości zada-
nia, jeśli chodzi o ofertę. W pełni 
zostały wykorzystane możliwo-
ści, jakie daje park, czy folwark. 
Z opinii mieszkańców wynika, 
że cele związane z zapewnieniem 
rozrywki w tym trudnym czasie 
pandemii, w dużym stopniu zo-
stały zrealizowane.

Patrząc na ilość osób 
korzystających z nowego 
parku, nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, że miejsce 
to przypadło do gustu 
mieszkańcom. Poza tymi, 
którym po prostu nic się 
nie podoba. Niektórzy 
dziwią się, że tyle milionów 
to kosztowało. Ale trzeba 

też pamiętać, że remont 
folwarku też był częścią tej 
inwestycji.
- Folwark jest miejscem dość kli-
matycznym, ze względu na jego 
wygląd, jego wnętrza. Z jednej 
strony mamy powiew dawnych 
czasów, a z drugiej nowoczesne 
wyposażenie na miarę XXI wie-
ku. To miejsce powstało wraz z 
całym projektem rewitalizacji 
parku. Rewitalizacja wyłącznie 
parku nie mogłaby uzyskać po-
zytywnego wyniku w konkursie. 
Trzeba było zaproponować przy 
tym projekcie także rewitalizację 
pod względem społecznym. Wy-
myśliliśmy więc remont folwar-
ku. Przede wszystkim z myślą o 
organizacjach pozarządowych, 
różnych grupach, które chciałyby 
z niego skorzystać.

Można tu wiele przedsię-
wzięć zorganizować. Nie pobie-
ramy opłat za najem. Tylko na 
przykład za zużyty prąd, wodę. Te 
sprawy załatwiać można w Miej-
skim Ośrodku Sportu, Rekreacji i 
Wypoczynku, któremu przekaza-

liśmy opiekę nad obiektem.
Bardzo dobrym pomysłem 

stowarzyszenia „Łużyckie sma-
ki” była organizacja w folwarku 
Targu Śniadaniowego. Podczas 
inauguracji w ostatnią niedzielę 
do Żar przyjechało wielu wy-
stawców z regionu. Zapropono-
wali produkty, których zazwyczaj 
nie kupimy w sklepach. Targ od 
razu zdobył ogromną popular-
ność i zebrał same pozytywne 
opinie. Stowarzyszenie zapowie-
działo, że będzie kontynuować to 
przedsięwzięcie co dwa tygodnie, 
w niedziele.

Czy zatem park kosztował 
dużo, czy mało, to kwestia 
punktu widzenia.
- Bardzo często na duże inwe-
stycje miejskie ludzie patrzą 
pod kątem swoich inwestycji 
domowych. Nie można tak tego 
oceniać. Ostatnio jedna z osób 
powiedziała mi, że ten park po-
winniśmy zrewitalizować sposo-
bem gospodarczym, na przykład 
z wykorzystaniem osób bezrobot-

nych, czy wolontariuszy.
Niestety, w przypadku in-

westycji samorządowych, jest to 
po prostu niemożliwe. Po pierw-
sze, musimy przestrzegać ustawy 
o zamówieniach publicznych. 
Musimy przestrzegać wszelkich 
zasad mówiących o tym, jaką 
drogą samorząd może prowadzić 
swoje inwestycje. Projekty, kon-
kursy, przetargi.

W przypadku parku ludzie 
czasem zapominają, że około 
7 milionów złotych pozyskaliśmy 
z funduszy zewnętrznych.

Niektórzy z pewnością 
nie zdają sobie sprawy, że 
pieniądze pozyskane 
z zewnątrz, otrzymuje się po 
zakończeniu inwestycji, 
a nie przed jej 
rozpoczęciem. Trzeba więc 
najpierw wyłożyć swoje.
- Na wszystkie większe inwesty-
cje, jeśli w ogóle chcemy je re-
alizować, musimy w większości 
wyłożyć swoje pieniądze. Proces 
zwrotu pieniędzy pozyskanych 

Roboty przy ul. Zielonogórskiej stanęły w czerwcu fot. Andrzej Buczyński
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nie trwa obecnie kilka miesięcy. 
Musimy na nie czekać od roku do 
nawet dwóch lat.

Można sobie zadawać pyta-
nie, czy w związku z tym mamy 
cokolwiek robić, czy nic nie robić.

Dzisiaj różne instytucje,  
w których pozyskaliśmy dofinanso-
wanie do inwestycji, są nam winne 
ogromne pieniądze. Tylko z dwóch 
inwestycji mamy już 16  milionów 
złotych. Czekamy na te pieniądze.

A w tym czasie jakiś lokalny 
pseudoekonomista będzie 
krzyczał o milionowych 
długach miasta.
- Sytuacja finansowa miasta jest 
dobra. Potwierdzają to również 
Regionalna Izba Obrachunkowa, 
Polski Fundusz Rozwoju, Naj-
wyższa Izba Kontroli i wszyscy 
znawcy finansów samorządo-
wych.

Możemy sobie pozwolić 
na wzięcie kredytów i wyłożenie 
pieniędzy na inwestycje. Korzy-
stamy z takich możliwości. To nie 
jest tak, że każdego roku ogłasza-
ne są konkursy na rewitalizację 
parków. To nie jest tak, że zawsze 
były i będą pieniądze na drogi. 
Teraz są. Nie ma pewności, że za 
kilka lat nadal będą. W związku 
z tym, jeśli teraz są takie możli-
wości, to musimy z tego korzy-
stać. Gdybyśmy bazowali tylko 
na własnych środkach, inwestycji 
w mieście byłoby dużo mniej. 
Kujawskiej z własnych środków 
raczej byśmy nie zrobili. To koszt 
około 8 milionów złotych. Ale 
pojawił się konkurs i dostaliśmy 
dofinansowanie. Na razie wykła-
damy swoje pieniądze, ale dofi-
nansowanie w końcu spłynie.

Nawierzchnia Zielonogór-
skiej nie była taka zła. Można 
było jeszcze kilka lat poczekać. 

Ale był poważny problem z sie-
ciami pod drogą. Wiedzieliśmy, 
że mamy szansę pozyskać na to 
środki zewnętrzne, więc dlaczego 
nie mogliśmy z tego skorzystać?

Być może ktoś inny robił-
by inne inwestycje, ktoś inny nie 
pozyskiwałby dodatkowych pie-
niędzy do miejskiego budżetu. 
Jak zostanie burmistrzem, niech 
realizuje swoją politykę rozwoju 
miasta. Ostatecznie mieszkańcy 
zweryfikują, czy są z tego zado-
woleni, czy nie.

To jak jest z tym 
zadłużeniem dziś?
- Zasadniczo stan zadłużenia mia-
sta utrzymujemy na podobnym 
poziomie, a nawet go zmniejszy-
liśmy. W przypadku zadłużenia 
możemy tylko i wyłącznie mówić 
o procentach, a nie liczbach, po-
nieważ w różnych latach miasto 
ma różne dochody. Tylko stosu-
nek długu do dochodów wykaże, 
czy zadłużenie wzrasta, czy ma-
leje.

Po kadencji burmistrza Ma-
ciuszonka przejęłam zadłużenie 
miasta w wysokości niespełna 23 
procent. Burmistrz Pogorzelec zo-
stawił miasto z zadłużeniem rów-
nież około 23 procent. Burmistrz 
Pogorzelec pozyskał 13 milionów 
ze środków zewnętrznych. Za 
Maciuszonka miasto pozyskało 
19 milionów. W poprzedniej ka-
dencji pozyskaliśmy 32 miliony, 
a w pierwszym roku obecnej ka-
dencji już ponad 15 milionów. Po 
tym widać chociażby rozmiar in-
westycji, jakie są obecnie.

Cały czas trzeba też pa-
miętać o ogromnych kosztach 
związanych z funkcjonowaniem 
miasta. Choćby oświata. Do sub-
wencji otrzymywanej z budżetu 
państwa musimy dołożyć jeszcze 

30 milionów z naszego budżetu 
miasta.

Generalnie, spłata zadłu-
żenia na poziomie 3 milionów 
rocznie dla miasta o dochodach 
ponad 200 milionów, to naprawdę 
niezbyt wysoka kwota, choć nie-
którym może się wydawać wręcz 
niebotyczna.

Jakoś nie za bardzo słychać 
o zadłużaniu innych miast,  
a u nas to jakieś modne słowo.
- Planowane zadłużenie w Ża-
rach, ze względu na zapewnienie 
środków na inwestycje, środków 
które później wrócą do miasta, 
ale trzeba je w budżecie zapew-
nić, wynosi 27 procent. Nowa Sól 
ma w planach ponad 30 procent, 
a Zielona Góra ponad 42 procent.

Jest też ostatnio tu  
i ówdzie jakaś taka moda 
na referenda. No i w Żarach 
też zebrało się kilka osób, 
którzy wymyślili sobie, że 
burmistrz Danutę Madej 
trzeba by odwołać. Jest w 
tej grupie między innymi 
zwolniony dyscyplinarnie 
jeszcze za burmistrza 
Maciuszonka były 
naczelnik Ewaryst Stróżyna. 
Jest skazana przez sąd 
radna obecnej kadencji 
Anna Słodkowska. I cóż  
pani na to?
- Mija półtora roku nowej kaden-
cji. Mieszkańcy miasta wybrali 
mnie na drugą kadencję już w 
pierwszej turze głosowania. Po-
przez głosowanie poparli dotych-
czasową politykę zarządzania 
miastem i kierunki jego rozwoju.

Od paru dobrych lat są też 
ludzie, którzy torpedują wszyst-
kie nasze działania. Którym 
po prostu nic się nie podoba. 

Wszystko podważają, wszystko 
według nich jest nic nie warte. 
Obrażają przy tym, kłamią. Roz-
powszechniają mowę nienawiści, 
a przedstawiane przez nich tzw. 
zarzuty nie mają nic wspólnego  
z rzeczywistością.

Jeżeli chodzi o pana Stróży-
nę. Z panem Stróżyną urząd bo-
ryka się od paru dobrych lat. Gdy 
zostałam burmistrzem, na jednym 
z pierwszych spotkań zażądał 
przywrócenia do pracy. Był po-
przednio naczelnikiem wydziału 
infrastruktury. Został zwolniony 
dyscyplinarnie przez mojego po-
przednika. W dwóch instancjach 
sądowych wyrok był dla niego 
niekorzystny. W związku z tym 
nie mogłam przyjąć go do pracy.

Kolejne jego żądania zwią-
zane były z odszkodowaniem. 
Pan Stróżyna zażądał dla siebie 
odszkodowania w wysokości 400 
tysięcy złotych. Powiedzieliśmy, 
aby z tą sprawą udał się do sądu, 
a miasto nie wypłaciło tych pie-
niędzy. Na kolejnym spotkaniu 
powiedział, że w związku z tym, 
że jego oczekiwania nie zostały 
spełnione, on będzie „nachodził” 
urząd do końca swoich dni. Pan 
Stróżyna realizuje to konsekwent-
nie organizując różnego typu na-
gonki na urząd. W ciągu kilku 
lat np. złożył ponad 600 pism. 
Obraża, żąda zwolnienia z pracy 
różnych osób, wstrzymania in-
westycji. Kieruje swoje pisma do 
instytucji nadzorujących mówiąc 
wszędzie o nieprawidłowościach, 
sprawach kryminalnych, i tak da-
lej, i tak dalej...

Wiele osób stwierdza, że to, 
co czyni pan Stróżyna, to nic in-
nego jak nękanie i paraliżowanie 
pracy miasta.

Pani Słodkowska jest  
w sporze z miastem. Zgodnie z 

wynikami kontroli finansowej 
wykorzystała swoje miejsce pra-
cy – spółka miejska ZGM, dla 
osobistych korzyści. Naraziła 
spółkę na straty. Obecnie miasto 
na drodze sądowej dochodzi od 
radnej zwrotu kwoty ponad 180 
tysięcy złotych w postępowaniu 
cywilnym oraz w postępowa-
niu karnym naprawienia szkody  
i zwrotu 195 tysięcy złotych.

Było też postępowanie pro-
kuratorskie oraz sąd wydał wy-
rok nakazowy, w którym uznał 
oskarżoną Annę Słodkowską za 
winną postawionych jej zarzutów. 
Strony odwołały się od wyroku. 
Ta osoba jest również inicjatorką 
mojego odwołania.

Zdaję sobie sprawę, że to 
mieszkańcy mnie wybrali i to 
mieszkańcy mogą mnie odwołać. 
Jeśli większość zechce, aby tym 
miastem rządziły takie osoby, jak 
pan Stróżyna, czy pani Słodkow-
ska.

I rozgłaszane są różne, tak 
zwane „zarzuty” co do pani 
pracy.
- Jedna z takich totalnych głupot 
dotyczy zarządzania miastem. 
Burmistrz zarządza miastem 
zgodnie z ustawą o samorządzie. 
Podstawową kwestią jest delego-
wanie uprawnień burmistrza na 
zastępców, naczelników wydzia-
łów, po to, abyśmy mogli spraw-
niej obsługiwać mieszkańców. To 
jest niemożliwe, aby burmistrz 
osobiście podpisywał wszystkie 
dokumenty wychodzące z urzę-
du. Ale pan Stróżyna uważa, że 
burmistrz powinien robić to sam. 
Jeśli tego nie robi, to znaczy, że... 
nie rządzi.

Ci ludzie zabierają głos  
w sprawach, na których komplet-
nie się nie znają. I tak rozprze-
strzenia się pieniactwo polityczne.

Mają też kandydata na 
burmistrza. Rafał Szymczak, 
który zasłynął ostatnio 
z tego, że wystartował w 
konkursie na dyrektorskie 
stanowisko, pomimo tego, 
że nie spełniał wymogów 
formalnych.
- Niektórym może się wydawać, 
że mogą rządzić bez żadnej pod-
stawy prawnej, tylko na podstawie 
swojego widzimisię.

Myślą sobie, że mogą być 
dyrektorami, prezesami, czy bur-
mistrzami nie patrząc na zasady. 
Nie zostałem dyrektorem, więc 
wszyscy są be. Tylko ja jestem 
fajny.

Pan Szymczak przed kame-
rami telewizyjnymi wypowiada 
się w imieniu wszystkich miesz-
kańców miasta. To niedopuszczal-
ne, na jakiej podstawie? 

Podważa moje wykształce-
nie, doświadczenie, umiejętności,  
a wszystko zgodnie z zasadą 
„Kłam, kłam, a zawsze coś zo-
stanie”. Mowa nienawiści jest 
wszechobecna. To przykre.

Mieszkańcy chcą porządnej drogi zamiast starych drzew fot. Andrzej Buczyński
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Śniadaniowo
i parkowo
ŻARY Nowe imprezy  
w nowym parku.
Dni Żar w tym roku zabrakło, ale tro-
chę jakby w zamian pojawiły się dwie 
nowe imprezy, które wzajemnie się 
uzupełniały. Ubiegły weekend, 22-
23 sierpnia, minął pod hasłem Świę-
ta Parku, w co dobrze wkomponował 
się pierwszy Targ Śniadaniowy w wy-
remontowanym folwarku.

Sobotnie deszcze nieco po-
krzyżowały plany organizatorów pod 
względem frekwencji, ale na to si-
ły nie ma. Natomiast niedziela była 
już bardzo przyjemna, więc i w ple-
nerze pojawiło się naprawdę sporo lu-
dzi ciekawych, co za atrakcje przygo-
towano.

Z terenu targu co chwilę wycho-
dzili ludzie z pełnymi siatkami prze-
różnych produktów. Jak widać, taka 
impreza może mieć powodzenie, tym 
bardziej, że kolejna edycja w niedzie-
lę, za dwa tygodnie. ATB

Więcej firm 
zwolnionych 
ze składek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ponownie rozpatrzy wnioski  
o zwolnienie ze składek tych
płatników,   których   nadpłaty   
lub   wpłaty   pokryły   składki   
objęte   zwolnieniem.   Z   nowych 
przepisów, które wejdą w życie  
20 września, skorzysta nawet  
800 tys. firm.

Płatnicy, którzy złożyli wnioski o zwolnienie ze 
składek, ale jednocześnie opłacili je za miesiące 
objęte wnioskiem, albo ich nadpłata automatycz-
nie zaliczyła się na poczet składek, uzyskają pełne 
zwolnienie. Dotychczas obowiązywała zasada, że 
zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopła-
cone.

W wyniku nowelizacji, nadpłaty na kontach 
firm w ZUS zostaną przywrócone. Wnioski o ich 
zwrot będzie można składać po tym, jak ZUS po-
nownie rozpatrzy sprawę zwolnienia ze składek. 
Zakład poinformuje o tym na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) lub pocztą. 

W ramach Tarczy Antykryzysowej ZUS umo-
rzył składki za marzec, kwiecień i maj ponad 2 mln 
płatników na kwotę ok. 12 mld zł. Pozwoliło to 
ochronić nawet 6,5 mln miejsc pracy.

Kwota zwolnień byłaby jeszcze większa, jed-
nak cześć płatników omyłkowo lub z powodu obaw 
opłaciła składki za kwiecień i maj, mimo, że wnio-
skowała o zwolnienie z ich opłaty.

Inny płatnicy natomiast mogli starać się  
o zwrot nadpłaconych składek, ale z różnych wzglę-
dów część z nich tego nie zrobiła.

W związku nowelizacją przepisów nie ma po-
trzeby składania  jakichkolwiek wniosków. ZUS 
rozpatrzy ponownie poprzednie wnioski z urzędu 
po wejściu zmiany przepisów w życie. 

źródło: ZUS

ŻARY Fundacja Pięknolesie już po raz siódmy 
uruchomiła kolejny nabór uczestników do nauki 
pływania. W tej edycji pierwszy raz oprócz dzieci 
udział w zajęciach będą mogły brać osoby dorosłe 
i seniorzy. Kurs obejmuje siedem dwugodzinnych 
lekcji w soboty rano na pływalni WODNIK w Ża-
rach. Działanie zostało dofinansowane przez Mi-
nisterstwo Sportu w ramach akcji „Upowszechnia-
nie sportu różnych grup społecznych i środowisko-
wych” - dzięki temu zapewnimy bardzo niski koszt 
zajęć dla uczestnika. Formularze zgłoszeniowe 
można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz 
Facebook, zapraszamy do kontaktu pod numerem 
telefonu 683742234. nadesłane

Nauka
pływania
z fundacją

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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POWIAT ŻARSKI 
Spośród elementów 
infrastruktury 
punktowej 
znajdujących się  
w obrębie działania 
dawnej Kolei 
Łużyckiej oczywiście 
dominował obiekt 
dworca.

Jeszcze w czasie trwania wojny 
(w lutym 1945 r.) okazały budy-
nek dworcowy kolei państwowej 
zlokalizowany przy dzisiejszej ul. 
Mickiewicza w Tuplicach, uległ 
poważnym zniszczeniom w wyni-
ku ostrzału przez radzieckie czoł-
gi. Wydarzenia te stanowiły zasad-
niczy impuls dalszej dewastacji te-
go obiektu, zarówno w czasie sta-
cjonowania w Tuplicach żołnie-
rzy sowieckich (grabież, podpale-
nia) oraz w okresie późniejszym 
poprzez zaplanowaną rozbiórkę na 
rzecz odbudowy innych obiektów. 
Po jego unieruchomieniu i wchło-
nięciu wszystkich linii kolejowych 
w struktury PKP, obsługę podróż-
nych oraz znaczną część biur i in-
nych pomieszczeń kolejowych, 
przeniesiono właśnie do dworca 
przy ul. Przemysłowej.  

Na jego całość składają się 
dwie bryły, z czego mniejsza i niż-
sza część ułożona została prosto-
padle do głównej części stacyjnej. 
Wobec faktu obniżonego przebie-
gu ul. Przemysłowej względem 
torowisk, obiekt stacyjny - stano-
wiący niczym podporę równi toro-
wej - wyróżnia się dość oryginalną 
konstrukcją. Cechują go bowiem 
cztery nadziemne kondygnacje od 
południa, zaś tylko trzy od strony 
peronów, z których w dół po obu 
stronach budynku prowadzą za-
biegowe schody przed jego front. 

Dworzec stanowiący nadal 
własność PKP, jest od kilkunastu 
lat nieczynny i nie pełni żadnych 
funkcji, nawet pozakolejowych. 
Jeżeli z zewnątrz jego stan tech-

niczny można określić jako prze-
ciętny, to w środku obiektu zakres 
agonii, jaki osiągnęły poszczegól-
ne pomieszczenia, budzić może 
tylko rozpacz i przerażenie. Teren 
wokół dworca przy dawnych pe-
ronach 1 i 2 zamienia się ruderal-
ny las pełen śmieci, puszek, bute-
lek i wspólnie z budynkiem dwor-
cowym tworzy krajobraz totalne-
go upadku. Tragiczny pejzaż prze-
mian, bezradności, bezmyślności, 
w którym sztampowym ogniwem 
architektury budowli kolejowych 
jest prostokąt płyty OSB zasłania-
jący wybite szyby w oknach. Tu-
plicki obiekt jest niezmiernie za-
niedbany przez swego bezduszne-
go gospodarza (podobnie jak dzie-
siątki dworców w zachodniej Pol-
sce), który kontrolę nad tym co po-
siada ostatecznie zatracił już w la-
tach 90. Ze strony gminy Tuplice 
od wielu lat pojawiały się inten-
cje związane z przejęciem obiektu 
ze rąk PKP, niestety są one jak do-
tąd nieskuteczne, tak samo jak nie-
możliwe jest przywrócenie daw-
nego blasku i roli, jakimi charak-

teryzował się budynek.
W dolnej części mniejszego 

modułu, od strony ul. Przemysło-
wej zauważymy wlot podziemnego 
przejścia prowadzącego w kierunku 
peronów 3 i 4. Właśnie ten skrom-
niejszy budynek, w czasach pełnie-
nia właściwych funkcji, był prze-
znaczony dla podróżnych. Od stro-
ny torów, było wejście do holu po-
łączonego z częścią stacyjną okien-
kiem biletowym. W dalszej czę-
ści mieściła się poczekalnia i bu-
fet, działający jednak w strukturach 
PKP tylko w okresie powojennym.

Bezpośrednie wejście do 
części stacyjnej dla kolejarzy, 
znajdowało się od strony peronu 
1, które później unieruchomiono 
i do budynku wchodziło się z bo-
ku od strony warsztatów wagono-
wych. Dzisiaj dworzec jest oficjal-
nie opuszczony, drzwi jednak nie 
są zamknięte na klucz, co tym bar-
dziej ułatwia jego dewastację. Po 
ich otwarciu ukazuje się mrocz-
na przestrzeń wypełniona zgniłą 
wonią i łamanym korytarzykiem. 
Z przodu, po jego prawej stronie 

usytuowane było schronisko dla 
manewrowych pełniące funkcje 
szatni i stołówki, zaś po lewej mie-
ściło się biuro dyżurnego ruchu 
peronowego. Jeszcze w 1990 r. 
było to 4, 5 etatów takich pra-
cowników, pełniących nadzór nad 
przygotowaniem pociągu do wy-
prawienia i wyprawieniem go ze 
stacji. Samo istnienie dyżurnych 
ruchów peronowych w Tuplicach 
świadczyło o randze tej stacji wo-
bec obsadzania takimi etatami je-
dynie większych stacji. W dalszej 
części korytarza z boku znajdo-
wały się drzwi prowadzące do po-
mieszczenia kasy biletowej oraz 
na wprost do starej centrali tele-
fonicznej (wcześniej telegraficz-
nej). W latach 70. nowoczesną au-
tomatyczną centralę telefonicz-
ną założono w pokoiku manew-
rowych, których schronisko wraz 
z biurem dyżurnego ruchu prze-
niesiono do nowego budynku po-
stawionego za bryłą, w której był 
szalet i magazyn zawiadowcy sta-
cji. Po likwidacji etatów manew-
rowych i ustawiaczy po 2000 r.  

(w dobrych kolejowo czasach było 
to 3 pracowników plus ustawiacz  
w jednej zmianie roboczej) budy-
nek nowego schroniska manewro-
wych został rozebrany, zaś w 2018 r. 
ten sam los podzielił charaktery-
styczny budyneczek toalet ze spa-
dzistym dachem.

W najniższej kondygnacji 
budynku stacyjnego - jej fragment 
od strony peronów można również 
nazwać piwnicą - mieściło się biu-
ro monterów łączności (2,3 etaty) 
oraz kotłownia z pomieszczeniem 
na węgiel. Drzwi wejściowe do 
obu części funkcjonalnych znajdo-
wały się z oczywistych powodów 
od strony ul. Przemysłowej. 

Na pierwszym piętrze na 
prawo od klatki schodowej znajdo-
wał się pokój pracowników łącz-
ności, a następnie biuro kadr. Od 
strony peronów na tej kondygna-
cji usytuowane były biura zawia-
dowcy stacji (po prawej) oraz jego 
zastępcy od spraw techniczno-ru-
chowych. Zastępca zawiadowcy 
stacji od spraw handlowych swoje 
biuro miał po drugiej stronie torów 
w budynku ekspedycji towarowej. 
Ostatni zawiadowca stacji Tupli-
ce zakończył pracę po likwidacji 
połączeń pasażerskich do Łęknicy  
w 1996 r. Od tego roku stacja pod-
legała już pod węzeł kolejowy Żary.

  Na mające formę pod-
dasza użytkowego drugie piętro, 
składały się cztery pomieszcze-
nia. Były to magazyn mundurowy, 
posterunek pracownika materiało-
wego (od strony  torów) oraz biu-
ro wagonowe i w rogu pokój jego 
kierownika.  (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

W poprzednim odcinku se-
rii wkradł się błąd, niestety po-
ważny. Należy sprostować, iż roz-
jazdy w okręgu sterowania na-
stawni dysponującej Tp miały  
i mają napęd mechaniczny, a nie 
elektromechaniczny. Za wprowa-
dzenie w błąd przepraszam.

Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 37)

Dawny hol i okienko kasy biletowej. Lato 2020 r. fot. Grzegorz Dawczyk

Budynek dworca kolejowego w Tuplicach w 2009 r. Z przodu krawędzie peronów 1 i 2, z lewej 
nieistniejący już budynek toalet z magazynem zawiadowcy stacji. Na obrzeżu fotografii komi-
ny tuplickiej cegielni fot. Grzegorz Dawczyk

Współczesne ujęcie elewacji dworca od strony ul. Przemysłowej można zatytułować „krzaki i płyta OSB” 
fot. Grzegorz Dawczyk
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Srebro i brąz lekkoatletów
LEKKOATLETYKA 
Zawodnicy 
z żarskiego Agrosu 
i klubu WKS Sobieski 
Omega Systems 
Żagań - lekkoatletyka 
wzięli udział w 
mistrzostwach Polski 
„Lekkoatletyka 
dla każdego” 
zorganizowanych 
w ubiegły weekend 
we Włocławku.
Kacper Zdzyniecki z WKS So-
bieski Omega Systems Żagań - 
lekkoatletyka zdobył brązowy 
medal w rzucie piłeczką palanto-
wą. Rzucając w ciężkich warun-
kach pod wiatr uzyskał 59 me-
trów tracąc tylko 1 metr do dru-
giego miejsca i ok. 3 m do naj-
wyższego miejsca na podium.

Z doskonałej strony poka-
zała się Blanka Salamon, która 

zdobyła srebrny medal i dopiero 
w ostatniej kolejce została prze-
skoczona.

- W konkursie wielosko-
ku brały udział wszystkie dziew-
czyny z pierwszej szóstki w kraju 
także mieliśmy mały przedsmak 
tego co może wydarzyć się na 
ofi cjalnych MP. Po za tym Blan-
ka na obecną chwilę ustanowiła 
rekord województwa który wy-
nosi 10,83m w kategorii u16 ma-
jąc 14 lat - poinformował Mate-
usz Wisz, trener Agrosu i kadry 
województwa.

Tuż za podium uplasowa-
ła się Emilia Fabiszewska, któ-
ra także ustanowiła rekord wo-
jewództwa na 1000m przeszko-
dy  z czasem 3;23;51s w katego-
rii u16 mając 14 lat i poprawiając 
rekord życiowy o 15 sekund. Re-
kord życiowy w biegu na 100m 
ustanowił Szymon Mac 11,60s 
dzięki czemu mógł wystąpić 
w fi nale w którym lekko pod-

winęła się noga i ukończył na 
8. miejscu. W biegu na 100m wy-
stąpił też Jakub Szkoła, który pe-
chowo wylądowała za fi nałem 
zajmując 9. miejsce, ale Kuba 
ustanowił świetny rekord życio-
wy z czasem 11,84 s. W pchnię-
ciu kulą 6. miejsce zajęła Kinga 
Pecyna z wynikiem 9.41. W sko-
ku w dal i biegu na 600m mieli-

śmy także swoje reprezentantki: 
Maria Marcinika zajęła 8. miejsce 
skacząc 4.59, a Laura Nowacka 
w swoim debiucie na imprezie 
ogólnopolskiej poprawiła rekord 
życiowy i zajęła 16. miejsce. 

- Województwo Lubuskie 
zajęło 7. miejsce w klasyfi kacji 
wojewódzkiej miejmy nadzie-
je, że na następnym fi nale ogól-

nopolskim będziemy walczyć 
o miejsca na podium. Występ na-
szych zawodników szczególnie 
napawa optymizmem przed dwie-
ma najważniejszymi imprezami 
sezonu czyli Mistrzostwami Ma-
kroregionu oraz Mistrzostwami 
Polski - stwierdził M. Wisz.

Małgorzata Fudali Hakman

Twarde walki w ruinach
SPORTY WALKI
TBC2 to druga 
edycja gali tajskiego 
boksu. Pierwsza 
miała miejsce 
w Słubicach. Tym 
razem zawodowe 
walki w formule 
boksu tajskiego 
zorganizowano 
22 sierpnia 
w ruinach kościoła 
w Straszowie, kilka 
kilometrów od 
Przewozu.

Impreza pod nazwą Thai Battle 
Championship to dzieło Dawida 
Poloka z Żarskiego Klubu Spor-
tów Walki. Tym razem odbyła się 
bez udziału publiczności. Kame-
ry zarejestrowały osiem emocjo-
nujących pojedynków stoczo-
nych wśród starych murów stra-
szowskiego kościoła, jednego 
z nielicznych kościołów obron-
nych w Polsce. Ogień i światła 
nadały temu nocnemu wydarze-
niu szczególnego charakteru.

Relację z imprezy będzie 
można obejrzeć na kanale spor-
towym Fightbox.

Andrzej Buczyński

Kacper Zdzyniecki fot. Agros Żary Blanka Salamon fot. Agros Żary

TBC 2 - wyniki:
1. Muaythai 74kg junior amator- Adrian Tomala (Maku Gym Nowe Miasteczko) vs. Da-
wid Świątecki (Absortio Gym Rybnik) – 3:0 wygrana Tomala
2. Muaythai 60KG – Mariusz Lach (Legion Głogów) VS. Michał Gołębiowski (Maku Gym 
Nowe Miasteczko) – 3:0 wygrana Lach
3. Thaiboxing 75KG – Jakub Kiesiak (Maku Gym Nowe Miasteczko) VS. Tomasz Krysiak 
(Żarski Klub Sportów Walki / Kickboxing Kartal Culemborg,NL) – 3:0 wygrana Kiesiak
4. Muaythai 60KG – Jakub Syc (Legion Głogów) VS. Krzysztof Włodarczyk (Absortio 
Gym Rybnik) – wygrana Syc w 2 rd KO body
5. Thaiboxing 75KG – Dominik Parol (Uniq Fight Club Warszawa) VS. Arek Krupa (Thai 
Gym Tarnów) –RSC wygrana Krupa, Parol nie przystępuje do 3 rd doznając złamania 
kości śródręcza
6. Thaiboxing 60kg Belt Polish Champion ISKA – Ilona Wojda (Garuda Gym Warszawa) 
VS. Martyna Kierczyńska (Legion Głogów) – 3:0 wygrana Kierczyńskiej
7. Thaiboxing 67KG Belt Polish Champion ISKA – Mateusz Janik (Thai Gym Tarnów) VS. 
Maciej „Zembol” Zembik (Żarski Klub Sportów Walki) – wygrana Janik w 1 rd KO body
8. Muaythai 90KG – Amadeusz Mućka (Team Promotorska Grupa EVolution) VS. Łu-
kasz Radosz (Kohorta Poznań / Artnox Fight Sport) – wygrana Radosz w 1 rd KO body

Gala to pomysł Dawida Poloka z Żarskiego Klubu 
Sportów Walki fot. Andrzej Buczyński

Ruiny kościoła w Straszowie stały się tłem dla sportowych 
zmagań wojowników na ringu fot. Andrzej Buczyński

Maciej „Zembol” Zembik reprezentujący ŻKSW wiele razy zwyciężał na zawodowym 
ringu. Tym razem jednak swój pojedynek przegrał fot. Andrzej Buczyński
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BC Swiss Krono Żary 
szykuje się do sezonu
KOSZYKÓWKA 
Od prezentacji drużyny 
zaczęli przygotowania 
do nowego sezonu 
koszykarze 
drugoligowego 
BC Swiss Krono Żary. 

W sobotę, 22 sierpnia, w czasie Świę-
ta Parku zawodnicy i sztab szkole-
niowy zostali zaprezentowani kibi-
com, którzy mimo niesprzyjającej 
aury, stawili się dość licznie. Zresz-
tą to z powodu deszczu całą impre-
zę przeniesiono pod dach i nowych 
i starych graczy poznaliśmy mię-
dzy występami zespołów ludowych 
w Folwarku Zamkowym. Oprócz 
najmłodszych zawodników przeby-
wających aktualnie na obozie przed-
stawiono cały skład zespołu. 

- Od poniedziałku zaczyna-
my przygotowania do nowego sezo-
nu. Do podstawowego trzonu zespo-
łu: Darek Kalinowski, Mariusz Ma-
łachowski, Jakub Der, Wojciech Dy-
miński, Adam Forysiuk, Paweł Paw-
likowski, Kacper Burnecki i Dawid 
Dereziński doszło sporo nowych cie-
kawych zawodników. Grzegorz Ku-

kiełka z ekstraklasy, Nikodem Sirija-
towicz i Adam Busz z I ligi, Kamil 
Olejnik Żaranin z ligi Akademickiej, 
ponadto trzech młodych zawodni-
ków SKM Zastal Zielona Góra: Mi-
kołaj i Michał Simińscy oraz Jakub 
Morgiel. Trenerzy do składy powoła-
li również 5 naszych juniorów. Teraz 
przed zawodnikami i sztabem trener-
skim miesiąc wytężonej pracy, aby 
stworzyć doskonale rozumiejący się 
zespół. Planujemy rozegrać w tym 
okresie 6 spotkań kontrolnych. Już 
dzisiaj zapraszam na inaugurację se-
zonu w Żarach, 26 września, z zespo-
łem KS Kosz Pleszew - poinformo-
wał prezes BC Swiss Krono Tomasz 
Ostrowski.

Koszykarze wystąpili w no-
wych koszulkach ze specjalnym ha-
słem na ten sezon „Poczuj żar koszy-
kówki”, w których prezentowali się 
świetnie. Uśmiechy nie schodziły im 
z twarzy i zgodnie twierdzili, że bę-
dą walczyć jak lwy. I można im wie-
rzyć, bo ekipę Krono w tym roku ma 
niezgorszą i na pewno będą mocną 
drużyną w drugiej lidze, z którą każ-
dy rywal musi się liczyć.

Małgorzata Fudali Hakman

Więcej relacji sportowych w internecie
na stronie

www.sportprojekt.info

Dawid Dereziński - niski skrzydłowy
Jakub Der - rzucający
Dariusz Kalinowski - rozgrywający
Paweł Pawlikowski - rozgrywający
Kamil Olejnik - silny skrzydłowy
Adam Forysiuk - rozgrywający
Artur Busz - transfer
Bartosz Szklarski - niski skrzydłowy
Wojciech Dymiński - silny skrzydłowy
Michał Simiński - rozgrywający
Mikołaj Simiński - rozgrywający
Nikodem Sirijatowicz - rozgrywający
Jakub Morgiel - silny skrzydłowy, środkowy
Grzegorz Kukiełka - rzucający
Kacper Burnecki - rozgrywający, rzucający
Mariusz Małachowski - silny skrzydłowy
Kacper Porada - silny skrzydłowy
Jakub Mysiorek - niski skrzydłowy
Kacper Mysiorek - niski skrzydłowy
Kacper Reczyński - rzucający, niski skrzydłowy

Reprezentacja BC Swiss Krono Żary prawie w komplecie fot. Andrzej Buczyński

Na prezentacji zespołu nie mogło zabraknąć Macieja Karnickiego, prezesa fi rmy Swiss Krono - głównego 
sponsora żarskiego klubu fot. Andrzej Buczyński

Prezes klubu Tomasz Ostrowski zaprasza 
kibiców na inaugurację sezonu 26 września 
fot. Andrzej Buczyński

Jednym z nowych nabytków BC Swiss Krono na zbliżają-
cy się sezon jest Grzegorz Kukiełka, mający za sobą wy-
stępy w ekstraklasie fot. Andrzej Buczyński
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Górzyńska kobra

Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ZORZA OCHLA 5 5 0 0 23 : 7 15

2. ŁKS ŁĘKNICA 5 4 0 1 14 : 2 12

3. PROMIEŃ ŻARY 5 4 0 1 17 : 8 12

4. PIAST INEX CZERWIEŃSK 5 3 1 1 14 : 4 10

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

6. LZS KADO GÓRZYN 5 2 3 0 11 : 5 9

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

8. POGOŃ PRZYBORÓW 5 3 0 2 11 : 10 9

9. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 5 2 2 1 13 : 8 8

10. SPARTA GRABIK 5 2 0 3 6 : 16 6

11. LECH SULECHÓW 5 2 0 3 12 : 17 6

12. UNIA KUNICE ŻARY 5 1 2 2 9 : 12 5

13. DRZONKOWIANKA RACULA 5 1 1 3 4 : 18 4

14. CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 5 1 1 3 5 : 8 4

15. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 5 1 0 4 8 : 9 3

16. MIESZKO KONOTOP 5 0 2 3 9 : 18 2

17. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 5 0 1 4 3 : 19 1

18. GKS SIEDLISKO 5 0 0 5 7 : 21 0

PIŁKA NOŻNA
Niedzielny (23.08) 
mecz dwóch 
sąsiadujących 
w tabeli drużyn 
zapowiadał się 
niezwykle ciekawie. 
Kado u siebie jest 
zabójcze jak kobra, 
a Pogoń potrafi  
walczyć do upadłego. 
Kibice, którzy jak 
zwykle tłumnie 
zasiedli na trybunach 
Górzyn Arena nie 
mogli narzekać na 
brak emocji.
Wynik otworzył w 27.minucie Ar-
tur Dąbrowski i gospodarze pro-
wadzili 1:0, ale z gry wynikało, 
że to przyjezdni są drużyna lep-

szą. Grali świetnie w ataku pozy-
cyjnym i na pewno prezentowa-
li spokój fakira, który chce ułago-
dzić wściekłą kobrę. W ekipie Ka-
rola Widerowskiego czuć było ja-
kiś niepokój jakby to oni przegry-
wali i musieli wyrównać za wszel-
ką cenę. Jednak konsekwentna gra 
gości doprowadziła do remisu, bo 
tuż przed przerwą do bramki trafi ł 
Paweł Otulak.

Po piętnastominutowym od-
poczynku na murawę wrócili zupeł-
nie inni piłkarze. To znaczy składy 
praktycznie pozostały bez zmian 
natomiast podejście do gry uległo 
diametralnej zmianie. Nie wiem 
co wydarzyło się w szatni miej-
scowych, ale zaczęli grać jakby 
dostali skrzydeł, w czym na pew-
no pomogła im bramka, zdoby-
ta zaraz po przerwie, przez nieza-
wodnego Michała Galika. Nato-
miast z gości, jakby uszło powie-

trze, a niezmordowani gospoda-
rze zaczęli fruwać kilka centyme-
trów na trawą. Jednak na kolejnego 
gola kibice musieli czekać 15 mi-
nut, bo wtedy do siatki piłkę wpa-
kował Michał Prokopowicz. Potem 
w dwie minuty górzanie dołożyli 
kolejne dwa trafi enia dobijając ko-
nającego rywala. W 84 i 85. mi-
nucie ponownie na listę strzelców 
wpisali się Michał Galik i Michał 
Prokopowicz. Górzyńska kobra po-
kąsała przyborowską Pogoń mocno 
i skutecznie wygrywając 5:1.

- Czapki z głów dla mojego 
zespołu za grę w drugiej połowie. 
Pełna kontrola tego, co działo się 
na boisku i sporo stworzonych sy-
tuacji. Cieszą trzy punkty, bo po 
ostatnich remisach mocno ich po-
trzebowaliśmy, ale także znaczna 
poprawa w organizacji gry w ata-
ku - podsumował Karol Widerow-
ski, trener Kado.

- Podsumowując ten nie-
dzielny mecz, musimy podzielić 
go na dwie fazy. W pierwszej po-
łowie realizowaliśmy nakreślo-
ne przed meczem zadania i jakoś 
to funkcjonowało. Były napraw-
dę fajne fragmenty gry i mecz 
się mógł chyba wszystkim podo-
bać. Straciliśmy bramkę, ale też  
i strzeliliśmy. Remis chyba był 
wynikiem sprawiedliwym. Bo 
każda z drużyn miała swoje sytu-
acje. Natomiast o drugiej połowie 
trudno coś dobrego powiedzieć 
o naszej grze. Szybko straciliśmy 
2 bramkę, a zaraz i 3. To trosz-
kę zamknęło ten mecz. Gospoda-
rze bardzo się napędzili, a my nie 
reagowaliśmy odpowiednio. Ow-
szem mogliśmy nawet strzelić na 
2:3, ale się nie udało. Gospodarze 

wyprowadzili kolejne dwa ciosy 
i skończyło się tak jak się skoń-
czyło. My zupełnie nie jesteśmy 
zadowoleni z drugiej połowy 
i wyniku. Po prostu w drugiej  po-
łowie nie dojechaliśmy. W związ-
ku z tym, wiemy, że czeka nas 
dużo pracy w kwestii taktycznej, 
fi zycznej i organizacyjnej. Cóż, 
przyjmujemy to z pokorą, gra-
tulujemy oczywiście wygranej 
drużynie LZS Kado. My bierze-
my się do pracy i  przygotowu-
jemy się do kolejnego spotkania. 
A naszym rywalom obiecujemy 
rewanż na wiosnę. A ja osobne 
pozdrowienia kieruję do miejsco-
wych fanów - stwierdził zawod-
nik Pogoni Remigiusz Smolin.

Małgorzata Fudali Hakman

Piłka nożna KLASA A (Grupa 2)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. BÓBR BOBROWICE 3 3 0 0 14 : 2 9

2. START ZIEL-BRUK PŁOTY 3 3 0 0 11 : 1 9

3. FADOM NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 3 3 0 0 10 : 4 9

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

5. RELAX GRABICE 3 1 0 2 6 : 8 3

6. CZARNI DRĄGOWINA 2 1 0 1 5 : 6 3

7. SPARTA MIERKÓW 3 1 0 2 4 : 11 3

8. POGOŃ WĘŻYSKA 1 1 0 0 4 : 2 3

9. SPARTAK BUDACHÓW 2 1 0 1 3 : 3 3

10. CZARNI CZARNOWO 3 1 0 2 3 : 12 3

11. LZS ZJEDNOCZENI BRODY 3 1 0 2 9 : 6 3

12. IKAR ZAWADA 2 0 1 1 0 : 3 1

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

14. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 3 0 0 3 2 : 6 0

15. ENERGETYK DYCHÓW 2 0 0 2 3 : 10 0

LZS Kado Górzyn 5:1 Pogoń Przyborów fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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OSTATNIE MECZE
KLASA

OKRĘGOWA

LECH SULECHÓW  5 : 2  GKS SIEDLISKO

CHYNOWIANKA Z. GÓRA  2 : 1  ALFA JAROMIROWICE

LZS KADO GÓRZYN  5 : 1  POGOŃ PRZYBORÓW

ŁKS ŁĘKNICA 6 : 0  DRZONKOWIANKA RACULA

MIESZKO KONOTOP 2 : 2  UNIA KUNICE ŻARY

ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 3 : 0  DELTA SIENIAWA

PIAST INEX CZERWIEŃSK  6 : 0  SPARTA GRABIK

ZORZA OCHLA  4 : 2  PROMIEŃ ŻARY

KLASA A - GRUPA 4

KP ŚWIDNICA  2 : 4  SPARTA MIODNICA

CZARNI JELENIN  3 : 2  CZARNI PRZYBYMIERZ

KWISA TRZEBÓW  1 : 1  PŁOMIEŃ CZERNA

LZS KS TOMASZOWO  2 : 4  ISKRA MAŁOMICE

ŁUŻYCZANKA LIPINKI  1 : 4  GRANICA ŻARKI W.

ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI  4 : 2  BŁĘKITNI KOTOWICE

MOCZYNIANKA ŻAGAŃ - PAUZJE

KLASA A - GRUPA 2

CZARNI CZARNOWO 1 : 0  BŁĘKITNI ZABŁOCIE

FADOM NOWOGRÓD  1 : 0  BUDOWLANI II LUBSKO

LZS ZJEDNOCZENI BRODY  1 : 2  SPARTA MIERKÓW

RELAX GRABICE  0 : 3  BÓBR BOBROWICE

START ZIEL-BRUK PŁOTY  3 : 0  IKAR ZAWADA

POGOŃ WĘŻYSKA  4 : 2  ENERGETYK DYCHÓW

Piłka nożna KLASA A (Grupa 4)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. SPARTA MIODNICA 3 3 0 0 22 : 3 9

2. CZARNI JELENIN 3 3 0 0 7 : 2 9

3. PŁOMIEŃ CZERNA 3 2 1 0 10 : 2 7

4. MOCZYNIANKA ŻAGAŃ 2 2 0 0 14 : 5 6

5. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2 2 0 0 8 : 4 6

6. ISKRA MAŁOMICE 2 1 0 1 4 : 3 3

7. KP ŚWIDNICA 2 1 0 1 6 : 6 3

8. GRANICA ŻARKI WIELKIE 3 1 0 2 9 : 11 3

9. LZS KS TOMASZOWO 3 1 0 2 4 : 8 3

10. KWISA TRZEBÓW 3 0 1 2 2 : 14 1

11. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 2 0 0 2 2 : 10 0

12. BŁĘKITNI KOTOWICE 3 0 0 3 5 : 15 0

13. CZARNI PRZYBYMIERZ 3 0 0 3 4 : 14 0

Łużyczanka 1:4 Granica

Skowron ponownie
PIŁKA NOŻNA
Robert Skowron 
został po raz trzeci 
szefem Lubuskiego 
Związku Piłki Nożnej. 
Dotychczasowy 
prezes  pokonał 
kontrkandydata 
Marcina Hakmana 
stosunkiem głosów 
173:36. W walnym 
zebraniu LZPN wzięło 
udział 218 delegatów.

Prezes Skowron stwierdził po ogło-
szeniu wyników, że nie obawiał się 
swojego kontrkandydata nawet przez 
moment, bo zna delegatów osobiście. 
Na pewno przez tyle lat sprawowania 
urzędu poznał większość działaczy 
w województwie, dlatego z pewnością 
wiedział jakie są nastroje w klubach 
i kto będzie na niego głosować. 

Jednak tak wielka przewaga nad 
Marcinem Hakmanem, na pewno jest 
sporą niespodzianką. Zwłaszcza, że 
w ostatnich tygodniach pretendent 
przyłożył się do kampanii. 

Po gratulacjach przyszedł czas na 
deklaracje. Prezes Skowron ma jasno 
sprecyzowane plany na najbliższe 4 lata. 

- Chcę kontynuować tę sama 
politykę co dotychczas. Czyli nadal 
zamierzam wizytować kluby w tere-
nie i słuchać inicjatyw oddolnych. 
Nie zamykam się też na propozy-
cje, które padły dzisiaj na sali. Zapi-
sałem sobie i na pewno spróbujemy 
coś zrobić w tym kierunku-powie-
dział Robert Skowron.

- Chcę, żebyśmy byli nowocze-
snym związkiem, żebyśmy się rozwi-
jali, niestety nie mamy wpływu na 

wiele spraw, bo nie leży to w naszej 
kompetencji jako LZPN. 

Szef LZP chce nadal spoty-
kać się z władzami miejscowości, 
żeby przekazywali środki na sport 
w ich regionie.

- Chcę także rozwiązać spra-
wę prawdziwej Akademii Piłkarskiej, 
bo młodzi ludzie uciekają z nasze-
go województwa, żeby szkolić się 
gdzie indziej, dlatego trzeba to szyb-
ko zmienić.

Robert Skowron nie planu-
je natomiast zmieniać swoich ludzi 
w zarządzie związku.

- Rolą zwycięzcy jest to, że do-
biera sobie współpracowników. Je-
żeli jesteśmy drużyną, która wygra-
ła, to nie zamierzam niczego zmie-
niać. Zwycięskiego składu się nie 
zmienia. To sprawdzeni i zaprawieni 
w bojach działacze, którzy wykonu-
ją raz lepiej raz troszkę gorzej moje 
polecenia, więc naprawdę jesteśmy 
zgranym zespołem.

Prezes nie zamierza podejmować 
współpracy z Marcinem Hakmanem. 

- Ja jestem społecznikiem i ni-
gdy nie pobierałem, jako prezes, żad-
nego wynagrodzenia, dlatego dzi-
wiły mnie niektóre postulaty pa-
na Hakmana, bo to wyglądało jakby 
chciał na związku zarobić. A to by-
ły propozycje, które nie są zapisane 
w statucie naszego związku - dodał 
prezes Robert Skowron.

Podczas walnego zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego wrę-
czono odznaczenia. Odznakę za za-
sługi dla województwa lubuskie-
go odebrał Józef Nieśpiał. Odzna-
czenia PZPN: Dariusz Kawszyn, Zbi-
gniew Sawczuk, Zdzisław Buszta
i Andrzej Dworkiewicz. Honorowe 
odznaki LZPN: Zdzisław Czyrka, Ja-
nusz Kałuziński, Andrzej Martyniak,  
Alfred Nowosadzki, Jan Orzechow-
ski, Zenon Zadworny, Witold Wi-
śniewski, Mirosław Kędziora, Zenon 
Chmielewski Henryk Misiak, Wal-
demar Puchalski i Artur Szymański, 
Adam Milej i Ryszard Dębski.

Małgorzata Fudali Hakman

fot. Małgorzata Fudali Hakman

W trzeciej kolejce rozgrywek klasy A (grupa 4) Łużyczanka Lipinki Łużyckie przegrywa z Gra-
nicą Żarki Wielkie 1:4 fot. Małgorzata Fudali Hakman
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Zorza nad Promieniem
PIŁKA NOŻNA
Na ten pojedynek 
między dwoma 
czołowymi 
drużynami w tabeli 
okręgówki wszyscy 
ostrzyli sobie 
zęby. Pompowanie 
balonika było bardzo 
intensywne po dwóch 
stronach barykady 
i wydawało się, że już 
dawno przekroczył 
on rozmiary zwykłej 
zabawki z gumy. 
Miało się wrażenie, 
że przybrał on 
wielkość Zeppelina. 
A jak skończył 
sławny sterowiec 
Hindenburg - 
wszyscy wiedzą. 
Czy mecz między 
Promieniem i Zorzą 
Ochla także miał się 
skończyć katastrofą 
dla jednego z rywali 
do fotela lidera? 
Z pewnością tak.
Początek spotkania nie pozosta-
wił złudzeń gospodarzom. Pro-
mień przyjechał do Ochli po zwy-
cięstwo i żaden inny rezultat nie 
wchodził w grę. Od początku pod-
opieczni Łukasza Czyżyka wsie-
dli  na miejscowych, niczym kow-
boje na swoje rumaki i widać by-
ło, że żadne „O(c)hajo” nie jest im 
straszne. Wysoki pressing i domi-
nacja w środku pola spowodowa-
ły, że wycofani na maksa miejsco-
wi, zupełnie się pogubili. Respekt 
jaki czuli przed Promieniem, jakby 
sparaliżował im nie tylko wszyst-
kie dostępne kończyny, ale także 
to, co noszą pod włosami(przynaj-
mniej niektórzy). Przykładem tego 
był faul bramkarza na wychodzą-
cym na czystą pozycję Marku Wo-
laku. Kacper Głowacki, widząc żar-
skiego napastnika przed sobą, wy-
biegł z bramki poza pole karne i 

nawet nie próbował trafić w piłkę. 
Pięknym, koszącym równo z tra-
wą, wślizgiem ściął go na wysoko-
ści piszczeli. Samotna, przez niko-
go nie niepokojona piłka, oddaliła 
się za końcową linię. Sędzia zawo-
dów, Sebastian Chudy,  w asyście 
zawodników gości, bo gospodarze 
oddalili się na bezpieczną odle-
głość, a golkiper nawet nie patrzył 
w stronę arbitra, sięgnął do kiesze-
ni. Trybuny zamarły, wiedząc co za 
chwilę ujrzą, więc kiedy sędzia 
przywołał winowajcę i pokazał mu 
żółtą(!) kartkę, wszystkich na mo-
ment zamurowało. Żaranie doma-
gali się ukarania bramkarza czer-
wona kartką, ale arbiter okazał 
się nieugięty. To był, tak napraw-
dę, chyba jedyny większy błąd trój-
ki sędziowskiej w tym meczu, któ-
ry być może mógł zmienić losy te-
go spotkania, ale tego nie zrobił.

Arbuzik na nodze
Ta sytuacja podziała na przyjezd-
nych jak czerwona płachta na by-
ka. Marek Wolak, mimo guza wiel-
kości małego arbuza, zacisnął zę-
by i biegał jak rączy jeleń między 
myśliwymi polującymi na jego no-
gi. Ten jego galoping był na to na 
tyle skuteczny, że 15 minut póź-
niej zdobył gola, strzelając w dłu-
gi róg bramki. Napór Promienia 
wcale nie zelżał. Wręcz przeciwnie 
w grę ofensywną zaangażowała się 
prawie cała drużyna, oprócz Manu-
ela Kowalskiego, który też pewnie 

by sobie pohasał w polu karnym 
przeciwnika niczym Jorge Cam-
pos, ale ktoś musiał stać po drugiej 
stronie, choćby dla równowagi. Na 
szczęście jego koledzy świetnie so-
bie poradzili i znów niezmordowa-
ny „Wally” wbiegł w pole karne, wy-
chodząc sam na sam z golkiperem, 
który nie zaryzykował już starcia 
z napastnikiem z Żar i stał jak przy-
klejony do linii w bramce. Tym ra-
zem wyręczył go kolega z drużyny, 
który w zapaśniczym chwycie prze-
wrócił  filigranowego piłkarza. Sę-
dzia bez wahania wskazał na wap-
no, czy tam olejną(czy czym tam 
malują teraz linie i kropki). Poszko-
dowany, niczym Anna Maria Weso-
łowska, sam wymierzył sprawiedli-
wość, pakując bez sentymentów 
piłkę do siatki. W 35. minucie pre-
tendent do awansu prowadził z Zo-
rzą 2:0 i był drużyną, która rządzi 
dzieli na murawie. Do czasu.

Gramy swoje
Taki wynik musiał zmusić do dzia-
łania trenera gospodarzy Micha-
ła Grzelczyka, który znany jest 
przecież ze swoich wysublimowa-
nych planów taktycznych. Szkole-
niowiec popatrzył tylko głęboko 
w oczy swoim zawodnikom i rzu-
cił cicho dwa słowa: Gramy swo-
je.  Co może nie było zbyt wysu-
blimowane, ale za to skuteczne, 
bo od tego momentu jego piłka-
rze przypomnieli sobie, że w  ga-
łę haratać potrafią. Otrząsnęli się 

po dwóch mocnych ciosach i rzu-
cili się do ataku. Wystarczyło im 5 
minut, żeby rozbujać swoje ruma-
ki, które do tego momentu były ra-
czej konikami na biegunach. Po-
pędzili w stronę bramki gości, jak-
by gonili ich Apacze i zaczęli jakiś 
szamański taniec na polu karnym 
Promienia. Może to nie był taniec 
deszczu, jednak okazał się na tyle 
skuteczny, że wywalczyli rzut kar-
ny, który na bramkę zamienił Rafał 
Jaszkiewicz. Zaraz potem obie dru-
żyny zeszły do szatni.

Zostali w szatni
Jednak, po przerwie, na boisko 
wrócił tylko jeden zespół. Jeźdź-
cy apokalipsy „Jurgena” zgotowa-
li swoim rywalom prawdziwe pie-
kło. Demonstrując zasadę: a po 
nas choćby potop, zaczęli odkry-
wać to, co im kazano schować. 
Już w 50. minucie zaaplikowali przy-
jezdnym, będącym głowami w szat-
ni, szybkiego gola na remis, a zrobił 
to bardzo dobrze grający w tym dniu 
Łukasz Janus. Piłkarze Promienia 
z lekkim niedowierzaniem i konster-
nacją patrzyli na to, jak pewne trzy 
punkty wymykają im się, jak nie-
grzeczne dziecko do pubu na piwo. 
W myśl starej prawdy siatkarskiej, 
jak się nie wygrywa 3:0 to się prze-
grywa 2:3. Niestety 15 minut póź-
niej ta znana maksyma się spraw-
dziła. Po szybkiej kontrze Tomasz 
„ Błyskawica” Wasilewski wpako-
wał głowa piłkę do siatki, udowad-

niając, że alzheimer się go nie ima 
i nadal pamięta, co trzeba zrobić 
z tym białym, kulistym przedmio-
tem będąc sama na sam z bramka-
rzem. Prawdziwa euforia zapano-
wała na krzesełkach ogrodowych 
i ławkach przy ogrodzeniu cmen-
tarza. Radość kibiców była ogrom-
na, a hałas tak wielki, że niektó-
rzy oglądali się z trwogą za ple-
cy, czy czasami rezydenci za mu-
rem nie pobudzili się i nie rzucają 
zapalonymi zniczami, co też mia-
łoby swój urok. Na niektórych sta-
dionach rzucają racami a tam  ba-
wią się w inny, bardziej orygi-
nalny sposób. Ot taki koloryt. Co 
prawda po tej bramce podopiecz-
ni Łukasza Czyżyka próbowali wy-
równać i ambitnie podjęli rzuco-
ną rękawicę. Zaryzykowali i rzu-
cili wszystkie strzelby do ataku. 
Kuba Nowak trafił w poprzeczkę, 
a Krzysiek Wiliński z wolnego 
w słupek. Gdyby to wpadło, to być 
może wtedy wszystko potoczyło-
by się inaczej. „Być może”, w tym 
przypadku zostało dla żaran tyl-
ko nazwą perfum z PRL-u. Go-
spodarze znów się cofnęli i pilno-
wali wyniku. Zmiany jakich doko-
nał szkoleniowiec przyjezdnych 
nie przyniosły efektu. Mimo, że 
w akcje ofensywne znów zaanga-
żował się cały zespół, zostawia-
jąc „Manu” na pastwę kontry, ża-
ranie nie potrafili wyrównać. Zo-
rza bardzo umiejętnie się broniła 
i czekała na odpowiedni moment. 
I się doczekała. W doliczonym cza-
sie Oskar Blinkiewicz wyłuskał pił-
kę spod nóg pomocnika gości i po-
biegł z futbolówką w stronę pola 
karnego Promienia, jakby go go-
niło stado szerszeni. Okiwał bram-
karza i strzelił do pustaka, czym 
wbił gwóźdź do trumny  gości, co 
w takim sąsiedztwie wydawało się 
całkiem naturalne. Zorza zgasiła 
w drugiej połowie Promień, bez 
żadnych problemów wygrywa-
jąc 4:2. Po tym pojedynku zespół 
z Ochli rozparł się wygodnie, bo 
samodzielnie,  w fotelu lidera roz-
grywek klasy okręgowej.

Małgorzata Fudali Hakman

Pomeczowe reminiscencje
- W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo do-
brze i zespół zrealizował wszystkie założe-
nia taktyczne, w wyniku czego strzeliliśmy 
dwie bramki. Niestety w końcówce pierw-
szej połowy popełniamy jeden błąd i traci-
my niepotrzebną bramkę. Na drugą połowę 
wyszedł całkiem inny zespół. Nie zrobiliśmy 
nic z założeń i oddaliśmy pole gry przeciw-
nikowi i straciliśmy bramki  po swoich pro-
stych błędach, których w drugiej połowie by-
ło bardzo dużo. To już drugi mecz z rzędu za-
graliśmy dwie różne części. Trzeba przeana-

lizować błędy i wyciągnąć wnioski przed na-
stępny spotkaniem z Chynowianką - podsu-
mował Łukasz Czyżyk, trener Promienia.

- Gatunkowo wiedzieliśmy jakie to spo-
tkanie i jakiej rangi przeciwnik odwiedzi nasz 
skromny obiekt w Ochli. To napięcie mimo 
wszelakich prób gaszenia zapalników men-
talnych, narastało z dnia na dzień. I pękło 
w głowach moich zawodników co było wi-
doczne przez większość pierwszej połowy. Że 
Promień tego meczu nie skończył w 30 minut 
sam się zastanawiałem jak do tego doszło. 
Mieli całkowitą kontrolę w każdym aspekcie 

spotkania. W takich sytuacjach nie pozostało 
nam nic innego jak postawić wszystko na jed-
na kartę. Podjęliśmy pełne ryzyko. Takie me-
cze można albo przegrać wysoko albo odwró-
cić jego losy i powalczyć o przynajmniej honor 
szatni. Udało się. Po przerwie zagraliśmy to co 
kochamy. Agresywnie, skutecznie w defensy-
wie. Zabraliśmy tlen przeciwnikowi. Nie mogli 
już tak swobodnie rozgrywać piłki. To co wi-
działem w oczach i poczynaniach moich za-
wodników po wyjściu z szatni to mistrzostwo 
świata. Mają ogromne jaja, a bicie serducha 
dla zespołu słyszałem nawet na trybunach. 

Pewnie stąd tak głośny doping naszych tifos-
si. Jeśli wkładasz w to co robisz tyle zaangażo-
wania mecz musisz przejąć w kwestii kontroli. 
To się udało i stąd nasza wygrana. Do tego po-
nownie trafiliśmy ze zmianami po przerwie. 
Wygraliśmy mecz z bardzo wymagającym ry-
walem. Myślę, że Promień nadal jest kandyda-
tem do awansu. Zaraz po takim meczu wycią-
gną wnioski i wrócą na odpowiednie tory. My 
już zapominamy o pięknej batalii szykując się 
do kolejnej konfrontacji. Niestety znowu nie-
dzielnej i ponownie na ziemi żarskiej - podsu-
mował Michał Grzelczyk, trener Zorzy.

Zorza Ochla 4:2 Promień Żary fot. Małgorzata Fudali Hakman
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KLASA B - ŻARY
2020-08-29 17:00

ZIELONI DROŻKÓW - FAX BIENIÓW
2020-08-30 15:00

STAL JASIEŃ - PIAST LUBANICE
ZORZA KADŁUBIA - NYSA PRZEWÓZ

2020-08-30 17:00
WKS ŁAZ - ISKRA JABŁONIEC

KLASA A - GRUPA 2
2020-08-29 16:00

BŁĘKITNI ZABŁOCIE - RELAX GRABICE
CZARNI DRĄGOWINA - POGOŃ WĘŻYSKA

2020-08-29 17:00
BÓBR BOBROWICE - FADOM NOWOGRÓD BOBRZ.
START ZIEL-BRUK PŁOTY - SPARTAK BUDACHÓW
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - CZARNI CZARNOWO

2020-08-30 17:00
BUDOWLANI II LUBSKO - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

2020-08-30 18:00
IKAR ZAWADA - ENERGETYK DYCHÓW

KLASA A - GRUPA 4
CZARNI JELENIN - PAUZUJĄ

2020-08-29 16:00
CZARNI PRZYBYMIERZ - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

ISKRA MAŁOMICE - KWISA TRZEBÓW
KP ŚWIDNICA - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI
SPARTA MIODNICA - PŁOMIEŃ CZERNA

2020-08-30 16:00
BŁĘKITNI KOTOWICE - MOCZYNIANKA ŻAGAŃ

GRANICA ŻARKI WIELKIE - LZS KS TOMASZOWO

KLASA OKRĘGOWA
2020-08-29 16:00

BUDOWLANI LUBSKO - POGOŃ PRZYBORÓW
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - ŁKS ŁĘKNICA

GKS SIEDLISKO - PIAST INEX CZERWIEŃSK
SPROTAVIA SZPROTAWA - LECH SULECHÓW

2020-08-29 17:00
DRZONKOWIANKA RACULA - MIESZKO KONOTOP
PROMIEŃ ŻARY - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

2020-08-30 16:00
SPARTA GRABIK - ZORZA OCHLA

2020-08-30 17:00
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - ODRA BYTOM ODRZ.

UNIA KUNICE ŻARY - LZS KADO GÓRZYN

KOLEJNE MECZEPierwsza porażka
Czarnych

PIŁKA NOŻNA
Czarni Żagań ze swoich 
pierwszych trzech 
występów mają prawo 
być zadowoleni. 
Zdobycie  kompletu 
punktów z zespołami 
będącymi w ich 
zasięgu dawało spore 
nadzieje. W niedzielę 
(23.08) na terytorium 
,,Wojskowych” 
przyjechał klub ze 
Starego Kurowa. 
W poprzednim sezonie 
zespoły spotkały się 
na Żagańskiej Arenie. 
Wówczas wygrali goście 
pokonując ówczesny 
UKS 3:2. Nadszedł czas, 
by zapisać nową kartę 
w historii.

Lepiej weszli w spotkanie gracze przy-
jezdnych. Zdołali przeprowadzić nie-
złą akcję zakończoną strzałem w śro-
dek bramki. Jednak z czasem Czar-
ni znaleźli receptę na wybicie gości 
z rytmu. Po licznych próbach odkrycia 
najskuteczniejszego sposobu do sfor-
sowania defensywy rywali, gospoda-
rze postanowili poszukać bramki pra-
wą stroną. Był to strzał w dziesiątkę! 
Krystian Chruścicki z Oktawianem Ho-
rodyskim byli najbardziej widocznymi 
zawodnikami. To właśnie Ci gracze naj-
częściej posyłali wrzutki na pole kar-
ne. Najgroźniejsza skończyła się nie-
fortunnym zderzeniem bramkarza Me-
prozetu oraz Tomasza Urbana. Znacz-
nie więcej sytuacji tworzyli Czarni, ale 
o dominacji na boisku jednego zespo-
łu mówić nie można. Świadczy o tym 
strzał Oleksandra Moskalyka wprost 
w bramkarza. Pierwsze pół godziny 
zleciały sprawnie, jednak ostatnie 15 

minut to masa niedokładności, ostra 
gra głównie w środkowej boiska, któ-
ra wybiła z rytmu oba zespoły.

Druga połowa nie lepsza
Po zakończeniu pierwszej połowy 
większość fanów zgromadzonych na 
stadionie miała dwa życzenia: zdoby-
cie prowadzenia przez Czarnych oraz 
lepsze widowisko. Ku rozczarowa-
niu wszystkich zgromadzonych mecz 
nie zyskiwał, zaś jedynie utrzymał się 
stan z końcówki pierwszej połowy. 
Dodatkowo drugie życzenie w posta-
ci objęcia prowadzenia przez gospo-
darzy nie mogło zostać zrealizowa-
ne. Dlaczego? Po wybiciu piłki z po-
la karnego przez jednego z zawodni-
ków Żaganian odzyskał ją gracz przy-
jezdnych. Wrzucił piłkę na pole kar-
ne, a Maciej Sanocki przy stojącej 
niczym ,,słup soli” obronie miejsco-
wych, strzałem głową w lewe okien-
ko nie pozostawił bramkarzowi szans. 
Czarni zapewne chcieli zmienić wynik 
spotkania, aczkolwiek gracze Mepro-
zetu mieli sposób na dogranie spo-

tkania. Zyskiwanie odpowiedniej ilo-
ści czasu po faulach oraz próby szyb-
kich kontr przyniosły efekt. Miejsco-
wi przy takim scenariuszu kasowa-
li rywali blisko szesnastki. Dzięki ta-
kim działaniom mogli zdobyć kolejną 
bramkę, jednak po błędzie golkipera 
gospodarzy piłka trafiła jedynie w po-
przeczkę. Drugi raz ,,Pręty” nie mia-
ły litości dla ,,Wojskowych. Po stałym 
fragmencie gry znów do bramki trafi-
li goście. Formalności dopełnił Woj-
ciech Spiliszewski podwyższając pro-
wadzenie gości. Czarni rzucili się do 
ataku, a bramka Meprozetu przeży-
wała prawdziwe  oblężenie. Nieste-
ty nie udało się gospodarzom strzelić 
już żadnej bramki, a dodatkowo sfru-
strowany Oktawian Horodyski osła-
bił gospodarzy poprzez drugą żół-
tą kartkę. Piłkarze z Karpińskiego po 
raz pierwszy w sezonie ligowym by-
li zmuszeni uznać wyższość rywala. 
Trzy punkty pojechały do Starego Ku-
rowa. Czarni Żagań przegrali z Mepro-
zetem Stare Kurowo 0:2.

Miłosz Szkolny

MKS nie zagrał gorzej od rywali. Oba 
zespoły nie zafundowały nam do-
brego widowiska, nie ze względu na 
styl, ale wynik końcowy spotkania. 
Goście byli po prostu skuteczniejsi 
w wyprowadzaniu z równowagi ry-
wali oraz pokazali większą skutecz-
ność defensywną oraz ofensywną. 
W skrócie – wykonali wszystkie kro-
ki potrzebne do triumfu.
Czarni dobrą okazję do odkucia nie-
powodzenia otrzymają w niedzielne 
południe. Wówczas wybiorą się do 
Zielonej Góry, by spróbować wygrać 
z rezerwami Lechii. Zielonogórza-
nie poprzednią kolejkę mieli na 
odpoczynek oraz analizę błędów. 
To właśnie jej przydatność będzie 
można ocenić, gdyż ostatnio mocno 

rozczarowali przegrywając na wła-
snym stadionie ze Stalą Sulęcin 2:3. 
Widowisko to odbędzie się o godzi-
nie 12:00.

Dzień wcześniej Meprozet 
zawita do Krosna Odrzańskiego, 
by zgrać z Tęczą. Początek sezonu 
był rozczarowujący dla gospoda-
rzy, jednak ostatnia kolejka odbiła 
wcześniejsze niepowodzenia. Zwy-
cięstwo w Witnicy 2:1 wywołało 
euforię oraz dostarczyło nadzieję 
do podjęcia walki o utrzymanie. 
Stąd spotkanie może stanowić dla 
Meprozetu spore wyzwanie, jednak 
passa trzech wygranych z rzędu 
powinna podnieść morale gości. 
Spotkanie rozpocznie się równo 
z wybiciem godziny 17.

Czarni Żagań 0:2 Meprozet Stare Knurowo fot. Karol Cząstka
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Chyłka - Kasacja
wtorek

21:30TVN

Frank Carden (Morgan Freeman) jest płatnym 
zabójcą. Podczas wykonywania kolejnego 
zlecenia zostaje przypadkowo ranny w wypadku 
samochodowym i trafi a do szpitala. Tam zostaje 
schwytany przez agentów federalnych, którzy 
zostali powiadomieni przez lekarzy. Najemnik 
ma zostać przewieziony w bezpieczne miejsce. 
Podczas transportu jego ludzie podejmują próbę 
uwolnienia swojego szefa. W wyniku walki giną 
niemal wszyscy członkowie eskorty Cardena. 
Ostatni umierający agent prosi o pomoc.

TVP1 thriller, Niemcy, USA, 2006

Kontrakt na zabijanie 21:30

Piątek

TVP2

20:00

Sobota

Detroit. Z policyjnego magazynu znika 
kilkadziesiąt kilogramów narkotyków, które 
warte są pięć milionów dolarów. Nie jest tajem-
nicą, że miejscową policję trawi korupcja, dlate-
go żaden funkcjonariusz nie zamierza podjąć się 
śledztwa, aby nie narazić się kolegom po fachu. 
Nic do stracenia nie ma jedynie Orin Boyd (Ste-
ven Seagal), bezkompromisowy i bezwzględny 
detektyw, który zasłynął z niekonwencjonalnych 
metod śledczych i niejednokrotnie przekroczył 
granice prawa. 

Mike Regan (Pierce Brosnan) jest szefem 
potężnej fi rmy lotniczej. Właśnie wprowadza na 
rynek przełomową aplikację. Zamożny i wpły-
wowy biznesmen jako człowiek starej daty nie 
orientuje się w nowoczesnych technologiach. 
Gdy podczas ważnej prezentacji system zawod-
zi, z pomocą szefowi przychodzi zatrudniony 
niedawno w jego korporacji informatyk Ed 
Porter. Wdzięczny Mike zaprasza go do swojego 
naszpikowanego elektroniką i zarządzanego za 
pomocą sztucznej inteligencji domu.

TVN fi lm sensacyjny, Australia, USA, 2001thriller, Irlandia, 2016

Mroczna dzielnicaKontrola absolutna 20:00

Niedziela

Akcja czteroaktowej komedii dzieje się na wsi, 
w dworku państwa Jowialskich. Stary Pan 
Jowialski, mieszka tu z żoną, synem Szambe-
lanem i jego drugą żoną oraz Heleną, córką 
Szambelana z pierwszego małżeństwa. Gości 
u nich, starający się o rękę Heleny, prowincjon-
alny szlachcic Janusz. Przypadkiem do majątku 
Jowialskich trafi ają młody literat Ludmir i jego 
przyjaciel malarz Wiktor, co owocuje serią 
przezabawnych sytuacji, groteskowych sporów, 
mistyfi kacji i intryg.

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, 2008

Uprowadzona20:05

Poniedziałek

11 września 2012 roku. Uzbrojona grupa 
islamskich bojowników atakuje konsulat USA 
znajdujący się w libijskim mieście Benghazi. 
Na ratunek dyplomatom rusza zespół złożony 
z sześciu świetnie wyszkolonych ochroniarzy, 
byłych żołnierzy. Przez kilkanaście godzin toczą 
oni walkę z przeważającymi siłami terrorystów. 
Film oparty na bestsellerowej książce “13 Hours: 
The Inside Account of What Really Happened 
in Benghazi” Mitchella Zuckoff a - jej napisanie 
zainspirowały prawdziwe wydarzenia. 

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2016

13 godzin: Tajna misja w Benghazi00:10

Wtorek

Anderson (Jason Biggs) cierpi po utracie swojej 
ukochanej, Vanessy (Audra Blaser). Jest przekona-
ny, że była ona kobietą jego życia i nigdy więcej 
się nie zakocha. Pewnego dnia poznaje niezadow-
oloną ze swojego życia kelnerkę Katie (Isla Fisher). 
Podpuszczony przez najlepszego przyjaciela, Teda 
(Michael Weston), spontanicznie oświadcza się 
dziewczynie. Ta deklaracja całkowicie zmienia 
życie Andersona. Katie bowiem, zupełnie nieocze-
kiwanie, zgadza się go poślubić. Razem zaczynają 
odkrywać, czym właściwie jest miłość.

TVP2 komedia romantyczna, USA, 2006 

Weselna gorączka20:45

Środa

Niewielkie miasteczko Southport w Karolinie 
Północnej. Przyjeżdża tu młoda Katie. Zam-
knięta w sobie kobieta unika kontaktów z oko-
licznymi mieszkańcami. Za sprawą przypadku 
Katie nawiązuje znajomość ze swoją sąsiadką 
Jo, poznaje także właściciela małego sklepu. 
Owdowiały Alex jest samotnym ojcem dwójki 
dzieci, Lexie (Mimi Kirkland) i Josha. Stopniowo 
Katie zaczyna ufać nowemu znajomemu, jednak 
echa mrocznych wydarzeń z jej przeszłości 
ponownie komplikują życie kobiety.

TVP2 melodramat, USA, 2013

Bezpieczna przystań20:45

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY DRAMAT FILM AKCJI FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 28 sierpnia

05:10 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

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 - 

Wielkopolskie kluchy 
na łachu

09:20 Ranczo - serial 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Życie lasu. Ptaki - fi lm 
13:45 My - Solidarność! 

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

14:45 My - Solidarność! 
15:00 Wiadomości 
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 
21:30 Kontrakt na zabijanie 

- thriller, prod. USA
23:15 Transcendencja 

- fi lm science fi ction 
01:25 Geniusz - serial
02:25 SEAL Team - komando 

Foki - serial, prod. USA

04:50 Cafe piosenka 
05:20 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:15 Anna Dymna - spotka-

jmy się - Grzegorz Wicher 
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 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Noce i dnie - serial TVP, 

reż. Jerzy Antczak, wyk. 
Jadwiga Barańska, Jerzy 
Bińczycki, Elżbieta Staros-
tecka, Barbara Ludwiżan-
ka, Janina Traczykówna, 
Beata Tyszkiewicz 

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 
20:45 Jak dogryźć mafi i 

- fi lm fabularny
22:25 Europejski Stadion 

Kultury - Rzeszów 2020 
00:05 Diana - dramat
02:05 Kontrola absolutna 

- thriller, prod. Irlandia, 
USA, 2016

03:50 Seria Niezgodna: 
Zbuntowana - fi lm akcji, 
prod. USA, 2016

04:30 Uwaga! - magazyn
04:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
11:05 Detektywi
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 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn

20:05 Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2016, reż. 
David Yates, wyk. Eddie 
Redmayne, Katherine Wa-
terston, Dan Fogler, Colin 
Farrell, Samantha Morton, 
Jon Voight, Johnny Depp 

22:55 Dzień próby
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2001, 
reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Denzel Washington, 
Ethan Hawke, Scott Glenn, 
Tom Berenger, Harris 
Yulin, Raymond 
J. Barry, Cliff  Curtis, 
Dr. Dre, Snoop Dogg

01:25 Kuba Wojewódzki 
02:30 Uwaga! 

- magazyn

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
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 Ant-Man i Osa
 Lang boryka się z 

konsekwencjami swoich 
wyborów tak w roli 
superbohatera, jak i ojca. 

22:45 Indiana Jones 
i królestwo kryszta-
lowej czaszki

 Indiana i jego towarzysz 
Mac właśnie wymknęli 
się z rąk sowieckich 
agentów i wracają do 
domu. Wkrótce potem 
Indiana Jones dowiaduje 
się od dziekana swojej 
macierzystej uczelni 
- Marshall College 
- i bliskiego przyjaciela, 
że jego ostatnie wyczyny 
nie spodobały się przedst-
awicielom rządu.

01:15 Osada
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe 

08:25 Teatr na ten czas
- Dorota Segda - felieton 

08:40 Koło pióra - magazyn 
09:00 Ciocia Danielle - fi lm 

fabularny, prod. Francja, 
1990, reż. Étienne Chatil-
iez, wyk. Tsilla Chelton

11:00 Zaklęty Dwór - serial 
13:10 Więzi - fi lm animowany, 

prod. Kanada, Norwegia, 
2017, reż. Torill Kove 

13:30 Reżyserzy 
- Alfred Hitchcock 

14:15 Stany Zjednoczone z 
lotu ptaka. 
Zachodnie wybrzeże 
- serial dokumentalny

14:50 Dzika Muzyka - Muzyka 
na Rzeszowszczyźnie 
- wyprawa w czasie i 
przestrzeni - magazyn 

15:25 Kocie ślady - fi lm TVP, 
reż. Paweł Komorowski, 
wyk. Janusz Gajos

16:55 Fusi
- dramat, prod. Dania, 
Islandia, 2015

18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia 

- Pierścień i róża - serial 
19:45 Muzeum Polskiej 

Piosenki - „Piosenka
jest dobra na wszystko” 
- Kabaret Starszych Panów 

20:00 Kulturalne 007 
- W obliczu śmierci 
- fi lm sensacyjny

22:15 Dziedziniec 
Kultury NCK 

23:30 Gomorra - serial
00:20 Informacje kulturalne 
00:35 Kino nocne 

- Wielkie oczy 
- fi lm obyczajowy

02:30 Uprowadzenie Agaty
- fi lm obyczajowy

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 przestęp-
czością 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

21:00 Dziedzictwo krwi
 Były więzień spotyka 

nieznaną mu dotąd córkę, 
której grozi niebez-
pieczeństwo ze strony 
handlarzy narkotyków.

22:45 Champion
- fi lm akcji

00:45 Alibi.com
02:20 Na wariackich 

papierach
- serial komediowy

03:20 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

04:00 Z archiwum
policji 
- serial dokumentalny

04:35 Dyżur - serial
dokumentalny

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 Noce w Rodanthe 

- fi lm obyczajowy, USA, 
Australia, 2008

22:05 Królestwo
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2007, reż. Peter 
Berg, wyk. Jamie Foxx, 
Chris Cooper, Jennifer 
Garner, Jason Bateman, 
Ashraf Barhom, Jeremy 
Piven, Richard Jenkins 
Zespół agentów FBI, 
pracując na terytorium 
Arabii Saudyjskiej, próbuje 
wyjaśnić okoliczności za-
machu terrorystycznego.

00:25 Kości 
- serial, USA 

01:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 
prod. Polska

02:30 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami prze-
stępczości w stanie Teksas. 
Pomagają mu w tym inni 
agenci na czele z Jimmym 
Trivettem (Clarence Gilyard 
Jr.) oraz pani prokurator Alex 
Cahill Walker (Sheree J. Wil-
son). 08:00 Nasz Nowy Dom 
09:00 Policjantki i Policjanci 
12:00 STOP Drogówka

13:00 Gordon Ramsay: 24 godzi-
ny 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 - serial 
kryminalny prod. Polska 

23:05 Zmartwychwstały 
Na prośbę Poncjusza 
Piłata rzymski trybun Clavius 
otwiera śledztwo dotyczące 
Jezusa z Nazaretu. 

12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Polacy 
w bitwie o Anglię 13:00 
Danuta Siedzikówna „Inka” 
13:25 Kabwe 

13:30 Msza Święta z kaplicy Cu-
downego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej 
Górze 14:30 Ja głuchy 14:55 
Słowo Życia 15:00 Modlitwa 
w Godzinie Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 15:50 
Ma się rozumieć 16:00 In-
formacje dnia 16:10 Siódmy 
sakrament 16:35 Świat na 
wyciągnięcie ręki 17:00 
Wyszyński - historia 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 Mo-
dlitwa 20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 Kartka 
z kalendarza - Powstanie 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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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 na Jasnej 
Górze 

07:35 Fascynujący Mada-
gaskar - Lasy Północy 
- cykl dokumentalny 

08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban 
09:20 Rodzinny ekspres
09:50 My - Solidarność! 
10:00 Teksańczyk - western
11:30 My - Solidarność! 
11:40 Fascynujący świat 
12:35 My - Solidarność! 
12:45 Przyrodnik na tropie 

- cykl dokumentalny 
13:20 My - Solidarność! 
13:30 Okrasa łamie przepisy 

- Pyry z gzikiem i plińce 
z pomoćką - magazyn 

13:55 Z pamięci - Irena Krońska 

14:05 Pensjonat nad 
rozlewiskiem 
- serial TVP 

15:05 Ojciec Mateusz - serial 
kryminalny TVP 

15:55 My - Solidarność! 
16:05 Postaw na milion
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Anna Karenina - serial 

kostiumowy, prod. Rosja
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 La Bandida - serial 

obyczajowy
21:30 Hit na sobotę - Źródło 

nadziei - dramat 
23:30 Boks - Gala KnockOut 

Boxing Night - skrót 
00:35 Ucieczka gangstera 

- fi lm sensacyjny

06:00 Cafe piosenka 
06:25 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
07:00 Dla niesłyszących 

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

rolników przystało! 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:35 Ostoja - magazyn 
12:10 To był Festiwal! 
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 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 Kontrola absolutna 
- thriller
prod. Irlandia, 
USA, 2016, reż. John 
Moore, wyk. Pierce 
Brosnan, Anna Friel, James 
Frecheville 

21:40 To był Festiwal! 
23:05 Seria Niezgodna: 

Zbuntowana
- fi lm akcji, prod. USA, 
2016, reż. Robert 
Schwentke

01:10 Porwanie 
Heinekena - fi lm akcji

02:55 Jak dogryźć mafi i 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 2017,
 reż. Mark Cullen, 
wyk. Bruce Willis,
John Goodman 

04:30 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 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
16:00 Podróż 

na tajemniczą wyspę 
- fi lm przygodowy, USA, 
2012, reż. Brad Peyton, 
wyk. Dwayne Johnson, 
Michael Caine, Josh 
Hutcherson, Luis Guzman, 
Vanessa Hudgens, Kristin 
Davis 

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

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:45 Uwaga! 

20:00 Czego pragną 
dziewczyny 
- fi lm komedia, USA, 2003, 
reż. Dennie Gordon, wyk. 
Amanda Bynes, Colin 
Firth, Kelly Preston, Eileen 
Atkins, Anna Chancellor

22:10 Wykolejona
- fi lm komedia, USA, 2015, 
reż. Judd Apatow, wyk. 
Amy Schumer, Bill Hader, 
Brie Larson, Colin Quinn, 
Tilda Swinton, LeBron 
James 

00:50 Rytuał 
- fi lm horror, USA, Włochy, 
Węgry, 2011, reż. Mikael 
Hafström, wyk. Anthony 
Hopkins, Colin O’Dono-
ghue, Alice Braga, Ciaran 
Hinds, Rutger Hauer

03:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby Doo 
i cyberpościg

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

Młodzi mieszkańcy 
małych miasteczek i wsi 
poszukują partnerek na 
całe życie. Są w trudnej 
sytuacji, bo większość 
dziewczyn, które znali ze 
szkół, wyjechały do pracy 
do większych miast. One 
już nie wrócą, zostały „mi-
astowe”. Chłopcy zostali 
sami, pracują dorywczo.

18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń

20:00 Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie

 Tym razem zwierzęta
będą musieli się zmierzyć
z kosmiczną katastrofą
i poprzedzającymi ją zjaw-
iskami atmosferycznymi, 
a wszystko za sprawą 
malutkiego orzeszka... 
W polskiej wersji 
językowej głosu 
postaciom użyczyli 
m.in. Wojciech Malajkat, 
Piotr Fronczewski oraz 
Cezary Pazura. 

22:20 Han Solo: Gwiezdne 
wojny - historie

01:05 Grand Budapest Hotel
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Angielskie śniadanie 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

10:25 Informacje kulturalne 
10:35 Zakochaj się w Polsce 
11:05 Opole - koncertowe 

wspomnienia - felieton 
11:20 19 Krajowy Festiwal 

Piosenki Polskiej Opole 
‘81. Mikrofon i ekran. 
Koncert fi nałowy

13:10 Dokument tygodnia
- Sztuka i dziecko - fi lm 

14:15 Ogień pod pokładem
- fi lm fabularny

16:10 Koło pióra - magazyn 
16:25 Retro kino - Wakacje 

pana Hulot - komedia, 
prod. Francja, 1953

18:00 Co dalej? - Czy Niemcy 
zdominują Europę 

18:30 Tauron nowa muzyka 
19:35 Z przytupem - Oberek - 

widowisko kameralne, reż. 
Grzegorz Jankowski 

20:00 Bilet na weekend 

20:05 Bilet na weekend
- Taksówkarz - dramat, 
prod. USA, 1976

22:05 The Doors. Festiwal 
na wyspie Wight 
- koncert

23:25 Mocne Kino - Opętanie 
- fi lm fabularny, prod. 
Francja, Niemcy, 1981

01:35 Kino nocne - Porwanie 
Michela Houellebecqa, 
prod. Francja, 2014, reż. 
Guillaume Nicloux, wyk. 
Michel Houellebecq, 
Mathieu Nicourt, Maxime 
Lefranois, Franoise 
Lebrun, Luc Schwarz 

03:15 Lato miłości 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

04:05 Komornik - dramat,
reż. Feliks Falk

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

07:00 Taki jest świat 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska
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. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
laptop czy telefon.

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Kobiety mafi i
Bela, była funkcjonariusz-
ka policji, dostaje od ABW 
zadanie rozpracowania 
szajki przestępczej 
handlującej narko-
tykami. Aby jej misja się 
powiodła, musi rozpocząć 
współpracę z mafi ą.

22:50 Parker
01:05 Mechanik: 

Czas zemsty
- fi lm akcji

03:00 Na wariackich 
papierach
- serial komediowy

04:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 

05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

04:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:05 Po pierwsze kino 
11:10 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:20 Szpiedzy tacy jak my 

- fi lm komedia, USA, 1985, 
reż. John Landis, wyk. 
Chevy Chase, Dan Aykroyd, 
Steve Forrest, Donna 
Dixon, Bruce Davison, 
William Prince 

14:30 Psy i koty - fi lm 
rodzinny, USA, 2001, 
reż. Lawrence Guterman, 
wyk. Jeff  Goldblum, Eliz-
abeth Perkins, Alexander 
Pollock, Tobey Maguire, 
Alec Baldwin, Susan 
Sarandon, Michael Clarke 
Duncan

16:25 Billy Madison - fi lm 
komedia, USA, 1995

18:15 Kłamca kłamca 
- fi lm komedia, USA,
 1997, reż. Tom Shadyac, 
wyk. Jim Carrey, Maura 
Tierney, Justin Cooper, 
Cary Elwes, Anne Haney

20:00 Głupi i głupszy
- fi lm komedia, USA, 1994, 
reż. Peter Farrelly, wyk. 
Jim Carrey, Jeff  Daniels, 
Lauren Holly

22:20 Ze śmiercią jej do 
twarzy - fi lm komedia, 
USA, 1992, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Meryl 
Streep, Bruce Willis

00:35 Bez smyczy 
- fi lm komedia, USA, 
2011, reż. Bobby Farrelly, 
Peter Farrelly, wyk. Owen 
Wilson

02:45 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Pękniesz ze śmiechu 
07:05 Szczeniak zwany Sco-
oby Doo 09:05 Galileo 11:05 
Policjantki i Policjanci 

13:05 Mrówka Z Życie to nie 
bajka. Ta odwieczna prawda 
jest doskonale znana - 
jednemu z milionowej rzeszy 
mrówczych robotników. ma 
wielkie marzenia, ale jego 
szansa na poślubienie pięk-
nej księżniczki Bali jest bliska 
zeru. Kiedy jednak zamienia 
się miejscami ze swym 
przyjacielem - żołnierzem, 
jego nudne życie nabiera 
niezwykłego tempa. 

14:55 STOP Drogówka - 
magazyn prod. Polska 16:00 
Policjantki i Policjanci 19:00 
Galileo 20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 23:10 
Klaun 01:25 Ekstremalny 
ranking zwierząt 02:25 
Disco Polo Life - program 
rozrywkowy prod. Polska 

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 14:30 Przegląd 
Katolickiego Tygodnika „Nie-
dziela” 14:35 Poprzednik 

15:30 Wierzę w Boga 16:00 In-
formacje dnia 16:10 Historia 
PL 17:00 Inżynier 17:30 
Okiem kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza - Powstanie 
Warszawskie 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Katecheza 19:45 
Modlitwa z telefonicznym 
udziałem dzieci 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 Kartka z kalendarza 
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia 21:40 
Polski Punkt Widzenia 

SERIAL KRYMINALNY DRAMAT FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY
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niedziela 30 sierpnia

06:30 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:00 Ziarno - Wierzę w Boga! 
09:30 Sekundy, które

zmieniły życie
09:55 Rodzina Połanieckich 
11:15 My - Solidarność! 
11:25 Klasztorne smaki 
11:55 Między ziemią 

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

a niebem 
12:40 Wadowickie spotkania 

ze Świętym Janem 
Pawłem II 

13:00 My - Solidarność! 
13:10 BBC w Jedynce 

- Błękitna Planeta 
14:15 Z pamięci
14:25 Weterynarze z sercem
14:50 My - Solidarność! 

15:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

16:05 Postaw na milion 
- teleturniej 

17:00 Teleexpress 
18:30 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:15 La Bandida - serial 

obyczajowy, prod. Meksyk
21:15 Ośmiu wspaniałych 

- reality show 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Miłość w Andaluzji 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2019 

24:00 Źródło nadziei - dramat
02:00 Ucieczka gangstera 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1994

04:55 Cafe piosenka 
05:20 Barwy szczęścia
07:00 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:45 Gwiazdy w południe 

- Kasia Ballou - western
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 
16:55 Jutro należy do nas 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Na dobre i na złe 
19:25 Na sygnale - serial 
19:55 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trasa 
Dwójki 2020 

20:00 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2020 - koncert 

22:40 Kino bez granic
- Ukryta strategia 
- dramat, 
prod. USA, 2007, 
reż. Robert Redford, 
wyk. Meryl Streep,
Tom Cruise, Andrew 
Garfi eld

00:20 Don Juan DeMarco 
- komediodramat, 
prod. USA, 1995, reż. 
Jeremy Leven

02:10 Jasminum 
- fi lm obyczajowy,
 reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Grażyna Błęcka-Kols-
ka, Wiktoria Gąsiorowska, 
Janusz Gajos, Krzysztof 
Pieczyński, Monika Dryl, 
Patrycja Soliman, Grzegorz 
Damięcki

04:00 Zakończenie dnia

04:35 Uwaga! - magazyn
04:50 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry Wakacje 
11:30 Co za tydzień 
12:10 Dziedzic Maski

- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2005, reż. 
Lawrence Guterman, 
wyk. Jamie Kennedy, Alan 
Cumming, Liam Falconer, 
Ryan Falconer

14:20 Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2016, reż. 
David Yates, wyk. Eddie 
Redmayne, Katherine Wa-
terston, Dan Fogler, Colin 
Farrell, Samantha Morton, 
Jon Voight, Johnny Depp 

17:00 Pacyfi kator
- fi lm komedia

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Mroczna dzielnica 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Andrzej 
Bartkowiak, wyk. Steven 
Seagal, DMX, Isaiah 
Washington, Anthony 
Anderson, Michael Jai 
White, Bill Duke 

22:10 Cobra - fi lm sensacyjny, 
USA, 1986, reż. George
P. Cosmatos, wyk. 
Sylvester Stallone, Brigitte 
Nielsen, Reni Santoni, 
Andrew Robinson, Brian 
Thompson 

00:05 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:05 Ameryka Express
02:40 Uwaga! 

- magazyn
02:55 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:30 Pada Shrek
  - fi lm animowany, USA, 

2007, reż. Gary Trousdale
 Świateczna wersja jednej 

z najpopularniejszych 
animacji na świecie. 
Zbliża się Wigilia Bożego 
Narodzenia. Shrek marzy 
o tym, by nacieszyć się 
spokojem domowego 
ogniska. 

08:15 Dzwonnik 
z Notre Dame
- fi lm przygodowy

10:05 Han Solo: Gwiezdne 
wojny - historie

13:00 Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie

15:05 Formuła 1 Grand Prix 
Belgii oraz Ceremonia

17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Świętokrzyska Gala 

Kabaretowa 

23:45 Mocne uderzenie
 40-letni Scott Voss

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

01:55 Uprowadzona
 Bryan Mills to emerytowa-

ny agent amerykańskich 
służb specjalnych, który 
pracuje jako ochroniarz.

03:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

06:50 Myśli na ten czas 
07:00 Liturgia

prawosławna z kaplicy 
św. Grzegorza Peradze 
w Warszawie

08:25 Alternatywy 4 - serial 
09:55 Zakochaj się w Polsce 
10:20 Opole - koncertowe 

wspomnienia - felieton 
10:40 19 Krajowy Festiwal 

Piosenki Polskiej Opole 
‘81. Mikrofon i ekran. 
Koncert fi nałowy 

12:40 Animama - Anielskie 
trąby - fi lm animowany

12:45 Trzeci punkt widzenia
13:20 August Zamoyski. 

Powrót - reportaż
13:45 Wszystkie stworzenia 

duże i małe 
15:25 Joyce DiDonato sings 

in War and Peace: 
Harmony through 
music - koncert

17:15 Niedziela z... rolami 
Ireny Kwiatkowskiej 

17:55 Niedziela z...rolami 
Ireny Kwiatkowskiej 
- Wojna domowa

18:50 Niedziela z...rolami 
Ireny Kwiatkowskiej 

20:10 Bilet na weekend
- Król komedii - dramat, 
prod. USA, 1983

22:05 Trzeci punkt widzenia 
22:35 Dokument.pl 

- Solidarność według 
kobiet 

00:35 Joni Mitchell. Festiwal 
na wyspie Wight 

01:35 Bilet na weekend 
- Taksówkarz - dramat, 
prod. USA, 1976

03:35 Era muzyki dance
- fi lm dokumentalny

04:45 Kino nocne - Ślimaki 
- fi lm dokumentalny

05:20 Teledyski

06:00 Niesamowite!
06:40 Rodzinny interes 

- serial obyczajowy
08:35 Żandarm

w Nowym Jorku
10:45 Sześć dni, 

siedem nocy
12:45 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Księżnicz-
ka Maleen

14:00 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Woda życia

15:25 Moje skarby
17:00 Kapitan Ameryka: 

Wojna bohaterów
ONZ wprowadza przymu-
sowy rejestr bohaterów, 
który doprowadza do 
konfl iktu pomiędzy 
Kapitanem Ameryką a 
Iron Manem. Sytuację 
komplikuje zamach na 
króla Wakandy.

20:00 Niedziela z gwiazdami: 
Szybcy i wściekli

22:05 Dziedzictwo krwi
Były więzień spotyka 
nieznaną mu dotąd córkę, 
której grozi niebez-
pieczeństwo ze strony 
handlarzy narkotyków.

23:50 Krwawa rozgrywka
02:00 Na wariackich

papierach
- serial komediowy

03:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku

04:35 Z archiwum 
policji - serial 
dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:00 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
15:00 Bitwa o Midway

- fi lm wojenny, USA, 1976, 
reż. Jack Smight, wyk. 
Charlton Heston, Henry 
Fonda, James Coburn, 
Glenn Ford, Hal Holbrook, 
Toshiro Mifune, Robert 
Mitchum, Cliff  Robertson, 
Robert Wagner, Edward 
Albert

17:40 10000 lat przed naszą 
erą - fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Steven 
Strait, Camilla Belle

20:00 Colombiana 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Francja, 2011, reż. Olivier 
Megaton, wyk. Zoe Sal-
dana, Jordi Molla, Lennie 
James, Michael Vartan, 
Cliff  Curtis 

22:25 Dracula: Historia 
nieznana 
- fi lm przygodowy, USA, 
Japonia, 2014, reż. Gary 
Shore, wyk. Luke Evans, 
Sarah Gadon, Dominic 
Cooper, Charles Dance 

00:10 Kurt Cobain: 
Życie bez cenzury 
- fi lm dokument, 
USA, 2015, reż. Brett 
Morgen, wyk. Kurt
Cobain, Courtney Love, 
Dave Grohl 

02:55 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Pękniesz ze śmiechu 
07:05 Kudłaty i Scooby Doo 
na tropie 09:30 Alvin i wie-
wiórki 3 Słynne mówiące 
ludzkim głosem wiewiórki 
płyną statkiem na ceremonię 
rozdania międzynarodowych 
nagród muzycznych. Ich 
dzikie harce doprowadzają 
do tego, że cała paczka ląduje 
na bezludnej wyspie. 

11:10 Galileo 13:20 Gwiazdy 
Kabaretu 15:30 Mrówka Z - 
fi lm prod. USA, 1998, reż. Tim 
Johnson 17:05 Powrót do 
August Creek Erica opuściła 
rodzinne strony po śmierci 
męża, który zginął podczas 
misji wojskowej. 

19:00 Galileo 20:00 Straszny 
fi lm 5 Młode małżeństwo ad-
optuje trójkę dzieci. Wkrótce 
w ich życiu następuje szereg 
coraz dziwniejszych zdarzeń. 
21:50 Kronika opętania 
23:45 Tuż przed tragedią 

10:35 Przegląd Katolickiego 
Tygodnika „Niedziela” 10:40 
Cuda Jezusa 11:25 Kolory 
Świętości 11:30 Przyjaciele 
i bohaterowie 12:00 Anioł 
Pański z Ojcem Świętym 
Franciszkiem 12:20 Wieś - to 
też Polska 13:30 Papież 
Polak do Rodaków 13:50 100 
cudownych miejsc na świecie 

14:00 Pieśń Faith 15:40 Petra 
- tajemnicze miasto 16:00 
Informacje dnia 16:10 
Koncert życzeń 17:00 Tam, 
gdzie Bóg płacze 17:30 
Okiem kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza 

- Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 18:05 

Informacje dnia 18:15 Roz-
mowy niedokończone 19:25 
Święty na każdy dzień 19:30 
Opowieści biblijne historie 
animowane z Nowego Testa-
mentu 20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 Kartka 
z kalendarza 21:00 Apel
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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! 
- magazyn rolniczy

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Okiem Wiary - magazyn 
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 kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 My - Solidarność! 
12:45 BBC w Jedynce 

- Błękitna Planeta

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

14:50 My - Solidarność! 
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn 
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Dorosłe dzieci 
21:35 Konspirator 

- dokument 
23:15 Koniec romansu 

- fi lm obyczajowy
01:10 Miłość w Andaluzji 

- komedia romantyczna
02:55 Westerplatte - dramat 

wojenny, prod. Polska

04:55 Cafe piosenka 
05:55 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:45 Coś dla Ciebie
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 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 
14:05 Coś dla Ciebie
14:30 Operacja Zdrowie 
15:00 Koło Fortuny 
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 Uzdrowisko - telenowela

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Agentka specjalnej 
troski - komedia

22:45 Tajemnice Majorki 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2019 

23:40 Julieta
- fi lm prod. Hiszpa-
nia, 2016, reż. Pedro 
Almodóvar, wyk. Emma 
Surez, Adriana Ugarte, 
Daniel Grao 

01:30 Warto kochać
- serial TVP 

02:30 Ukryta strategia
- dramat, prod. USA, 
2007, reż. Robert Redford, 
wyk. Meryl Streep, 
Tom Cruise, Andrew 
Garfi eld

04:05 Zakończenie

04:50 Uwaga! - magazyn
05:10 Nowa Maja w ogrodzie 
05:40 Akademia ogrodnika 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:30 Cała prawda 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi - program 

kryminalny 
15:25 Efekt Domina
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:00 Hotel Paradise

21:00 Błękitna fala
- fi lm obyczajowy, 
USA, Niemcy, 2002, 
reż. John Stockwell, 
wyk. Kate Bosworth, 
Matthew Davis, Michelle 
Rodriguez, Sanoe Lake, 
Mika Boorem 

23:10 Poranek kojota
- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Karolina Rosińska, Tadeusz 
Huk, Janusz Józefowicz, 
Michał Milowicz 

01:15 Co za tydzień 
- magazyn 

01:50 Zabójcza broń 
- serial, USA 

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Noc Magii

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
12:45 Dzień. który zmienił 

moje życie
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:05 MEGA HIT 

- Uprowadzona

22:05 Love Island. 
Wyspa miłości

23:10 Zdrady
00:25 Opancerzony
 Głównym bohaterem 

jest młody strażnik, 
transportujący pieniądze 
w opancerzonej furgon-
etce bankowej, który 
zostaje zmuszony przez 
swoich współpracown-
ików-weteranów do 
udziału w zuchwałej 
kradzieży milionów 
dolarów. Dotąd ci 
funkcjonariusze fi rmy 
ochroniarskiej ryzykowali 
życie dla banku...

02:05 Magik z Nowego Jorku
04:15 Kabarety
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - W samą 
porę - serial

08:25 Co dalej? - program 
publicystyczny 

08:55 Wrony - dramat 
10:05 Reżyserzy 
11:00 Zaklęty Dwór - serial 
13:30 Dzika muzyka 
14:00 Niedziela z...
14:50 Cwał - komediodramat 
17:00 Umberto D. - dramat, 

prod. Włochy, 1952
18:30 Informacje kulturalne 
18:45 W piątą stronę świata

- serial TVP, prod. Polska
20:00 Rok 2020 
20:30 Panorama kina polsk-

iego - Jutro idziemy do 
kina - fi lm fabularny

22:20 Kronos - magazyn 
23:00 „Honor jest Wasz Soli-

darni” - koncert z okazji 
25-rocznicy powstania 
NSZZ “Solidarność” 

23:55 Antyfonie 

00:20 Żelazna klasyka 
- Jeżeli... - dramat,
prod. Wielka Brytania, 
1968, reż. Lindsay 
Anderson

02:15 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

02:25 Król komedii 
- dramat, prod. USA, 
1983, reż. Martin Scorsese, 
wyk. Robert De Niro, Jerry 
Lewis, Diahnne Abbott, 
Sandra Bernhard, Shelley 
Hack, Ed Herlihy, Lou 
Brown 

04:20 Niknące światło 
- fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2015, 
reż. Peter Flynn 

05:20 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny ekstra
05:45 Zakończenie dnia

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

20:00 Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów

23:00 Igrzyska śmierci: 
Kosogłos. Część 2
- fi lm akcji
Katniss Everdeen
i przywódcy Dystryktu 
13. rozpoczynają wielką 
ofensywę przeciwko 
dyktatorskiej władzy 
Kapitolu.

01:40 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:20 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym

szlaku
04:35 Z archiwum 

policji - serial 
dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

05:05 Szkoła
06:05 Mango telezakupy
07:30 Przepis na życie 

- serial obyczajowy, Polska 
08:25 Po pierwsze kino 
08:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:25 Mango telezakupy
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
prod. Polska

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 

- program obyczajowy
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Bokser
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2011, reż. Tomasz 
Blachnicki, wyk. Anna 
Przybylska, Szymon 
Bobrowski, Krzysztof 
Kiersznowski

23:05 Dracula: Historia 
nieznana 
- fi lm przygodowy,
USA, Japonia, 2014, reż. 
Gary Shore, wyk. Luke 
Evans

01:00 Ze śmiercią 
jej do twarzy 
- fi lm komedia, USA, 1992, 
reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Meryl Streep, Bruce 
Willis, Goldie Hawn, 
Isabella Rossellini, Ian 
Ogilvy, Adam Storke 

03:20 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 Wzór 16:00 
Ryzykanci 17:30 Sędzia Judy 
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Święty 20:30 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 

21:40 Wałęsa. Człowiek 
z nadziei - fi lm biografi czny 
W fi lmie o Lechu Wałęsie 
pytanie to stawia Andrzej 
Wajda. Wdzierając się w pry-
watność, nawet intymność 
związkowego przywódcy 
reżyser próbuje uchwycić fe-
nomen przemiany prostego, 
skupionego na codzienności 
robotnika w charyzmatycz-
nego przywódcę. 00:05 
Śmierć na 1000 sposobów. 
Specyfi czny fi lm doku-
mentalny, przedstawiający 
autentyczne, nieszczęśliwe 
wypadki

11:30 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 Częstochowskiej 
na Jasnej Górze 14:30 Filmo-
we życiorysy 15:00 Święta 
Klara 15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 

16:10 Sanktuaria polskie 16:30 
Zew natury 16:55 Świadko-
wie 17:25 Święty na każdy 
dzień 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 Jesteśmy katolikami 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Kartka 
z kalendarza 21:00 Apel 

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI FILM FABULARNY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 1 września

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 

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

rolników przystało!
08:45 Kasta - serial 
09:20 Ta jedyna - 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 
12:55 Natura w Jedynce 

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

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 La Bandida 

- serial obyczajowy, 
prod. Meksyk

21:30 Obrońcy - fi lm 
dokumentalny

22:35 Ocaleni - reality show 
23:40 Westerplatte - dramat 

wojenny, prod. Polska 
01:30 Życzę ci śmierci - fi lm 

fabularny, prod. USA

05:00 Cafe piosenka 
05:55 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:50 Ksiądz z pasją - reportaż 
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
- magazyn rolniczy

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Uzdrowisko 
14:10 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP 
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 Uzdrowisko 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Hubal - dramat wojenny, 
prod. Polska, 1973, 
reż. Bohdan Poręba, 
wyk. Ryszard Filipski, 
Małgorzata Potocka, 
Tadeusz Janczar, Stanisław 
Niwiński

23:00 Ludzkie historie 
- Luftwaff e 39: Zbrodnia 
nieukarana 

23:55 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP 

00:50 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

01:25 Paradoks - serial
kryminalny TVP 

02:20 Agentka specjalnej 
troski

04:10 Henryk Wars 
- pieśniarz Warszawy

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Misja ratunkowa 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi - program 

kryminalny 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:55 Uwaga!

- magazyn
20:10 Doradca smaku

20:16 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Chyłka-Kasacja 

- serial inne, Polska 
22:35 Kuba Wojewódzki 

- talk show 
23:35 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
00:10 Mroczna dzielnica 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Andrzej 
Bartkowiak, wyk. Steven 
Seagal, DMX, Isaiah 
Washington, Anthony 
Anderson, Michael Jai 
White, Bill Duke 

02:25 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska

02:45 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Dzień. który zmienił 

moje życie
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior Polska
22:10 Love Island. Wyspa 

miłości
23:10 Zdrady

00:10 13 godzin: Tajna misja 
w Benghazi

 Zrealizowana z epickim 
rozmachem opowieść 
o ataku na amerykańską 
placówkę dyplomatyczną 
w libijskim mieście 
Benghazi w reżyserii 
Michaela Baya, twórcy 
m.in. Armageddonu, 
Pearl Harbor czy cyklu 
Transformers. 
11 września 2012 roku 
grupa uzbrojonych 
islamskich bojowników 
zorganizowała atak 
terrorystyczny na konsulat 
USA w libijskim mieście 
Benghazi. 

03:10 Stare wygi
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe

08:25 Informacje kulturalne 
08:40 Kronos - magazyn
09:20 Umberto D. - dramat
11:00 Dom - serial TVP, 

prod. Polska, 1980, 
reż. Jan Łomnicki, 
wyk. Tomasz Borkowy

12:35 Dyrekcja - fi lm 
dokumentalny 

13:30 Polskie Requiem
15:40 Wahadełko - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1981, 
reż. Filip Bajon

16:50 Wolne Miasto - dramat 
18:30 Klucz do Wojtyły 

według Łuczewskiego 
18:45 W piątą stronę świata 

- serial TVP 
20:00 Stulecie Winnych 

- serial TVP 
20:55 Sprawiedliwy - dramat, 

prod. Polska, 2015
22:40 Hitler kontra Picasso
00:20 Co dalej?

00:50 Panorama kina 
polskiego - Jutro 
idziemy do kina 
- fi lm fabularny,
prod. Polska, 2007, 
reż. Michał Kwieciński, 
wyk. Mateusz Damięcki, 
Antoni Pawlicki, Jakub 
Wesołowski, Anna Gzyra, 
Grażyna Szapołowska, 
Daniel Olbrychski, 
Krzysztof Stelmaszyk, 
Bożena Adamek, Krzysztof 
Banaszyk, Barbara 
Bierkowska 

02:40 Royal Opera House: 
Norma - opera, 
prod. Wielka Brytania, 
2016, reż. Alex Olle 

05:15 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny ekstra
05:40 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
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

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

20:00 Kod nieśmiertelności

21:55 Szybcy i wściekli
Policjant przenika do 
grupy organizującej 
nielegalne wyścigi 
samochodowe. Sytuacja 
komplikuje się, gdy 
poznaje bliżej siostrę 
lidera przestępców.

00:00 Anakonda
01:50 Na wariackich 

papierach
- serial komediowy

02:50 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Na 
jedwabnym szlaku

03:30 Na jedwabnym
szlaku

04:35 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:15 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
08:10 Ukryta prawda 
11:05 Detektywi 

- program kryminalny 
11:40 Mango telezakupy
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
15:50 Szkoła
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
17:50 Detektywi - program 

kryminalny 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Nieuchwytny cel
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 1993, reż. John 
Woo, wyk. Jean-Claude 
Van Damme, Lance 
Henriksen, Arnold Vosloo, 
Yancy Butler, Kasi Lem-
mons, Wilford Brimley 

23:05 Zły porucznik: 
Miejsce akcji 
- Nowy Orlean 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2009, 
reż. Werner Herzog, 
wyk. Nicolas Cage, Eva 
Mendes, Val Kilmer, Xzibit, 
Fairuza Balk 

01:30 Druga strona
medalu 
- talk show 

02:40 Noc Magii
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu - serial 
kryminalny 08:00 Nasz 
Nowy Dom 09:00 Sędzia 
Judy 09:30 Sekrety Sąsiadów 
11:00 Pamiętniki z wakacji 
12:00 STOP Drogówka 
- magazyn prod. Polska 
13:00 Pamiętniki z wakacji 
14:00 Wzór 16:00 Ryzykanci 
17:00 Sędzia Judy 

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny 
20:00 Święty 20:30 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska 

21:40 Czas pierwszych - fi lm 
prod. Rosja, 2017, reż. Kiselev 
Dmitriy, wyk. Ilin Vladimir, 
Khabenskiy Konstantin 
Historia lotu statku 
kosmicznego „Woschod 2” 
i pierwszego spaceru czło-
wieka w otwartej przestrzeni 
kosmicznej. 00:40 Śmierć na 
1000 sposobów

11:35 Kolory Świętości 11:40 
Historia i architektura 11:50 
100 cudownych miejsc 

12:00 Anioł Pański 12:03 Infor-
macje dnia 12:20 Sanktuaria 
polskie 12:40 Filmowe 
życiorysy 13:30 Msza Święta 
14:30 Abyście nigdy nie 
zwątpili 15:25 Żołnierze 
Niezłomni 15:45 Kolory 
Świętości 15:50 Ma się rozu-
mieć 16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 

16:30 Kalejdoskop 16:50 Na 
grzyby 17:05 Święty na 
każdy dzień 17:10 Prosto 
o gospodarce 17:30 Okiem 
kamery 17:55 Kartka z ka-
lendarza 18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje 18:15 Roz-
mowy niedokończone19:25 
Święty na każdy dzień 19:30 
Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 20:00 
Informacje 20:20 Różaniec 
20:50 Śladami historii 21:00 
Apel Jasnogórski
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środa 2 września

05:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

06:50 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Rodzinny ekspres 
- magazyn

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:45 Kasta
09:20 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

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

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? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! 

- magazyn 
20:35 La Bandida - serial 
21:30 To był rok!
22:40 Historia bez tajemnic
23:45 Życzę ci śmierci - fi lm 
01:25 Determinator - serial 

kryminalny TVP 
02:20 Wojsko - polskie.pl

05:20 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:50 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:45 Pożyteczni.pl 
- magazyn 

07:10 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny - teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Uzdrowisko

- telenowela 
dokumentalna TVP 

14:15 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2016 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque 

- teleturniej 
19:00 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Kino relaks - Weselna 

gorączka - fi lm fabularny, 
prod. USA, 2006

22:25 Olivia - serial 
00:15 Doktor Foster - serial
01:10 Dziewczyny z tamtych 

lat - fi lm dokumentalny

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:30 Misja ratunkowa 
12:15 Ukryta prawda  
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:16 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Top Model 

- program rozrywkowy
23:00 Żona astronauty 

- fi lm S-F, USA, 1999,
reż. Rand Ravich, 
wyk. Johnny Depp, Joe 
Morton, Clea DuVall, 
Donna Murphy, Nick 
Cassavetes, Samantha 
EggarCharlize Theron 

01:15 Superwizjer
- magazyn reporterów 

01:50 My Way
02:25 Nie z tego świata 

- serial, USA 
03:20 Uwaga! 

- magazyn
03:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:45 Malanowski

i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Dzień. który zmienił 

moje życie
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
19:30 Gość Wydarzeń, 
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Kabaret na dobry

wieczór. Paranienor-
malni Show

22:10 Love Island. Wyspa 
miłości

23:10 Zdrady

00:10 Wyobraź sobie
 Gdy pewien magnat 

fi nansowy dostrzega, że 
jego imperium zaczyna się 
powoli rozpadać, zwraca 
się o pomoc do swojej 
siedmioletniej córki oraz 
jej fantazyjnego świata 
bajkowej księżniczki. 
Podczas tej pełnej emocji 
i komizmu podróży, ojciec 
i córka odkrywają, że 
czasem jedyne czego 
potrzebujemy to odrobina 
wyobraźni i mnóstwo 
miłości... 

02:20 Wszystko się wali 
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy
TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Jak to 
zrobić? - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1990 

08:25 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny

09:10 Wolne Miasto - dramat 
11:00 Dom - serial TVP 
12:35 Arcydzieła nie-

dokończone - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2012 

13:35 Pomnik. Europa 
Środkowo - Wschodnia 
1918 - 2018 - reportaż 

13:55 Którędy po sztukę 
- Władysław Podkowiński 
- magazyn 

14:15 Hubal - dramat wojenny, 
prod. Polska, 1973, 
reż. Bohdan Poręba, 
wyk. Ryszard Filipski, 
Małgorzata Potocka, 
Tadeusz Janczar, Stanisław 
Niwiński, Kazimierz 
Wichniarz, Emil Karewicz

16:35 Liga dżentelmenów 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1960

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 W piątą stronę świata

- serial TVP 
20:00 Na wschód od Holly-

wood - Kawki na drodze 
- dramat

21:30 Więcej niż fi kcja 
- Architektura
nieskończoności 

23:10 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

23:45 Sprawiedliwy
- dramat, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Michał Szczerbic

01:25 Scena klasyczna 
02:05 Informacje kulturalne 
02:15 Kino nocne - Generał 

della Rovere - dramat

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

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 Połączenie
Operatorka linii alarmowej 
odbiera telefon od 
dziewczyny uwięzionej 
w bagażniku samochodu 
porywacza.

21:55 Uwięziona 
w mroku

23:45 Krucyfi ks
01:25 Na wariackich 

papierach
02:25 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Na jedwabnym 
szlaku

04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:15 Wiza na miłość
08:10 Ukryta prawda 
11:05 Detektywi 

- program kryminalny 
11:40 Mango telezakupy
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:50 Szkoła
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
17:50 Detektywi 

- program kryminalny 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Bękarty wojny
- fi lm wojenny, USA, 
Niemcy, 2009, reż. Quentin 
Tarantino, wyk. Brad 
PittMélanie Laurent, 
Christoph Waltz, Eli Roth, 
Michael Fassbender

 W okupowanej przez 
nazistów Francji oddział 
złożony z Amerykanów 
żydowskiego pochodzenia 
planuje zamach 
na Hitlera.

00:10 Kull Zdobywca 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1997, reż. John 
Nicolella, wyk. Kevin 
Sorbo, Tia Carrere, 
Thomas Ian Griffi  th, Karina 
Lombard, Litefoot, Roy 
Brocksmith 

02:20 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 Sędzia 
Judy 10:00 Sekrety Sąsiadów 
11:00 Pamiętniki z wakacji 
12:00 STOP Drogówka - 
magazyn prod. Polska 13:00 
Pamiętniki z wakacji 14:00 
Wzór 16:00 Ryzykanci 17:00 
Sędzia Judy 

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny prod. 
Polska 20:00 Święty 20:30 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 

21:40 Akt zemsty - thriller, USA, 
Bułgaria, 2017, reż. Floren-
tine Isaac, wyk. Banderas 
Antonio, Urban Karl Frank Va-
lera, elokwentny, odnoszący 
sukcesy prawnik, po śmierci 
żony i córki, które zostały 
zamordowane w niewyja-
śnionych okolicznościach, 
nie może ukoić bólu. 23:30 
Śmierć na 1000 sposobów 
23:55 Spadkobiercy

10:00 Audiencja Generalna 
11:00 Podróż na Polinezję 
11:15 Owoce posługi misyj-
nej 11:25 Śladami historii 
11:30 100 cudownych
miejsc na świecie 

11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 12:03 In-
formacje dnia 12:20 Wieluń. 
13 cegieł 13:15 Nuty nadziei 
13:25 Święty na każdy dzień 
13:30 Msza Święta 14:30 
Misja Bilaj 

14:55 Apokryfy 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
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

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY WESTERN

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 3 września

05:10 Przysięga - serial
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 Kasta
09:15 Ta jedyna - 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 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Kazimierskie granie 
12:55 Natura w Jedynce 
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?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 La Bandida 

- serial obyczajowy
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Omen
01:50 Sprawa dla reportera 
02:50 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

05:50 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:45 Operacja Zdrowie!
- magazyn medyczny

07:10 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:25 Koło fortuny
- teleturniej 

13:05 Va Banque 
- teleturniej 

13:35 Uzdrowisko - telenowela 
dokumentalna TVP 

14:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque 

- teleturniej 
19:00 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Filmowe czwartki

- Wiesław Kot - felieton
20:45 Filmowe czwartki 

- Bezpieczna przystań 
- fi lm obyczajowy

22:55 Goldeneye 
- fi lm sensacyjny 

01:15 Weselna gorączka 
- fi lm fabularny

02:55 Midnight Sun - serial

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Misja ratunkowa 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
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 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:16 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Poranek kojota
- fi lm komedia, 
Polska, 2001, reż. Olaf 
Lubaszenko, wyk. Maciej 
Stuhr, Karolina Rosińska, 
Tadeusz Huk

00:35 Wyspa piratów
- fi lm przygodowy, 
USA, Francja, Włochy, 
Niemcy, 1995, reż. Renny 
Harlin, wyk. Geena Davis, 
Matthew Modine, Frank 
Langella, Maury Chaykin, 
Patrick Malahide

03:10 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Dzień. który zmienił 

moje życie
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island. 

Wyspa miłości
23:10 Zdrady

00:10 Ojciec panny 
młodej - komedia

 Małżonkowie George 
Banks i Nina mieszkają na 
przedmieściach Los Ange-
les, w dużym rodzinnym 
domu, w którym zawsze 
panuje harmonia i spokój. 
Mają dwoje dzieci - syna 
Matty’ego i starszą, 
22-letnią, córkę Annie, 
która właśnie wraca z 
Europy, gdzie wyjechała 
na studia. 

02:20 W chmurach
 Ryan w czasach 

kryzysu fi nansowego 
zajmuje się zwalnianiem 
pracowników w imieniu 
prezesów i dyrektorów 
różnych fi rm. 

04:40 Disco Gramy

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1990 

08:30 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny 

08:40 Studio Kultura 
- Rozmowy - Agnieszka 
Sowińska 

08:55 Liga dżentelmenów 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1960 

11:00 Dom - serial TVP 
12:30 Typografi a miasta 

- fi lm dokumentalny, prod. 
Francja, 2016 

13:30 Starszy pan. I’m sorry 
- widowisko muzyczne 

14:20 Zmruż oczy - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 2003, 
reż. Andrzej Jakimowski, 
wyk. Zbigniew Zama-
chowski, Ola Prószyńska, 
Małgorzata Foremniak, 
Andrzej Chyra, Andrzej 
Mastalerz, Rafał Guźniczak

15:55 Szkoła podstawowa 
- fi lm obyczajowy

17:45 Księga Przestrzeni 
18:20 Którędy po sztukę 
18:30 Teatr na ten czas 
18:45 W piątą stronę świata 

- serial TVP 
20:00 Kobra - Samolot 

do Londynu - spektakl 
teatralny

21:05 Koło pióra - magazyn 
21:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy
21:30 Czwartkowy klub 

fi lmowy - O jeden most za 
daleko - dramat wojenny

00:30 Rawa Blues Festival
01:30 Nocny dokument - Por-

trecistka Marii Antoniny 
03:05 Na wschód od Holly-

wood - Kawki na drodze 
- dramat

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

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.

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 Asterix i Obelix: 
Misja Kleopatra
Asterix, Obelix i Panoramix 
wyruszają do Egiptu, 
by pomóc architektowi 
Numernabisowi. Ma on 
zaledwie trzy miesiące na 
wybudowanie pałacu dla 
Kleopatry.

22:25 Wolna chata
00:05 Kod nieśmiertelności
02:00 Na wariackich

papierach
02:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Menu na miarę

03:30 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:15 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:15 Wiza na miłość 
08:10 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:05 Detektywi 

- program kryminalny 
11:40 Mango telezakupy
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
14:50 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
15:50 Szkoła
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
17:50 Detektywi - program 

kryminalny 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise

21:00 Milion sposobów, jak 
zginąć na Zachodzie 
- fi lm western, USA, 2014, 
reż. Seth MacFarlane, wyk. 
Seth MacFarlane, Charlize 
Theron, Amanda Seyfried, 
Liam Neeson, Giovanni 
Ribisi, Neil Patrick Harris, 
Sarah Silverman, Chris-
topher Hagen, Wes Studi, 
Christopher Lloyd, Ewan 
McGregor 

23:25 Colombiana
- fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, 2011, 
reż. Olivier Megaton, 
wyk. Zoe Saldana, 
Jordi Molla, Lennie James, 
Michael Vartan

01:50 Druga strona 
medalu 

02:25 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Sędzia Judy 10:00 Sekrety 
Sąsiadów 11:00 Pamiętniki 
z wakacji 12:00 STOP Dro-
gówka 

13:00 Pamiętniki z wakacji 
14:00 Wzór Agent FBI Don 
Eppes pracuje nad szcze-
gólnie trudnymi sprawami. 
Właśnie próbuje rozwikłać 
kolejną, ale mu się to nie uda-
je. Z pomocą przychodzi mu 
jego brat Charlie - genialny 
matematyk. Wspólnie udaje 
im się rozwikłać pierwszą 
sprawę. 16:00 Ryzykanci 

17:00 Sędzia Judy 18:00 
Policjantki i Policjanci 20:00 
Święty 20:30 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 21:40 
Byliśmy żołnierzami 00:30 
Śmierć na 1000 sposobów 
01:25 STOP Drogówka 02:25 
Disco Polo Life 03:25 TOP 10 
Lista Przebojów

09:30 Regał 10:00 Informacje 
dnia 10:15 Rozmowy 
niedokończone 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. 
Dominik SOVA Gudowski 
13:20 Kartka z kalendarza 
13:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze 14:30 Geniusz 
Stworzenia 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 Modlitwa w intencji 
rodzin i obrony życia 19:25 
Akademia pro-life 19:30 
Moja katolicka rodzina 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Śladami 
historii 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, widoków-
ki niemieckie sprzed 1940r. tel. 668 
921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

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

 u Zdjęcia, dokumenty, widoków-
ki niemieckie sprzed 1940r. 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 okoliczno-
ściowe od 1950r., zbiór 400 szt. 
każda inna, koperty okoliczno-
ściowe 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, bankno-
ty niemieckie i polskie sprzed 
1940r. tel. 668 921 509 Żary, 
Górnośląska 1/4a

 u Filmy fabularne i sensacyjne 
oraz bajki na kasetach szpulo-
wych 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, Skandynawia, Czecho-
słowacja. tel. 668 921 509 Żary, 
Górnośląska 1/4a

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

 u Sprzedam - Nawilżacz po-
wietrza. Stół drewniany ogro-
dowy. 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

 u Sprzedam wózek spacerowy 
chicco 200 zł, wózek parasolkę chic-
co 150 zł, nosidełko chicco 200 zł. 
tel. 572 277 251

 u Sprzedam narożnik wersalkę w 
dobrym stanie. Telewizor. tel. 516 
368 450

NIERUCHOMOŚCI

 u Żary - sprzedam mieszkanie na 
os. Muzyków 74 m2, 4 pokoje, bal-
kon, tanio. 220000, może być w roz-
liczeniu 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 Kupię mieszkanie w Żarach do 
60m w rozsądnej cenie, może być 
do remontu. tel. 530 400 265

 u Sprzedam działkę budowla-
ną 3000 m2 z rozpoczętą budową 
(podpiwniczenie na dwa garaże i 
strop, prąd, woda) w centrum Ol-
brachtowa. tel. 661171104

 u Żary – garaż na sprzedaż w po-
bliżu Netto w cenie 26 tys. Partner 
Nieruchomości, 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 bloku, 2 pokoje w cenie 1300 
zł + opłaty, Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Żary – działki na sprzedaż w 
Żarach i w okolicy, różna powierzch-
nia, dobre ceny, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

 u Żary – mieszkanie do wy-
najęcia w bloku, wyposażone, 2 
pokoje, 50 m2, Partner Nierucho-
mości, 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 Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

 u Żary - ładny dom na sprze-
daż, do wprowadzenia, usytu-
owany na dużej działce, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

 u Żary- mieszkanie, 2 pokoje 
z ogródkiem, z miejscem posto-
jowym w ciekawej lokalizacji, 
Partner 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 miesz-
kania do wynajmu w atrakcyj-
nych cenach, Partner Nierucho-
mości 501-509-731

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

REKLAMA

Przepisy kulinarne
Rolada  
z kurczaka  
z cukinią  
i serkiem
Składniki
• ½ fileta z kurczaka
• 14 pasków podłużnych boczku 

parzonego
• 3 podłużne paski cukinii
• Sól
• Przyprawa do kurczaka
• 1 papryka czerwona
• Serek śmietankowy

Wykonanie
Mięso kroimy w plastry, lekko roz-
bijamy. Paski boczku układamy na 
około formy podłużnej np. kekso-
wej, tak aby plastry boczku wysta-
wały za foremkę. Później układamy 
na całej długości i szerokości formy 
warstwę cukinii, a następnie połowę 
mięsa i doprawiamy solą i przypra-
wą do kurczaka. Kolejna warstwa to 
drobno posiekana papryka, na której 
rozsmarowujemy serek śmietankowy. 
Następnie układamy warstwę cukinii, 
mięso, które posypujemy przyprawą. 
Na koniec jeszcze raz warstwa cuki-
nii . Roladę przykrywamy wystającym 
boczkiem. Pieczemy 40 min w temp. 
180 st. C.

fot. ARMG
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u Przewóz – atrakcyjne miesz-
kanie na sprzedaż do wprowadze-
nia, 2 pokoje, I piętro, w bloku w 
cenie 138 tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

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

u Żagań – sprzedam tanie 
mieszkanie w cenie 75 tys, Part-
ner Nieruchomości: 501-509-731

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

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

u Bieniów, Żagań, Lubsko – 
okazyjnie sprzedam mieszkania, 
Partner Nieruchomości: 501-509-
731

u Żary – mieszkanie na sprze-
daż w kamienicy, II piętro, 2 po-
koje, w cenie 205 tys, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

u Olbrachtów – działka na 
sprzedaż z warunkami zabudowy, 
przy drodze asfaltowej, media 
blisko granicy, 1812 m2, Partner 
Nieruchomości: 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 Żary 
,I piętro, 3 pokoje, 56m2, cena: 
159.000zł Partner Nieruchomości 
Tel. 606 705 480

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

u Mieszkanie na sprzedaż Żagań 
, 2 pokoje, 51m2, cena: 145.000zł 
Partner Nieruchomości Tel. Kontak-
towy: 606 705 480

u Dom na sprzedaż Żary, ciekawa 
lokalizacja, pow. ok. 200m2, cena 
795.000zł Partner Nieruchomości 
Tel. Kontaktowy: 606 705 480

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

u Działki pod budowę w okolicach 
Żar w cenie 35zł/m2; Partner Nie-
ruchomości Tel. Kontaktowy: 606 
705 480

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

u Działki pod budowę w Żarach, 
pow. 2435m2, piękna lokalizacja, 
cena 243.500zł; Partner Nierucho-
mości 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 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 Emeryt przyjmie pracę stróża 
lub dozorcy, ochrona, wieloletnie 
doświadczenie zawodowe. tel. 794 
351 941

• 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 bezpieczeń-

stwa Górzyn 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Kasjer – doradca bankowy Tuplice 1
• Rejestratorka Lubsko 
• Salowa Żary 5
• Samodzielny księgowy/ księgowa Żary 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Żary 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Lipinki 

Łużyckie 1
• Pracownik działu kadr Lubsko 1
• Specjalista do spraw obsługi biura i sekre-

tariatu Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego Lubsko 2
• Kierowca kat. B Lubsko 1/3
• Kierowca C+E Żary 2
• Wartownik Skład Potok 4
• Wartownik- przewodnik psa Skład Potok 2
• Policjant służby prewencji Teren Żar, Lub-

ska, Łęknicy, Przewozu, Trzebiela, Jasienia 
i Brody 10

• 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
• Mechanik Nowogród Bobrzański 1
• Pomocnik mechanika Nowogród Bobrzań-

ski 1
• Krawcowa Łęknica 2
• Szwaczka/szwacz Żary 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
• Pracownik fizyczny – wykończenie wnętrz 

Żary i ololice 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
• Operator wózka widłowego Piotrów 1
• Operator obrabiarki do drewna Piotrów 1
• Pracownik pomocniczy przy produkcji 

drzewnej Piotrów 10
• Pracownik produkcyjny Lubsko 5
• Pracownik produkcji Lubsko 3
• Sprzątaczka Lubsko 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Pracownik magazynu Jasień 2
• Brygadzista tapicerni Jasień 1
• Pracownik budowlany Nowogród Bobrzań-

ski 10
• Robotnik ogólnobudowlany Jasień 2
• Pracownik budowlany (dachy, ocieplenie) 

Lubsko 5
• Robotnik ogólnobudowlany Roztoki, 

Jasień 3
• Pracownik ogólnobudowlany Żary 10
• Robotnik ogólnobudowlany – prace reno-

wacyjne Żary 1
• 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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Gdy nie ma się już w pobliżu swojego 
bibliotekarza, który zna twoje upodo-
bania literackie, a dodatkowo „nowa” 
biblioteka ma chwilowe braki nowo-
ści wydawniczych ulubieńców, to wra-
ca się do domu z Nadią Szagdaj. Ob-
ca, jak dla mnie. Ale rekomendacje od 
Pani Krysi z biblioteki otrzymała solid-
ne. Zatem zapakowałam w plecak i do 
czytania.

Z wielką nadzieją szłam do do-
mu z wypchaną torbą , że trafi mi się 
perełka kryminalna w klimacie retro  
i będę zadowolona na kilka tomów. 

No właśnie... „Nowe śledztwa 
Klary Schulz - Tajemnica Nathaniela” 
to nie do końca moja bajka. 

Przede wszystkim są to kolejne 
losy głównych bohaterów. Nie prze-
szkadza to w czytaniu, bo łatwo się 
domyślić, co wydarzyło się w ich życiu 
kilka tomów wcześniej, ale jeśli ktoś, 
tak jak ja, nie lubi nagle wchodzić  
w środek życia postaci, proponuję 
prześledzić ich losy od początku.

Akcja dzieje się w 1913 roku  
w Breslau. Sama tytułowa bohaterka 
- Klara Schulz to współczesna kobie-
ta, osadzona w realiach minus 100 lat. 
Usiłuje wyrwać się z ram narzuconych 
kobietom. Nie wystarcza jej bycie mat-
ką i żoną. Uwielbia, gdy coś się dzieje, 
a to z pewnością zapewnia jej współ-
praca z policją. W „Tajemnicy Natha-
niela” poznajemy ją, jako kobietę sła-
bą, z depresją i brakiem chęci do cze-
gokolwiek. Dopiero kiedy w tajemni-
czych okolicznościach znika jej przy-
jaciółka Inge, wraca dawna, niepokor-
na, pewna siebie i gotowa na wszystko 
pani detektyw.

Sam wątek kryminalny dotyczy 
tajemniczych samobójstw prostytu-
tek, tylko czy to rzeczywiście były sa-

mobójstwa... oczywiście zagadkę roz-
wiąże ten, co książkę przeczyta. 

Jak dla mnie, akcja w książce się 
ślimaczy, a najciekawszy wątek to ten, 
związany z życiem i rozterkami Inge.  
I raczej chodzi tu o jej miłosne przy-
gody, a nie prowadzenie śledztwa  
w sprawie znalezionych przez policję 
trupów.

Na duży plus za to zasługuje opis 
zjawiska zwanego rozdwojeniem jaź-
ni. Niby wyświechtany temat, ale tak 
nie jest. Nieczęsto spotyka się opis tej 
choroby z taką dokładnością. Dwie, 
jakże różne osobowości w jednej oso-
bie. Jak dzień i noc. Jak dobro i zło. Jak 
dwóch braci bliźniaków posiadających 
to samo ciało, ale inną duszę. Bardzo 
ciekawy i intrygujący temat.

Jeśli macie co czytać, to pocze-
kajcie z sięganiem po Nadię Szagdaj. 
Jakoś niespecjalnie zarywałam noce, 
aby dowiedzieć się, kto stoi po drugiej 
stronie. M.

A może 
książka...
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KRZYŻÓWKA

28.08

29.08

30.08

31.08

1.09

2.09

3.09

Aleksego, Augustyna
Dzień Lotnictwa

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 3710849Beatrycze, Sabiny

Dzień Strażnika Gminnego 
i Miejskiego

Feliksa, Tekli
Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób
Zaginionych, Dzień Taksówkarza

Bohdana, Rajmunda
Dzień Solidarności i Wolności
Święto Kawalerii Polskiej

Bronisława, Idziego
Dzień Kombatanta, Święto Wojsk
Obrony Przeciwlotniczej

Juliana, Wilhelma, Stefana
Dzień Dużego Rozmiaru

Gerarda, Izabeli, Szymona
Dzień Wieżowców

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

NOWI MUTANCI
28-30.08 - godz. 15.00, 17.15; 31.08 - godz. 17.15; 1-3.09 - godz. 17.15

ZIEJA
28-31.08 - godz. 19.30; 2-3.09 - godz. 19.30
DKF - PRAWDA
1.09 - godz. 19.30

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