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Jolanta Dankiewicz
prezes Szpitala na Wyspie w Żarach
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Przygotowujemy się do 
ogłoszenia postępowania 

na sporządzenie projektu 
kolejnego skrzydła. 
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Świat sprzeczności
Jakoś ostatnio padło, zdaje się, 
kilka nowych polskich rekordów 
w ujawnieniu dziennych wykryć 
zakażeń koronawirusem. Gdzieś 
mignęły mi takie doniesienia. 
O niebo więcej, niż wtedy, gdy 
grzecznie siedzieliśmy w dom-
kach w obawie przed zbliżającą 
się wielkimi krokami, nieuchron-
ną zagładą ludzkości. Dziś jednak 
biegamy sobie swobodnie. Ponoć 
nawet są jakieś tak zwane obo-
strzenia. Czasem są.

W przeciągu kilku dni byłem 
na dwóch bardzo różnych impre-
zach okolicznościowych, jakby 
z różnych czasów i światów. Pierw-
sza to otwarcie wystawy fotogra-
ficznej w salonie na żarskim dep-
taku. Nie, żeby jakiś wielki tłum, 
ale wszyscy zamaskowani. Co 
więcej, ankietę nawet musiałem 
wypełnić przy wejściu, czy przy-
padkiem nie mam koronawirusa w 
sobie. Napisałem, że nie, ale mo-
głem nieświadomie skłamać. Nie 
jestem lekarzem, jednak katar po-
trafię sobie zdiagnozować. Smar-
ki ciekną z nosa - prosta sprawa. 
Gorzej z chorobą koronawiruso-

wą, która podobno może nie mieć 
objawów. Człowiek nie wie, że 
choruje. Świat byłby piękny, gdyby 
wszystkie choroby były bezobja-
wowe. Poproszę takich szesnaście 
na raz, tak dla frajdy. 

- Cześć ziomuś, co u ciebie, 
dobrze wyglądasz. 

- A w porządku, dziś tylko 
osiem bezobjawowych chorób 
mnie męczy. Masz jakieś dwie na 
zbyciu dla równego rachunku?

Nie wiem, czy na tym 
otwarciu wystawy czułem się 
bezpiecznie. Za to zabawne 
było tradycyjne zdjęcie grupowe 
uczestników tegoż wydarzenia. 
Za cholerę nie wiadomo, kto tam 
był. Nie mam pojęcia, jak wy-
gląda zdobywczyni głównej na-
grody, pomimo tego, że przyszła 
i nagrodę odebrała. A jak to nie 
była ona? Zaraz ktoś wpadnie na 
pomysł, że może by tak zacząć 
chodzić po takich imprezkach 
i przy wyczytywaniu nagrodzo-
nych podejść po prostu, jak nikt 
inny się nie wyrywa. 

- Jak tam Zenuś, weekend 
udany?

- Może być, mam nagrodę 
z konkursu plastycznego, za wie-
niec dożynkowy, z debiutów lite-
rackich, tylko na festiwalu pio-
senki dziecięcej dziwnie na mnie 
patrzyli, ale powiedziałem, że od 
szkraba mama mnie karmi ham-
burgerami i dali jakieś wrotki, 
czy coś. Opyliłem już na bazarku, 
więc świętujemy.

Jak już więc coś wygracie, 
lepiej idźcie odebrać nagrodę. 

A jak będą robić zdjęcie pamiąt-
kowe, to lepiej przyłbicę zakła-
dać. Wtedy ta pamiątka będzie 
miała sens.

Inna impreza to święto woj-
skowe na terenie 105. Szpitala. 
Zwarta grupa samorządowców, 
oficerów, lekarzy, duchownych 
i różnych innych gości zapro-
szonych. Wśród nich wojewoda 
lubuski, przedstawiciel rządu 
w terenie. I co? Zero dystansu 
zalecanego. Żadnych maseczek, 
przyłbic, czy czegokolwiek na 
twarzy. Z jednym chyba wyjąt-
kiem - przewodniczący rady miej-
skiej Marian Popławski konse-
kwentnie stosuje się do zaleceń 
i maseczki nie ściągnął.

Jaki zatem wniosek można 
wyciągnąć z tych dwóch różnych 
imprez? Ano, wyciągnijcie sobie 
sami.

Ale był tam punkt dezyn-
fekcji rączek. Skorzystałem, bo 
co komu szkodzi mieć czyste 
ręce. Od jakiegoś czasu wącham 
sobie te płyny, by sprawdzić, czy 
nie chrzczone jakieś oferują. No 
i przyznać trzeba, że dezynfekcja 

w szpitalu porządnym bimber-
kiem zalatuje. Ale absolutnym 
jak do tej pory liderem jest płyn 
w żarskim urzędzie gminy. To 
dopiero nos wykrzywia. Oczy 
łzawią. Lepiej się nie zaciągać 
zbyt głęboko. To ja rozumiem. 
Po czymś takim żaden zarazek 
nie ma szans na przeżycie. Za to 
w urzędzie miejskim dezynfekcja 
mniej targa zmysłami. Coś dla 
ludzi bardziej wrażliwych i deli-
katnych. A na wszelki wypadek, 
lepiej sobie psiknąć dwa razy.

W kolejnych sklepach po-
jawiają się psikaczki automa-
tyczne. To fajne urządzenia. Wy-
starczy ręce podłożyć i niczego 
nawet naciskać nie trzeba. Wygo-
da. I czyste ręce. Polecam korzy-
stanie. Już pal licho tego jednego 
wirusa, ale biorąc z półki paczkę 
czipsów, nie chciałbym chyba, by 
wcześnie ktoś ją miętolił brud-
nymi paluchami, nie mogąc się 
zdecydować, czy paprykowe, czy 
serowe. W dodatku paluchami, 
które - aż strach pomyśleć - gdzie 
wcześniej wkładał... Lepiej myć 
te rączki jednak. Prawda?

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

Basen na brak frekwencji nie narzeka
ŻARY Kompleks 
rekreacyjny przy 
ulicy Źródlanej 
jest bardzo chętnie 
odwiedzany, nie tylko 
przez mieszkańców 
miasta, ale 
i przyjezdnych. 
W lipcu ubiegłego 
roku zanotowano 
prawie 12,5 tysiąca 
wejść. Jak to wygląda 
obecnie wraz 
z wprowadzonymi 
ograniczeniami 
związanymi 
z koronawirusem?
Z danych Miejskiego Ośrodka 
Sportu, Rekreacji i Wypoczyn-
ku wynika, że tegoroczny lipiec, 
w porównaniu do analogicznego 
miesiąca roku poprzedniego, wy-

szedł w statystykach bardzo po-
dobnie.

Na koniec miesiąca sys-
tem zarejestrował nieco ponad 
12 tysięcy pobytów jednorazo-
wych. Wszystko oczywiście za-
leżne jest przede wszystkim od 
pogody, ale w ogólnym rozra-
chunku miesięcznym, liczby są 
podobne. W tym roku najwięcej 
wejść zanotowano 28 lipca. Tego 
dnia basen odwiedziło 995 osób. 
Najmniej było 16 lipca - zaledwie 
5 osób w ciągu całego dnia.

Tymczasem w 2019 roku re-
kordową frekwencję zanotowa-
no 24 lipca. Było to aż 1739 osób. 
Najmniej z kolei 12 lipca 2019 - 
przyszła tylko jedna osoba.

Liczby pokazują, że ta-
ki kompleks rekreacyjny jest po-
trzebny mieszkańcom, pomimo 
tego, że działa wyłącznie w sezo-
nie letnim, a utrzymywać go trze-
ba cały tok  ATB Ubiegłoroczny rekord lipcowej frekwencji to 1739 wejść jednego dnia fot. Andrzej Buczyński
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Przygotowujemy się do 
ogłoszenia postępowania 

na sporządzenie projektu 
kolejnego skrzydła. 
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Szósta, ostatnia już 
w kolejce jednostka 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej  z terenu 
gminy Żary  
otrzymała nowy  
wóz bojowy. Pojazd  
o wartości ponad  
800 tysięcy złotych 
trafił do Marszowa.

Ostatnia jednostka OSP, która do 
tej pory miała jeszcze stare auto, 
już może cieszyć się nowym. To 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
klasy średniej z podstawowym 
wyposażeniem. Uzupełnione zo-
stanie ono o wyposażenie ze stare-
go wozu. Samochód jest już zare-
jestrowany, ubezpieczony i czeka 
tylko na wciągnięcie do systemu 
Państwowej Straży Pożarnej, któ-
ra będzie mogła nim dysponować 
w razie potrzeby, przy różnego 
typy zdarzeniach, w których jed-
nostki OSP wspierają działania 
zawodowych strażaków..

Samochód kosztował 810 
tysięcy. Gmina zapłaciła 350 ty-
sięcy z własnego budżetu, a resztę 
udało się pozyskać ze środków 
zewnętrznych - z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
w Zielonej Górze.

Wstępnie zakładano, że auto 
kosztować będzie 760 tysięcy, ale 
po przetargu wyszło inaczej. Rad-
ni jednak zdecydowali, że dołożą 

z budżetu brakujące 50 tysięcy.
- Bardzo się z tego cieszę, 

że udało nam się zakończyć do-
posażanie naszych strażaków  
w nowoczesne, średnie samocho-
dy - mówi wójt gminy Żary Le-
szek Mrożek. - I to w przeciągu 
niecałych czterech lat.

Ważne dla budżetowych 
wydatków jest to, że na każdy  
z zakupionych strażackich samo-
chodów gmina pozyskała dofi-
nansowanie. I to nie małe, biorąc 
pod uwagę wartość takich za-
kupów. Największym sukcesem 

było przystąpienie do programu, 
z którego pozyskano 1,1 miliona 
złotych na auto dla OSP Sieniawa 
Żarska. Do tego gmina nie doło-
żyła ani złotówki, a pojazd wypo-
sażony jest między innymi w no-
woczesny system gaszenia pianą 
pod ciśnieniem. W gminie Żary 
jest jedno takie auto, a w całym 
powiecie zaledwie trzy.

Gmina na sześć nowych sa-
mochodów strażackich pozyskała 
około 4,5 miliona dotacji. Z wła-
snego budżetu wydała niespełna 
milion. 

To, na jakim sprzęcie pra-
cują strażacy, ma niebagatelne 
znaczenie nie tylko dla skutecz-
ności działań, ale ich bezpie-
czeństwa. Zdarzył się przecież 
taki przypadek, że strażacy ze 
Złotnika rocznym zaledwie po-
jazdem pojechali do pożaru zbo-
ża i mogli nawet stracić życie. 
Pojazd spłonął, nikomu nic się 
nie stało. Udało się też kupić ko-
lejne nowe auto. Jednak to poka-
zuje, z jak niebezpiecznymi sy-
tuacjami przychodzi się czasem 
zmagać strażakom. Większość 

środków pochodziła z ubezpie-
czenia, 180 tysięcy dołożyło Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, a gmina niespeł-
na 50 tysięcy.

Komplet nowych aut dla 
sześciu jednostek to nie koniec. 
Wójt myśli o kolejnych zakupach.

- Postaramy się wymieniać 
także auta lekkie, niektóre mają 
już po 20-30 lat i jeżeli tylko po-
jawią się jakieś programy unijne, 
które będą wspierać tego typu 
zakupy, to będziemy się starali 
pozyskać kolejne środki - mówi 
Leszek Mrożek. - Tego typu auta 
kosztują do 200 tysięcy złotych  
i przy dofinansowaniu choćby na 
poziomie pół na pół, można już  
o tym pomyśleć.

Straż ochotnicza jest nie-
zbędnym elementem całego syste-
mu ratownictwa. Wiele jednostek 
jest wciągniętych do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego. 
To dowodzi, że ochotnicy są bar-
dzo skuteczni i tak naprawdę, bez 
nich w niektórych sytuacjach straż 
zawodowa miałaby problemy  
z opanowaniem zdarzeń o więk-
szej skali. Działalność strażaka 
ochotnika, to przecież nie zawód, 
a właściwie pasja. Nic nie dzieje 
się jednak przy tym spontanicz-
nie. Aby móc brać udział w ak-
cjach, trzeba wcześniej zdobyć 
stosowne uprawnienia i kwalifi-
kacje. Sama chęć pomagania lu-
dziom nie wystarcza. 

Andrzej Buczyński

GMINA ŻARY Wójt obiecał przed wyborami nowe wozy strażackie dla OSP

Milionowe zakupy

Gmina dołożyła, powiat robi

Nowy wóz strażacki za ponad 800 tysięcy złotych kilka dni temu trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Marszowie fot. OSP Marszów

GMINA ŻARY 
Trwa remont 
kolejnego odcinka 
drogi powiatowej 
w Złotniku. Do 
trzymilionowej 
inwestycji gmina 
dołożyła prawie pół 
miliona.

- Gmina wsparła zadanie powiatu 
dotyczące modernizacji następne-
go, przeszło kilometrowego od-
cinka drogi w Złotniku - mówi 
wójt Leszek Mrożek. - Ta inwe-
stycja ciągnie się już od 10 lat, 
jak nie lepiej, więc cieszę się tym 
bardziej, że jest kontynuowana.

Mowa o drodze biegnącej 
od Żar do Złotnika przez Lubo-
myśl. Obecna inwestycja nie za-
spokoi jednak wszystkich oczeki-
wań mieszkańców Złotnika. Przy 
świetlicy wiejskiej droga powia-
towa skręca w prawo i biegnie  
w kierunku Olszyńca. To też swe-
go rodzaju ciekawostka, że dro-
ga rangi powiatowej jest zwykłą 
gruntówką ciągnącą się przez las. 
Nikt też nie oczekuje, żeby w le-
sie zrobić dwupasmówkę, ale na 
odcinku w granicach wsi, to jak 
najbardziej asfalt by się przydał. 
Nowoczesne oświetlenie przy 
okazji również. Dobrze, że samo-
rządy współpracują. Korzyść dla 
mieszkańców. ATB Inwestycja drogowa w Złotniku fot. Starostwo Powiatowe w Żarach
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Rozbudowa 
w planach
ŻARY Pod koniec 
ubiegłego roku Szpital 
na Wyspie ofi cjalnie 
oddał do użytku 
nowo wybudowane 
skrzydło przy głównym 
budynku. Dziś myśli się 
o następnym skrzydle, 
ale najpierw potrzebna 
jest dokumentacja 
projektowa.
- Przygotowujemy się do ogłoszenia 
postępowania na sporządzenie pro-
jektu kolejnego skrzydła na potrzeby 
interny, geriatrii i rehabilitacji - mówi 
prezes szpitala Jolanta Dankiewicz. - 
Wraz z ordynatorami tych oddziałów 
opracujemy koncepcję, na podstawie 
której powstanie projekt. 

Przed sporządzeniem dokumen-
tacji trzeba jeszcze przewidzieć, ile 
chociażby potrzeba sal chorych na 
poszczególnych oddziałach, ile po-
mieszczeń pomocniczych, czy zapro-
jektować izolatki, choćby ze względu 
na sytuacje epidemiczne. 

W dodatkowym budynku znaj-
dzie się też centralna izba przyjąć, 
która docelowo będzie obsługiwała 
wszystkie oddziały szpitalne. 

Realizacja tej inwestycji sprawi, 
że cały szpital będzie działał w jed-
nym budynku. Wyeliminuje to mię-
dzy innymi konieczność transporto-
wania pacjentów, tak jak to ma jesz-
cze miejsce dzisiaj - pomiędzy ge-
riatrią i oddziałem chorób wewnętrz-
nych a pracowniami diagnostycz-
nymi, zlokalizowanymi w budynku 
głównym szpitala. 

Za projekt zapłaci szpital. Po-
tem jednak trzeba będzie pomyśleć 
już o kosztach samej budowy. Jakie 
one będą, jeszcze dokładnie nie wia-
domo. Zakończona w ubiegłym roku 
inwestycja pochłonęła około 12 mi-
lionów złotych. Z tego kilka milionów 
to sala operacyjna. Takiej w kolejnym 
skrzydle nie będzie, więc może kosz-
ty nie będą aż tak wysokie.

- Będziemy się starali o pozyska-

nie na ten cel środków zewnętrznych, 
unijnych, rozmawiamy także z powia-
tem - mówi Jolanta Dankiewicz.

Bez dokumentacji na razie ni-
czego się nie zdziała. Więc przede 
wszystkim ten pierwszy krok trze-
ba wykonać. Prezes szpitala zakłada, 
że wszystko powinno być gotowe za 
sześć, do ośmiu miesięcy. 

Andrzej Buczyński

Wyśpiewała 
nagrodę
ŻARY Maja Gonarczyk z Żar 
zdobyła nagrodę na festiwalu.
W niedzielę, 9 sierpnia, na scenie plenerowej przy 
plaży miejskiej Sławskiego Centrum Kultury i Wy-
poczynku odbył się finał jubileuszowego XX Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Sława 
2020. W tym roku z racji panującej na świecie pan-
demii COVID-19 przesłuchania eliminacyjne odby-
ły się drogą elektroniczną. Finał został przeprowa-
dzony w reżimie sanitarnym na wydzielonym tere-
nie dla wykonawców i opiekunów. Na scenie za-
prezentowało się 29 wykonawców w 4 kategoriach 
wiekowych z Warszawy, Wrocławia, Płocka, Świd-
nicy, Leszna, Zielonej Góry, Buku, Wschowy, Ża-
gania, Wędrzyna, Nowej Soli, Kostrzyna nad Odrą, 
Sławy oraz z Żar.

Jury pod przewodnictwem Mariusza Woź-
niaka po długich naradach przyznała wyróżnie-
nia i nagrody w poszczególnych kategoriach wie-
kowych. W drugiej kategorii wiekowej III nagro-
dę wyśpiewała Maja Gontarczyk ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach. Maja 
w finale zaprezentowała piosenkę z repertuaru Ali-
cji Majewskiej ,,Jaki piękny świat”. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy, a najlepszym wręczono do-
datkowo atrakcyjne nagrody rzeczowe. nadesłane

fot. ARMG

Dobudowanie jeszcze jednego skrzydła sprawi, że cały szpital zmieści się w jednym 
kompleksie fot. Andrzej Buczyński



14 sierpnia 2020       Moja Gazeta6 AKTUALNOŚCI

Głośno i charytatywnie

OGŁOSZENIEAUTOREKLAMA

SZUKAJ NAS NA

ŻARY To już 
czwarta impreza 
motocyklowa  
w Żarach, której 
głównym celem było 
pomaganie. Tym 
razem pieniądze 
zbierano dla dwójki 
chorych dzieciaków - 
Mii i Romka.

- Żaranie i motocykliści spisali 
się na medal, nawet nie sądziłam, 
że pojawi się tak dużo motocykli  
i ludzi - mówi Izabela Klimas 
Niekało. - Zważywszy na pogodę, 

koronawirusa i okres urlopowy.
Upał niedzielny, 9 sierpnia, 

rzeczywiście był doskwierający. 
Pomimo tego, motocykliści, któ-
rzy dla własnego bezpieczeństwa 
muszą ubierać się raczej konkret-
nie, i dla których jazda w tak wy-
sokich temperaturach nie stano-
wi szczytu komfortu podróżowa-
nia, na żarskim Rynku stawili się 
w bardzo licznej grupie. Bo moto-
cykliści tak już mają. Czasem wy-
starczy jedno hasło i odzew jest 
natychmiastowy.

A efekt? Tego dnia zebrano 
niemalże 20 tysięcy złotych. Nie-
wątpliwie, warto było.  ATB

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Cena w kasie wyższa 
niż umieszczona 
na półce lub brak 
informacji o cenie 
produktu - w ten 
sposób przez kilka lat 
Biedronka naruszała 
prawa konsumentów.
Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 
Tomasz Chróstny 
nałożył na 
właściciela sieci 
Biedronka - spółkę 
Jeronimo Martins 
Polska – karę w 
wysokości 115 
milionów złotych.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów napływały liczne 
skargi konsumentów oraz informa-
cje z Wojewódzkich Inspektoratów 
Inspekcji Handlowej dotyczące nie-
prawidłowego uwidaczniania cen 
w sklepach sieci Biedronka. Setki 
sygnałów dotyczyły wyższych cen 
w kasie, niż na sklepowych półkach 
lub braku cen przy towarze. Skargi 
dały podstawę do wszczęcia postę-
powania przeciwko Jeronimo Mar-
tins Polska. W jego trakcie Prezes 
Urzędu zlecił kontrole Inspekcji 
Handlowej, które potwierdziły ska-
lę nieprawidłowego informowania 
o cenach w sklepach należących do 
JMP. Z ustaleń Urzędu wynika, że 
praktyka trwa co najmniej od 2016 
r. Dopiero wszczęcie postępowania 
pod koniec ubiegłego roku przy-
czyniło się do podjęcia przez wła-
ścicieli Biedronki działań, których 
celem ma być rozwiązanie stwier-
dzonych nieprawidłowości. Prezes 
UOKiK będzie monitorował skutki 
wdrażanych zmian, mających usu-
nąć naruszenia zbiorowych intere-
sów konsumentów.

Inna cena w kasie niż na 
półce
- Cena jest jednym z najważniej-
szych kryteriów jakimi kierują się 
konsumenci przy wyborze produk-
tów. Niedopuszczalne jest wprowa-
dzanie konsumentów w błąd co do 
właściwej ceny towarów. W przy-
padku Biedronki klienci przez dłu-
gi czas płacili najczęściej więcej niż 
wynikało to z ceny na sklepowych 
półkach. Nie zawsze mieli nawet 
tego świadomość – mówi Prezes 
UOKiK Tomasz Chróstny.

Przykładowe skargi 
konsumentów (pisownia 
oryginalna):

- Cena umieszczona na lo-
dówce w sklepie informowała  
o tym, że do dnia 31.08.19 r. cena 

za lody Carte D’Or wynosi 10,99 
PLN. Lody te były objęte promocją 
do tego dnia i też tego dnia doko-
nałem ich zakupu (…). Niestety po 
płatności okazało się, że na parago-
nie została naliczona cena w wyso-
kości 15,99 PLN.

- Zachęcony gazetka oraz 
kartką nad produktem postano-
wiłem zakupić Pierś z kurczaka  
w promocyjnej cenie 9.99zl. Po 
zrobieniu zakupów udałem się do 
kasy za towar zapłaciłem lecz w 
chwili zapłaty nie zauważyłem na 
paragonie że piersi są w cenie re-
gularnej czyli 16.89 za kg (…)Po-
prosiłem o możliwość zwrotu to-
waru, lecz usłyszałem że niestety 
nie, bo z tym towarem opuściłem 
sklep i pani nie przyjmie go. Więc 
powiedziałem że to oszustwo i te-
go tak nie zostawię i zgłoszę to do 
UOKiK, inna z pań obsługi powie-
działa „i co z tego, co nam zrobią”.

- Wieczorna wizyta w Bie-
dronce (…) Widzę lody Marlet-
to 1L za 3,45 (przecenione z 4,99). 
W kasie 10,99zł. Wracam do zam-
rażarki sprawdzić... nie ma ani in-
nych lodów Marletto 1L, ani innej 
ceny dla tych lodów.

Jak widać, różnice w cenie 
jednego produktu mogły wynieść 
nawet kilka złotych. Biorąc pod 
uwagę, że praktyka trwała kilka lat, 
to konsumenci mogli ponieść przez 
nią dotkliwe straty, a właściciel sie-
ci Biedronka bezpodstawnie wzbo-
gacił się ich kosztem. Ze skarg wy-
nika również, że zdarzały się sytu-
acje, w których to sprzedawcy nie 
chcieli uznać roszczeń klientów, 
którzy zgodnie z przysługującym 
im prawem domagali się sprzedaży 
produktu w korzystniejszej dla nich 
cenie, którą widzieli na półce.

Przykładowe skargi 
(pisownia oryginalna):

- Chciałem zakupić kwiatek 
prymulka za 2.89. A przy kasie na-
liczyło mi 7.99. Poprosiłem kie-

rownika o wyjaśnienie i zwrot nad-
płaconej kwoty. Niestety nie wyra-
ził zgody. Poinformowano mnie że-
bym dzwonił na infolinię sklepu.

- Papier toaletowy z wysta-
wioną ceną 9,99 zł sprzedawano po 
16,99 zł. Co gorsza, w przypadku 
zauważenia tego oszustwa, nie było 
możliwości zakupu papieru po ce-
nie zgodnej z wystawioną.

- Na palecie ze zniczami wi-
siała duża kartka z ceną za znicz. 
Przy zakupie dwóch zniczy miała 
być cena 7.99zł za sztukę. W kasie 
została naliczona inna cena 12,99 
zł za sztukę. Po zwróceniu uwagi 
Pani kierownicze, poinformowała 
mnie że mogę jedynie zwrócić za-
kupione znicze.

Brak informacji o cenie
Każdy sprzedawca ma również 
obowiązek uwidocznienia ceny to-
waru. Uniemożliwienie konsumen-
towi zapoznania się z ceną na eta-
pie wyboru produktu jest poważ-
nym naruszeniem jego prawa do 
rzetelnej, prawdziwej i pełnej in-
formacji. Tymczasem kontrole In-
spekcji Handlowej wykazały, że  
w sklepach Biedronka średnio aż 
14 proc. towarów nie miało infor-
macji o cenie.

Kara na Jeronimo Martins 
Polska
- Długotrwała praktyka spowo-
dowała realne straty w portfelach 
konsumentów i bezpodstawne 
wzbogacenie się właściciela sieci 
ich kosztem.  Dlatego  zdecydowa-
łem o nałożeniu na Jeronimo Mar-
tins Polska kary w wysokości 115 
mln zł. Istnienie nieprawidłowości 
potwierdziła również sama spółka 
tłumacząc je błędami ludzkimi wy-
nikającymi z dużej skali działalno-
ści. Nie wykluczamy, że tak rzeczy-
wiście mogło być, nie usprawie-
dliwia to jednak w żadnym stop-
niu działania na niekorzyść klien-
tów, tym bardziej, że przez dłu-

gi czas przedsiębiorca – pomimo 
licznych nieprawidłowości wykry-
wanych przez Inspekcję Handlową 
- nie starał się systemowo rozwią-
zać tego problemu. Tak duży pod-
miot powinien dochować należytej 
staranności w swojej działalności, 
aby błędy w oznaczeniu nie doty-
kały osób kupujących w jego skle-
pach – mówi Prezes UOKiK To-
masz Chróstny.

Poza sankcją pieniężną  
w sklepach Biedronka będzie mu-
siała znaleźć się również informa-
cja o prawach przysługujących 
konsumentom w przypadku róż-
nicy w cenie na półce i w kasie:  
W przypadku rozbieżności lub wąt-
pliwości co do ceny za oferowany 
towar konsument ma prawo do żą-
dania sprzedaży towaru po cenie 
dla niego najkorzystniejszej (art. 5 
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o in-
formowaniu o cenach towarów  

i usług).
Decyzja nie jest prawomoc-

na, przysługuje od niej odwoła-
nie do Sądu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów.

Różnice w cenie na półce  
i w kasie lub brak informacji ile 
kosztuje dany produkt to prakty-
ki  niezgodne z prawem i nie mogą 
być stosowane w żadnym sklepie. 
Liczba i treść skarg konsumentów, 
które dotychczas otrzymał UOKiK, 
a także wyniki kontroli prowadzo-
nych przez Inspekcję Handlową nie 
wskazywały, żeby podobny pro-
blem na tak dużą skalę istniał w po-
zostałych, dużych sieciach handlo-
wych. Jeśli jednak konsumenci za-
uważą taką praktykę, zachęcamy 
do informowania UOKiK lub wła-
ściwego Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Inspekcji Handlowej.

ATB (źródło UOKiK)

AKTUALNOŚCI

Biedronka ukarana

Oświadczenie sieci Biedronka:
Nie podzielamy wniosków zawartych w decyzji ogłoszonej przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wielu lat 
jesteśmy zaangażowani i lojalni wobec naszych klientów, a wartości 
te były wielokrotnie wystawiane na próbę w ciągu tych 25 lat dzia-
łalności, w tym w bardzo trudnych i bezprecedensowych okoliczno-
ściach wywołanych pandemią.

Nasze poczucie misji i obowiązku odzwierciedla nie tylko po-
lityka niskich cen, którą kierujemy się we wszystkich naszych dzia-
łaniach, ale także konsekwentne doskonalenie wszystkich naszych 
procesów, włącznie z prawidłowym oznaczaniem cen w sklepach. 
Dlatego też zdecydowanie nie zgadzamy się z ogłoszoną decyzją 
UOKiK i mając przekonanie o słuszności naszych argumentów, nie 
mamy innego wyjścia, jak złożenie odwołania od tej decyzji do wła-
ściwego sądu.

Naszym zobowiązaniem jest spełnienie wszystkich wymogów 
prawnych. Nieumyślne błędy ludzkie, o których wspomniał Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest jedynym powo-
dem incydentalnych różnic cenowych lub braku etykiet. Biorąc pod 
uwagę skalę działalności naszej sieci - ponad 3 tysiące sklepów, bli-
sko 70 tysięcy pracowników, ponad 4 miliardy wizyt klientów w la-
tach 2017 do lipca2020 r. - nie można zupełnie wyeliminować tych 
indywidualnych przypadków.  

Warto jednak zauważyć, że pomyłki cenowe zdarzały się  
w obie strony, a część z nich miała również negatywne skutki finan-
sowe dla przedsiębiorstwa. Dlatego nie zgadzamy się z zarzutem 
dotyczącym czerpania przez spółkę korzyści z postępowania opisa-
nego w decyzji. W trosce o naszych klientów podjęliśmy zdecydowa-
ne, znacznie wykraczające poza rynkowe standardy, działania ma-
jące na celu ograniczenie liczby tego typu przypadkowych błędów. 
Już teraz widzimy pozytywne efekty wdrażanych rozwiązań.

Od 25 lat aktywnie budujemy rynek detaliczny w Polsce i wraz 
z polskimi dostawcami, którzy rozwijają się razem z nami, codziennie 
dostarczamy naszym klientom produkty wysokiej jakości w niskich 
cenach, tworząc wartość dla polskich rodzin i rodzimej gospodar-
ki. Dzięki silnemu zaangażowaniu Biedronki, Polska posiada jeden  
z najbardziej konkurencyjnych rynków handlu detalicznego i jedne 
z najniższych cen żywności w Europie. W okresie od 2017 r. do lipca 
2020 r. polskie rodziny zaoszczędziły ponad 17 mld zł dzięki akcjom 
promocyjnym w sieci Biedronka. A w samym tylko okresie pandemii, 
od marca do lipca 2020 r., oszczędności te wyniosły 2,4 mld zł.  

Pragniemy zapewnić, że będziemy kontynuować naszą stra-
tegię dostarczania na co dzień towarów wysokiej jakości po niskich 
cenach, tworzenia wartości i wspierania polskich rodzin oraz pol-
skiej produkcji i wytwarzania żywności, szczególnie w obecnych 
trudnych czasach.

fot. UOKiK
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POWIAT ŻARSKI 
Jeszcze pod koniec 
lat 80. Tuplice nie 
miały żadnych 
problemów 
tożsamościowych 
i wizerunkowych. 
Samo 
funkcjonowanie 
stacji kolejowej  
w charakterze 
dużego węzła 
powodowało, 
iż miejscowość 
była ogólnie 
znana na mapie 
komunikacyjnej 
Polski, a fakt iż 
zatrudnienie w nim 
przewyższało nawet 
400 pracowników, 
dobitnie nakreśla 
funkcje socjalno-
gospodarcze jakie 
pełniła kolej  
w Tuplicach.

Wracając jeszcze do przebiegu 
dawnej linii kolejowej z Lubska 
już na terenie samej miejscowo-
ści, to po osiągnięciu wiaduktu na 
ul. Kościuszki, biegła dalej w wy-
kopie w kierunku ul. 9 Maja. Na 
przecięciu tej ulicy znajdował się 
przejazd z zaporami obsługiwany 
przez dróżnika przejazdowego. 
Jego posterunek znajdował się na 
wysepce pomiędzy odnogami ul. 
9 Maja. W gestii pracownika by-
ło również operowanie rogatkami 
znajdującymi się po drugiej stro-
nie budki na linii nr 14 w kierun-
ku Forstu. Po zakończeniu reali-
zacji połączeń towarowych z kie-
runku Lubska, rogatki zdemonto-
wano. Nieco później zlikwidowa-
no również etat dróżnika, wobec 
czego niewielka bryła budynku 
popadła w ruinę, aż została roze-
brana w 2018 r. Od tej pory obo-
wiązki obsługi przejazdu na linii 
nr 14 musiał przejąć dyżurny ru-
chu z nastawni dysponującej, zlo-
kalizowanej w niewielkiej odle-
głości przy placu ładunkowym.

Po przekroczeniu ulicy  
9 Maja, linia kolejowa z Lubska 
wciskała się między warsztaty 

wagonowe, a nieco mniejszy bu-
dynek, gdzie znajdował się ga-
raż drezyn i warsztat Rejonu Bu-
dynków. Po minięciu obu obiek-
tów, od rozjazdu nr 42 tor szlako-
wy przechodził na dobre układ to-
rowy tuplickiej stacji. 

Zasadniczo kompleks ko-
lejowy w Tuplicach składał się 
z dwóch sektorów torowisk.  
W północnej części stacji przebie-
ga eksploatowana w ruchu towa-
rowym i pasażerskim linia kolejo-
wa nr 14 Łódź Kaliska – Zasieki 
(w czasie budowy zakończonej w 
1872 r. była to kolej Halle – Ża-
ry). Z niej na wysokości nastawni 
wykonawczej i dysponującej od-
gałęziają się drogi zwrotnicowe 
stacyjnych torów bocznych i do-
datkowych.   

Zaś w południowej części 
układu torowego swoją lokaliza-
cję znalazły – niestety już zlikwi-
dowane prawie w całości – toro-
wiska dawnej Kolei Łużyckiej, 
do których splatały się linie kole-
jowe z Łęknicy i Lubska. Zespół 
torów stacyjnych w sektorze po-
łudniowym był ponumerowany 
od 14 do 24. 

Do czasu dużej moderniza-
cji stacji Tuplice, która miał miej-
sce w 1963 r. (w tym okresie wy-
mieniono semafory kształtowe na 
świetlne), zarówno tor nr 20 jak  
i 18 były torami jednokierunko-
wymi. Pociągi do Lubska mo-
gły odjeżdżać wyłącznie z toru 
18 przy którym był peron 2, zaś 
do Łęknicy z toru 20, pod który 
podchodziła krawędź peronu 1. 
Wynikało to z faktu, iż na torach  
nr 20 (w kierunku Lubska) oraz 
na 18 (w kierunku Nowych Cza-
pli i Dębinki) nie było semafo-
rów. Ta niedogodność powo-
dowała znaczne komplikacje  
w przypadku pociągów przy-
chodzących z kierunku Łęknicy  
i udających się kierunku Żagania. 
Zmiana kierunku jazdy wiązała 
się nie tylko z przestawieniem lo-
komotywy na drugie czoło pocią-
gu, ale takie okoliczności wyma-
gały przetoczenia całego składu, 
który najpierw z toru nr 10 wjeż-
dżał na tor 18, by następnie był 
przerzucany na tor nr 20. 

Przed 1945 r. nie było  
w tym żadnych problemów, gdyż 
pociągi pasażerskie z Lubska czy 

Musaku kursowały jedynie po to-
rowiskach Kolei Łużyckiej nie 
korzystając z torów państwowych 
w kierunku Żar czy Żagania, więc 
pasażerowie  udający się w tym-
że kierunku lub do Cottbus, mu-
sieli bezwzględnie przesiadać się 
na inny pociąg. A tu było trochę 
do przejścia. W tym celu nale-
żało zejść po schodach do wlotu 
podziemnego przejścia i przepra-
wić się do na drugą stronę, gdzie 
było wejście na perony znajdują-
ce się przy dworcu państwowym 
(współczesne perony 3 i 4). 

W 1945 r. po przejęciu ca-
łej infrastruktury w Tuplicach 
przez PKP i pojawieniu się po-
ciągów kursujących z Łęknicy  
w innym kierunku, niż z Tuplic do 
Lubska, każdorazowe przetacza-
nie całych pociągów kilka razy 
na dobę było kłopotliwe, tym bar-
dziej, że takie manewry utrudniał 
wzmożony ruch towarowy. Także 
przy okazji modernizacji węzła  
w 1963 r, na tory 18 i 20 doda-
no po semaforze aby mogły stać 
się one dwukierunkowymi. (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 35)

oprac. Grzegorz Dawczyk
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Premiera 19 września 2006 r. fot. arch.

Zaczęło się od pasji...
czyli o teatrze Drewniana Kurtyna (cz. 12)
ŻARY „Obraz” Eugène 
Ionesco został 
zrealizowany tak, jak 
kiedyś „Na pełnym 
morzu”, na otwartej 
przestrzeni. 

Reżyseria: Roman Krzywotulski
Muzyka: Mariusz Massier
Scenografia: 
Magdalena Łazar - Massier
Dźwięk: Zbigniew Glóra
Światło: Marcin Szablewski
Obsada:
Malarz: Mateusz Stefańczyk.
Gruby Pan: Radosław Wdowiak
Alicja: Irena Wojtowicz
Sąsiad: Marek Koczorowski

Sztuka Eugéne Ionesco Ob-
raz w wykonaniu „Teatru Drew-
niana Kurtyna” ŻDK można by-
ło w żarskiej sali Luna. Spektakl 
w reżyserii Romana Krzywotul-
skiego opowiada o relacjach ro-
dzinnych i podejściu do uprawia-
nia sztuki. Eugéne Ionesco specja-
lizował się w teatrze eksperymen-
talnym. Dlatego widzowie spek-
taklu w Lunie nie zajęli miejsc na 
widowni, a usadzeni byli wokół 
sceny.

- Obraz zrealizowaliśmy na 
otwartej przestrzeni, jak kiedyś Na 
pełnym morzu. Widzowie tworzy-
li jakby ramy pokoju, w którym 
się dzieje akcja sztuki. Aktorzy na-
wiązywali kontakt z publicznością 
bezpośrednio się do nich zwraca-

jąc. U Ionesco jest zawsze bar-
dzo precyzyjny obraz przestrzeni, 
w jakiej ma toczyć się jego sztu-
ka. My odeszliśmy od tych zaleceń 
autora. Ten sposób podyktowało 
nam samo życie. U niego obraz, 
który przynosi artysta jest praw-
dziwym obrazem. U mnie była to 
pusta czarna karta papieru wielko-
ści obrazu. Stworzyliśmy tym za-
biegiem zamierzony efekt. Pan, do 
którego zwraca się malarz, prosząc 
go o zakupienie obrazu nie chce go 
nabyć, ale zaczyna pod wpływem 
sugestii artysty coś na tym pustym 
„obrazie” widzieć, czym wprawia 
w osłupienie Malarza. Chcieliśmy 
w ten sposób uzmysłowić widzom, 

że to my sami narzucamy innym 
nasz punkt widzenia, swoje war-
tości, a oni czasem dają się nam 
„upupić”. Mało tego, zawieszone  
w końcu na ścianie dla lepszej oce-
ny dzieło spada na ziemię i zosta-
je po nim tylko pusta przestrzeń.  
O dziwo wszyscy widzą dalej wi-
szący obraz. Nawet wtedy nie 
zmienia to punktu widzenia Gru-
bego Pana. W finale musieliśmy 
rozwiązać też kwestię rzeźb, Ione-
sco bowiem zaplanował finał ina-
czej. U nas są to żywi ludzie z bia-
łymi maskami na twarzach, któ-
re założyli, gdy zgasło na moment 
światło. Znowu przyszedł czas na 
magię, jak w Iwonie zaczarowali-

śmy żywych ludzi w posągi. My-
ślę, że nie zubożyło to całego wi-
dowiska - wspomina Roman Krzy-
wotulski.

„Pragnienie piękna; marze-
nie o szczęściu w otoczeniu pięk-
na, gonitwa za „peleryną” artysty – 
to główne cele gry, którą podejmu-
ją postaci „Obrazu” Eugéne’a Io-
nesco. Wybitny dramaturg – ironi-
sta określił „Obraz” mianem „bła-
zenady”. „Teatr Drewniana Kurty-
na” po raz drugi zrealizował tekst 
tego autora (w 1999 roku premie-
ra „Lekcji”). Inteligentny humor,  
a jednocześnie tragizm stały się 
dla młodych aktorów pretekstem 
do niezwykłej gry teatralnej.

- Zmiany dokonywane prze-
ze mnie w przedstawieniu nie wy-
nikają z chęci zubożenia sztuki, 
tylko w takich momentach wycho-
dzi ze mnie ta polonistyczna bel-
ferska natura. Staram się nadać 
pewnym słowom, gestom, czy 
zdarzeniom inny metaforyczny 
sens. Mimo, że już dawno nie uczę 
w szkole, cały czas jestem nauczy-
cielem. To pomaga mi znaleźć do-
datkowe klucze do przedstawień, 
ponieważ to kształt zespołu bardzo 
często decyduje o kształcie wido-
wiska - stwierdził reżyser przed-
stawienia.  (cdn.)

Małgorzata Fudali Hakman

Zdjęcie z przedstawienia fot. arch.

Radosław Wdowiak i Mateusz Stefański fot. arch.
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To była egzekucja

Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ZORZA OCHLA 3 3 0 0 17 : 4 9

2. PROMIEŃ ŻARY 3 3 0 0 13 : 3 9

3. BUDOWLANI LUBSKO 3 3 0 0 11 : 3 9

4. PIAST INEX CZERWIEŃSK 3 2 1 0 7 : 2 7

5. ŁKS ŁĘKNICA 3 2 0 1 4 : 2 6

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

7. POGOŃ PRZYBORÓW 3 2 0 1 6 : 3 6

8. LZS KADO GÓRZYN 3 1 2 0 6 : 4 5

9. UNIA KUNICE ŻARY 3 1 1 1 7 : 6 4

10. DRZONKOWIANKA RACULA 3 1 1 1 3 : 6 4

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

12. SPARTA GRABIK 3 1 0 2 3 : 8 3

13. LECH SULECHÓW 3 1 0 2 5 : 12 3

14. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 3 0 2 1 4 : 7 2

15. MIESZKO KONOTOP 3 0 1 2 5 : 12 1

16. CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 3 0 0 3 2 : 6 0

17. GKS SIEDLISKO 3 0 0 3 4 : 10 0

18. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 3 0 0 3 2 : 15 0

PIŁKA NOŻNA 
Sobotnie 
spotkanie 
III kolejki 
zielonogórskiej 
klasy okręgowej 
możemy śmiało 
określić jako
prawdziwy 
test dla 
najwierniejszych 
kibiców Zorzy 
Ochla. Ci bowiem, 
którzy zjawili 
się na obiekcie 
Areny Auf Zorza  
w upalne 
sobotnie 
popołudnie po 
45 minutach 
przedzierali oczy 
ze zdumienia.

Po pierwszej połowie i za-
bójczej kontrze zespół Delty 
Sieniawa Żarska prowadził 
1:0. W tym okresie rycerze 
z Ochaio, mimo naporu od 
pierwszych minut spotkania 
nie potrafili znaleźć instruk-
cji użycia białego prostoką-
ta wmocowanego w zielo-
ne podłoże, nazywanego po-
tocznie w środowisku piłkar-
skim, bramką. Wprawdzie 
operowali piłką zdecydowa-
nie lepiej niż rywal, jednak 
przez całe 45 minut pierw-
szej połowy nie byli w sta-
nie pokonać świetnie dyspo-

nowanego bramkarza Delty. 
Zorza zmuszała defensywę 
Sieniawy do rozpaczliwych 
wybić piłki. Co chwile szczel-
nie ustawiony mur obron-
ny zawodników Marka Sitar-
ka, rozbijał groźne ataki go-
spodarzy. Mało tego gdyby w 
34 minucie trochę pewniej w 
polu karnym gospodarzy, za-
chował się napastnik Sienia-
wy w sytuacji „oko w oko” z 
Tomaszem Olichwerem, to 
Delta mogła prowadzić już 
2:0. Wówczas Zorza mogła-
by się w ten upalny dzień już 
nie podnieść. Do szatni ob-
raz gry nie uległ zmianie.

Druga połowa to wpro-
wadzenie w życie tradycyj-
nego scenariusza taktyczne-
go trenera Zorzy. Od 46 mi-
nuty do boju rzuceni są naj-
świeżsi zawodnicy Ochli. 

Sukcesywnie w trakcie roz-
woju drugiej połowy trener 
Grzelczyk posyłał kolejne 
pociski doprowadzając do 
stanu agonalnego defensy-
wę i całą jedenastkę rywali.

48 minuta i świeżo 
wpuszczony na plac gry To-
mir Kijowski błyskawicznie 
doprowadza do remisu, wy-
korzystując świetne wresz-
cie dośrodkowanie prawe-
go pomocnika, Konrada Bar-
gieła.

Sytuację wykorzystali 
gospodarze i kolejny raz Bar-
gieła ucieka prawym skrzy-
dłem i dośrodkowuje, a do-
wódca niebieskich takich 
sytuacji nie marnuje. Cel-
nym uderzeniem wyprowa-
dza Zorzę na pierwsze w tym 
meczu prowadzenie.

Niestety radość miej-

scowych nie trwała długo.  
2 minuty po bramce na 2:1 
fatalny w skutkach błąd przy 
rozegraniu od własnej bram-
ki, popełnia golkiper gospo-
darzy, który zbyt lekko za-
grywa do piłkę do Janusa  
i futbolówkę przejmuje na-
pastnik Delty. Taki „wiel-
błąd” nie sposób zamienić 
na bramkę i od 55. minuty 
na tablicy wyników mieliśmy 
ponownie remis.

59. minuta - celnym 
uderzeniem popisuje się, po 
ładnym podaniu Kamila Ko-
nopackiego, Max Chmielak 
i ponownie na prowadzenie 
wychodzą gospodarze. Go-
ście słaniają się w oparach 
gorącego powietrza. Del-
ta kroczyła w tym fragmen-
cie gry ku upadkowi. A Zo-
rza nadal napierała niczym 

pustynne Dingo, krążąc wo-
kół swojej ofiary. Jeśli do te-
go dołożymy drugą czerwo-
ną kartkę w meczu (pierw-
szą już w 34 minucie otrzy-
mał trener Delty za „przyja-
cielski” zwrot do sędziego…..
coś w rodzaju kochany ba-
ranku, „ćwoczku” mój ma-
lutki, robaczku jak Ty ładnie 
dzisiaj gwiżdżesz), za prze-
winienie obrońcy na pomoc-
niku Zorzy, to Delty robiła się 
nieciekawa.

65. minuta i bramka, 
deser tego meczu. Na listę 
strzelców wpisuje się Tomek 
Wasilewski.

6 minut później robi to 
ponownie Łukasz Janus. Od 
tego momentu piłkarzy Del-
ty już nie było na boisku. Mi-
mo uwijającego się niemiło-
siernie golkipera Sieniawy, 
jego zespół miał już mecz 
wybity z głowy.

W 75. minucie Max 
Chmielak podwyższa na 6:2. 
Zaraz po tym kolejne bramki 
trafia Tomir Kijowski i Michał 
Moskalik, a rezultat meczu 
brzmi 8:2.

W 85. i 89. minucie na 
murawie, po „dżentelmeń-
sku” asystami i bramkami 
obsłużyli się wzajemnie Pa-
nowie Bargieł i Wasielewski. 
Tym samym ustalili rezultat 
konfrontacji Zorzy z Deltą na 
liczbie dwucyfrowej.

Włodarze Zorzy Ochla 
doskonale zdają sobie spra-
wę, że jest to dopiero począ-

tek rozgrywek, a najtrudniej-
sze mecze dopiero przed li-
derem. Dzisiaj z pewnością 
jednak cieszy wzrok kibiców 
Zorzy, pozycja prowadzące-
go peleton klasy okręgowej. 
Teraz czekamy na to co da-
lej zaprezentują piłkarze Zo-
rzy w kolejnych meczach? 
Czy będzie ich stać na utrzy-
manie takiej formy jak w me-
czu z Deltą? O tym przeko-
namy się już za tydzień pod-
czas batalii z Alfą Jaromiero-
wice. Wówczas okaże się na 
ile mocna jest Zorza, bo ko-
lejny przeciwnik to solidna 
ekipa klasy okręgowej.

Z kolei zespół Delty 
musi jak najszybciej prze-
organizować styl gry. Nie da 
się przez cały mecz bazować 
tylko na wybiciu piłki, roz-
paczliwie szukając szybkich 
napastników, czyhających 
na błąd defensywy rywali. 
W ubiegłym sezonie Delta 
potrafiła narzucić swój styl 
gry. Była zespołem groźnym 
w ataku szybkim, ale potrafi-
ła także kreować grę od wła-
snej bramki. W meczu z Zo-
rzą, pozostał tylko „ostry 
cień sieniawskiej mgły”  
i „przyjacielskie” nastawie-
nie szkoleniowca Delty do 
arbitra tego meczu. To zde-
cydowanie za mało na osią-
ganie korzystnych wyników 
w klasie okręgowej. Przynaj-
mniej na tę chwilę.

Michał Grzelczyk

Zorza Ochla 10:2 Delta Sieniawa Żarska fot. ARMG

Piłka nożna KLASA A (Grupa 2)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. LZS ZJEDNOCZENI BRODY 1 1 0 0 6 : 1 3

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

3. FADOM NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 1 1 0 0 4 : 2 3

4. START ZIEL-BRUK PŁOTY 1 1 0 0 3 : 1 3

5. BUDOWLANI II LUBSKO 1 1 0 0 3 : 1 3

6. BÓBR BOBROWICE 1 1 0 0 2 : 1 3

7. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 1 0 1 0 0 : 0 1

8. IKAR ZAWADA 1 0 1 0 0 : 0 1

9. POGOŃ WĘŻYSKA 1 0 0 0 0 : 0 0

10. SPARTAK BUDACHÓW 1 0 0 1 1 : 2 0

11. CZARNI DRĄGOWINA 1 0 0 1 2 : 4 0

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

13. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 1 0 0 1 1 : 3 0

14. ENERGETYK DYCHÓW 1 0 0 1 1 : 6 0

15. SPARTA MIERKÓW 1 0 0 1 0 : 5 0
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OSTATNIE MECZE
KLASA

OKRĘGOWA

ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2 : 2 UNIA KUNICE ŻARY

CHYNOWIANKA Z.G. 0 : 1 DRZONKOWIANKA RACULA

GKS SIEDLISKO 1 : 3 BUDOWLANI LUBSKO

ŁKS ŁĘKNICA 1 : 0 POGOŃ PRZYBORÓW

PIAST INEX CZERWIEŃSK 3 : 0 ALFA JAROMIROWICE

SPROTAVIA SZPROTAWA 4 : 0 SPARTA GRABIK

ZORZA OCHLA 10 : 2 DELTA SIENIAWA ŻARSKA

LECH SULECHÓW 1 : 6 PROMIEŃ ŻARY

MIESZKO KONOTOP 3 : 3 LZS KADO GÓRZYN

KLASA A - GRUPA 4

BŁĘKITNI KOTOWICE 1 : 7 SPARTA MIODNICA

CZARNI JELENIN 1 : 0 ISKRA MAŁOMICE

LZS KS TOMASZOWO 2 : 1 KWISA TRZEBÓW

MOCZYNIANKA ŻAGAŃ 7 : 5 GRANICA ŻARKI W.

ORZEŁ KONIN ŻAG. 4 : 2 CZARNI PRZYBYMIERZ

ŁUŻYCZANKA LIPINKI 1 : 6 PŁOMIEŃ CZERNA

KP ŚWIDNICA - PAUZJE

KLASA A - GRUPA 2

FADOM NOWOGRÓD 4 : 2 CZARNI DRĄGOWINA

CZARNI CZARNOWO 1 : 3 BUDOWLANI II LUBSKO

ZJEDNOCZENI BRODY 6 : 1 ENERGETYK DYCHÓW

START ZIEL-BRUK PŁOTY  3 : 1 BŁĘKITNI ZABŁOCIE

ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 0 : 0  IKAR ZAWADA

RELAX GRABICE 5 : 0 SPARTA MIERKÓW

SPARTAK BUDACHÓW 1 : 2 BÓBR BOBROWICE

Piłka nożna KLASA A (Grupa 4)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. SPARTA MIODNICA 1 1 0 0 7 : 1 3

2. PŁOMIEŃ CZERNA 1 1 0 0 6 : 1 3

3. MOCZYNIANKA ŻAGAŃ 1 1 0 0 7 : 5 3

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

5. LZS KS TOMASZOWO 1 1 0 0 2 : 1 3

6. CZARNI JELENIN 1 1 0 0 1 : 0 3

7. KP ŚWIDNICA 0 0 0 0 0 : 0 0

8. KWISA TRZEBÓW 1 0 0 1 1 : 2 0

9. ISKRA MAŁOMICE 1 0 0 1 0 : 1 0

10. GRANICA ŻARKI WIELKIE 1 0 0 1 5 : 7 0

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

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

13. BŁĘKITNI KOTOWICE 1 0 0 1 1 : 7 0

Zagrali w tropikach
PIŁKA NOŻNA
W prawdziwych 
tropikach przyszło grać 
w tej kolejce piłkarzom. 
Ponad 35-stopniowy 
upał w cieniu, na boisku 
w pełnym słońcu, 
na pewno dawał się 
zawodnikom we znaki.

Najciekawszym meczem trzeciej ko-
lejki klasy okręgowej był mecz ŁKS-u 
Łęknica z Pogonią Przyborów. Obie 
drużyny do silne ekipy, które zawsze 
grają do końca. Po porażce w Górzy-
nie podopieczni Grzegorza Tychow-
skiego chcieli udowodnić, że są so-
lidnym zespołem zdolnym walczyć 
o najwyższe cele. Piłkarze z Przy-
borowa to nieprzewidywalna druży-
na sprawiająca problemy najlepszym. 
Tak więc widowisko zapowiadało się 
palce lizać. Niestety pogoda popsuła 
wszystkim plany. Trudno się grało na
nagrzanej murawie i piłkarze marzyli 
pewnie o tym, żeby szybko z niej zejść 
i udać się pod prysznic. Mecz był bar-
dzo wyrównany z lekkim wskazaniem 
na gospodarzy, którym udało się strze-
lić bramkę dającą zwycięstwo. Zrobił 
to w 63. minucie Dawid Kacała. Do 
końca spotkania wynik nie uległ zmia-
nie i miejscowi mogli zapisać na swo-
im koncie 3 punkty.

- Spodziewałem się, że zespół  
z Przyborowa bardzo głęboko się cof-
nie i nastawi na kontrę. Praktycznie 
przez cały mecz graliśmy w ataku po-
zycyjnym. Momentami za wolno ope-
rowaliśmy piłką. W pierwszej poło-
wie stworzyliśmy sobie kilka groź-
nych sytuacji w tym dwie stu procen-
towe. W drugiej połowie obraz gry się 
nie zmienił i mieliśmy cztery sytuacje, 

po których powinniśmy zdobyć bram-
kę. Udało się po strzale z dystansu Ka-
cały. Mamy tydzień, żeby popracować 
nad skutecznością, bo sytuacje stwa-
rzamy i to cieszy. Dobra postawa re-
zerwowych, bo każdy dał wartościo-
wą zmianę. Byliśmy zespołem lep-
szym i zasłużenie wygraliśmy. Chcia-
łem podziękować drużynie za walkę, 
bo w tej temperaturze ciężko było od-
dychać, a co dopiero mówić o graniu - 
podsumował wygrane spotkanie Grze-
gorz Tychowski, trener ŁKS-u

- To było trudne spotkanie, bo 
warunki pogodowe dla jednej i dru-
giej drużyny były ekstremalne. Szko-
da wyniku, bo z tych kilku sytuacji, 

szczególnie w drugiej połowie, mo-
gliśmy zdobyć gola. Sprawdziło się 
to, co przewidywałem: że mecz wy-
gra ten, kto pierwszy strzeli bramkę, 
bo temu goniącemu wynik, przy takiej 
pogodzie, w końcówce będzie trudno 
odrabiać straty. Jednak jak dla mnie, 
to było spotkanie około remisu. Bra-
wa za podjęcie walki o każdy centy-
metr boiska należą się piłkarzom obu 
zespołów. Po naszej stronie jest pew-
nie niedosyt, że nie ma chociaż punk-
ciku, ale nie składamy broni i walczy-
my dalej - stwierdził Rafał Galas, tre-
ner Pogoni.

Małgorzata Fudali Hakman

ŁKS Łęknica 1:0 Pogoń Przyborów fot. Andrzej Buczyński
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Gdzie dwóch się kłóci, 
tam Lubsko korzysta

Więcej relacji sportowych w internecie
na stronie

www.sportprojekt.info

PIŁKA NOŻNA
W sportowym 
środowisku z wielką 
łatwością można 
wskazać ekipy 
będące rycerzami 
własnego podwórka. 
Zazwyczaj wynika 
to ze specyfiki 
boiska, atmosfery 
na trybunach. 
GKS Siedlisko 
dysponuje małym, 
wąskim boiskiem 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu  
i kłamstwem byłoby 
stwierdzenie, że nie 
wykorzystuje atutu 
własnego obiektu. 
Sęk w tym, że udaje 
im się to średnio do 
60. minuty zawodów, 
gdy zawodnicy  
GKS opadli z sił  
i bardziej skupili się 
na wewnętrznych 
sporach, kłótniach 
z kierownikiem, 
aniżeli na grze, 
co skrzętnie 
wykorzystali 
Budowlani.

Mecz rozpoczęli od mocnego ude-
rzenia, w 2. minucie spotkania, 
podopieczni Roberta Ściłby 17-let-
ni Patryk Siwik mocnym strzałem 
sprzed pola karnego nie dał szans 
bramkarzowi gospodarzy- Damia-
nowi Osińskiemu. Niewątpliwie 
golkiperowi w skutecznej obronie 
nie pomogło słońce, które oślepia-
ło bramkarza. Na wąskim i krót-
kim boisku swoich walorów nie 
mogli w pełni wykorzystać skrzy-
dłowi Budowlanych- zarówno Da-
wid Urban, jak i Patryk Kozioł mieli 

najzwyczajniej w świecie za mało 
miejsca na rozpędzenie się. Najdo-
bitniej skwitował to “Urbi” stwier-
dzając wprost: “ no nie dadzą się 
człowiekowi rozpędzić”. Na odpo-
wiedź drużyny Wojciecha Sawic-
kiego, kibice zgromadzeni na uro-
kliwym obiekcie w Siedlisku, cze-
kać musieli do 12. minuty, gdy to 
niezrozumienie Michała Bonda-
renki oraz Konrada Ćwika bezlito-
śnie wykorzystał Dariusz Kula do-
prowadzając do wyrównania. Lub-
szczanie nie ustawali w atakach, 
jednak przy każdym ataku albo 
barierą była defensywa gospoda-
rzy, albo brak skuteczności, co do-
bitnie widać było po strzałach Pa-
tryka Kozioła, czy Dawida Urba-
na, jednakże, co się odwlecze to 
nie uciecze. W 28. minucie piłkę 
do nogi na 30 metrze od bramki ry-
wali dostaje Dawid Walczak i pięk-
nym, mocnym strzale strąca paję-
czynę w “klatce” GKS-u. Tej bram-
ki nie powstydziłby się niejeden 
napastnik na najwyższym szcze-
blu rozgrywkowym. W tym miejscu 
należy rozgrzeszyć bramkarza eki-
py z Siedliska, bo te uderzenie by-
ło tak niespodziewane, że problem  
z jego obroną miałby sam Artur 
Boruc. Od tego momentu goście 
stracili niejako pomysł na grę, ich 
akcje napotykały na ścianę w po-

staci linii obrony gospodarzy bądź 
strzały znajdowały finał w lesie. 
Na nic zdawały się instrukcje fru-
wającego przy linii niczym Jose 
Murinho Roberta Ściłby, który już 
przyzwyczaił obserwatorów do ży-
wiołowego reagowania w stre-
fie technicznej. Kolejno swoich 
szans próbowali Patryk Kozioł, Da-
wid Urban i Marcin Piech, jednak-
że nie udawało im się umieścić pił-
ki w sieci. Również gospodarze nie 
mieli ochoty na przeprowadze-
nie ataku tak, jakby czekali już na 
gwizdek arbitra Krzysztofa Wro-
ny pozwalający zawodnikom oby-
dwóch drużyn udać się do szat-
ni bądź ku stojącemu w sąsiedz-
twie szatni zraszaczowi, który nie-
wątpliwie przy tak upalnej pogo-
dzie był zbawieniem dla rozgrza-
nych do granic możliwości zawod-
ników. Gdy wszyscy myślami byli 
już w szatni albo przy słynnym zra-
szaczu, nastąpiła największa kon-
trowersja w meczu. W rozpędzone-
go prawą stroną Urbana, który wy-
puścił sobie piłkę wleciał obroń-
ca gospodarzy. Cała ławka Budow-
lanych wystrzeliła niczym na ko-
mendę baczność w górę, jednakże 
gwizdek arbitra głównego milczał. 
Kierownik drużyny gospodarzy 
skwitował to szelmowskim uśmie-
chem i komentarzem: “panowie on 

go nie dotknął, a VAR-u tu nie ma-
my. W przerwie w szatni gości mu-
siało dojść do męskiej rozmowy.  
U gospodarzy do męskiej rozmo-
wy, a raczej ostrej wymiany zdań 
pomiędzy kierownikiem, a zawod-
nikiem doszło przed szatniami, 
gdy to zawodnik nie mógł pogo-
dzić się z decyzjami sztabu szkole-
niowego ekipy z Siedliska.

W drugiej połowie z upły-
wem czasu zawodnicy GKS ewi-
dentnie “siedli” co byłoby nawią-
zaniem do nazwy miejscowo-
ści, jak stwierdził z rozbrajającym 
uśmiechem jeden z miejscowych 
kibiców, jednakże nie ułatwia-
ło to zadania przyjezdnym, którzy 
nie mogli odnaleźć drogi do bram-
ki drużyny z Siedliska. Akcje skrzy-
dłami w większości kończyły się 
rzutami wolnymi, z których może 
dwa trafiły w światło bramki, resz-
ta piłek trafiła do wzmiankowane-
go lasu. Kłótnie w drużynie gospo-
darzy narastały, co dobitnie widać 
było po jednej z wymian, gdy to za-
wodnik w niewybredny sposób wy-
raził swoje zdanie o decyzji sztabu 
szkoleniowego.

Wśród lubszczan próbowa-
li wszyscy i niestety nie przynosi-
ło to zamierzonego rezultatu. Na-
wet prawdziwy pies na gole- Ma-
ciej Trziszka, którego “Siwy” w 62. 
minucie wysłał do boju nie zdzia-
łał cudów. Co prawda sam znalazł 
się w siatce, ale piłka nie chcąc 
słuchać popularnego “Cichego” 
powędrowała w stronę zraszacza, 
co dobitnie udowodniło, że tempe-
ratura dawała się we znaki wszyst-
kim uczestnikom tego sportowego 
święta. Przy kolejnym ataku naj-
lepszego strzelca drużyny z Lub-
ska niemal nie doszło do czołowe-
go zderzenia z golkiperem drużyny 
gospodarzy, co niewątpliwie moż-
na traktować w kategorii niebywa-
łego farta tego drugiego, bo zde-
rzenie z rozpędzonym Trziszką do 
najprzyjemniejszych nie należy. 
Przełamanie nastąpiło w momen-

cie, gdy wszyscy zgromadzenia, 
pewni wyniku 1:2 zaczynali opusz-
czać kameralnym obiekt w Siedli-
sku. W 90+4 minucie, wprowadzo-
ny minutę wcześniej Tomasz Jere-
micz wpakował “główką” piłkę do 
bramki gospodarzy, po czym  arbi-
ter zakończył zawody.

Wynik wynikiem, ale mecz, 
który co prawda nie był nader po-
rywającym widowiskiem pozwa-
la wysnuć pewne wnioski: cie-
szy fakt konsekwentnego stawia-
nia na młodzież w ekipie ze Spor-
towej 48, jednakże sama gra jest 
bardzo schematyczna, co było wi-
dać w Siedlisku na małym i wą-
skim boisku, gdzie skrzydłowi mie-
li utrudnione zadanie. Poza tym 
gospodarze powinni jasno okre-
ślić, kto rządzi w drużynie, bo kłót-
nie i sceny do jakich doszło pod-
czas meczu, jak i w przerwie, nie 
dość, że są nieprofesjonalne, to 
przynoszą szkodę dla drużyny, dla 
której utrzymanie w tej chwili jest 
celem numer jeden. Kłótnie w ro-
dzinie, jaką powinna być drużyna 
nie przynoszą niczego dobrego,  
o czym przekonali się najwięksi  
w świecie piłki nożnej. Wynik  
i przebieg meczu pokazują, że  
w futbolu oprócz składu, taktyki  
i gry, ważne jest mieć nos do 
zmian, co w drugim z rzędu meczu 
udowodnił szkoleniowiec Budow-
lanych, wpuszczając na boisko za-
wodnika, który niedługo po zmia-
nie zdobył bramkę.

W następnej kolejce obie 
drużyny czekają ciężkie mecze. 
Ekipa z Siedliska podejmie na wła-
snym obiekcie drużynę Szprotavii 
Szprotawa, natomiast podopiecz-
ni Roberta Ściłby, na Sportowej 48 
o podtrzymanie zwycięskiej serii 
walczyć będą z rywalem zza mie-
dzy, drużyną Kado Górzyn, która 
do Derbów Gminy Lubsko przystą-
pi podrażniona remisem z Miesz-
kiem Konotop.

Albert Grzegorz Pachowicz

GKS Siedlisko 1 : 3 Budowlani Lubsko fot. Małgorzata Fudali Hakman
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Krew i litry potu

PIŁKA NOŻNA 
W sobotnie, gorące 
popołudnie na boisku 
w Iłowej spotkały się 
dwie czwartoligowe 
drużyny, które chciały 
sobie i innym coś 
udowodnić. Piast po 
sensacyjnej wygranej 
w Gorzowie chciał 
pokazać, że nie było to 
dziełem przypadku i że 
forma podopiecznych 
Grzegorza 
Borkowskiego rośnie,  
i teraz to już będzie  
z górki. Gubinianie 
chcieli spłukać  
z siebie gorycz porażki 
przegranego meczu  
z Ilanką Rzepin.
Naprzeciw siebie 
stanęły więc dwa 
zespoły, które miały 
gryźć trawę, krzesać 
iskry i strząsać z siebie
krew. Najlepiej 
przeciwnika.

I faktycznie. Trawa leciała spod koł-
ków piłkarzy galopujacych niczym ko-
nie wyścigowe w Wielkiej Pardubic-
kiej, iskry leciały z wyładowań elek-
trycznych rozmów pomiędzy trenerem 
Piasta a sędziami.

Krew się pokazała na twarzy 
Matusza Hałambca, po ostrej wal-
ce z przeciwnikiem o piłkę. Najwięcej 
jednak chyba lało się tego dnia potu. 
35-stopniowy upał nie pozwalał pił-
karzom na jakieś finezyjne fajerwerki 
techniczne. Co prawda słońce się uli-
towało i zasłoniło się chmurą, ale i tak 
nie było czym oddychać.

Mecz zaczął się niewinnie. Od 
badania. 15 minut przestawiania 
szachów znudziło się przyjezdnym  
i w końcu Marcin Piec huknął do pu-
staka przy milczącej aprobacie obroń-
ców gospodarzy. Pozazdrościł mu 
Przemysław Haraszkiewicz. 4 minuty 
później pobiegł sobie, dla orzeźwie-
nia chyba, lewym skrzydłem. Przedry-
blował 4 zawodników Piasta i strzelił 
sobie, ot tak, na 2:0. Na koniec bram-
kę do szatni sprezentował miejsco-
wym graczom, najlepszy w tym dniu 
na boisku, Mateusz Hałambiec. Po-
mocnik gości pięknym strzałem z rzu-
tu wolnego pokonał Norberta Puchal-
skiego. Tak więc, w pierwszej połowie 
plan powiódł się tylko jednej drużynie.

Na drugą część iłowinie wyszli 
jakby trochę podbudowani. Zaczę-
li częściej i przede wszystkim śmie-
lej (przecież przeciwnik nie gryzł) ata-
kować, co przyniosło efekt w posta-
ci karnego, niewykorzystanego nie-
stety przez Ilię Eksera. Gospodarze 
nie poddawali się i w końcu w 64. mi-
nucie Ajadi Kamboli Abiola, po solo-
wej akcji w polu karnym przeciwni-
ka zdobył gola kontaktowego. Wte-
dy podopieczni Grzegorza Kopernic-
kiego wrzucili wyższy bieg, bo do te-
go momentu spacerowali raczej po 
boisku czekając na koniec. Gubina-
nie wyraźnie podkręcili tempo, choć 
na pewno nie było to najwyższe prze-
łożenie w ich skrzyni. W 10 minut do-
strzelili Piastowi 3 bramki, a zrobili to: 
Dominik Skrzyński, niezawodny Ma-
teusz Hałambiec i Sebastian Wójcik.  
Carina wygrała z Piastem 6:1 i wyje-
chała z Iłowej z tarczą.

Okazało się, że obaj szkoleniow-
cy nie byli zbyt zadowoleni z postawy 
swojej drużyny.

- Uczulałem chłopaków, że cze-
ka nas trudniejszy mecz niż tydzień 
wcześniej w Gorzowie. Grając z Ca-
riną w Pucharze Polski mieliśmy już 

pierwsze przetarcie. Wiedzieliśmy 
czego możemy się spodziewać i chcie-
liśmy się do tego dobrze przygotować. 
Ale wiedzieć to jeszcze nie wszyst-
ko, trzeba jeszcze to, co ustaliliśmy  
w szatni, realizować. Myślę, że pierw-
sze 15 minut nie wyglądało źle, ale 
pierwsza bramka, która była prezen-
tem, trochę podcięła nam skrzydła. 
Strata kolejnych dwóch bramek do 
przerwy sprawiła, że w drugiej poło-
wie chcieliśmy zagrać wyżej i bardziej 
agresywnie. Jednak nic nie układa-
ło się po naszej myśli, nawet nie uda-
ło się nam wykorzystać rzutu karnego. 
Co prawda strzeliliśmy bramkę na trzy 
do jednego, ale to było wszystko na co 
nam dzisiaj pozwolili gracze z Gubina. 
Kolejne stracone bramki to już kon-
sekwencja braku sił i błędów indywi-
dualnych. Dzisiaj praktycznie szwan-
kowało wszystko. Za tydzień kolejny 
mecz i jestem przekonany, że zagramy 
lepsze spotkanie niż dzisiaj. Gratulu-
ję wygranej drużynie z Gubina, bo mi-
mo wysokiego zwycięstwa, odniosłem 
wrażenie, że nie pokazali całej swojej 
siły - stwierdził Grzegorz Borkowski, 
szkoleniowiec Piasta.

- Mecz z Piastem, mimo wysokiej 
wygranej, był dla nas trudnym spotka-
niem. Dużymi fragmentami graliśmy 
po prostu źle, ale najważniejsze dla 
nas było zdobycie 3pkt. i to zrobiliśmy. 
Choć nie do końca wynik odzwiercie-
dla grę na boisku, z naszej strony wi-
dać było dużo więcej jakości piłkar-
skiej i doświadczenia boiskowego po-
szczególnych zawodników. Bardzo do-
brze zareagowaliśmy na stratę bram-
ki i zaczęliśmy grać tak, jak chcemy 
wyglądać w każdym meczu. General-
nie punkty najważniejsze i dużo, dużo 
pracy nad poprawą naszej gry - pod-
sumował Grzegorz Kopernicki, trener 
Cariny.

Małgorzata Fudali Hakman

KLASA A - GRUPA 4
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - PAUZUJE

2020-08-15 17:00
BŁĘKITNI KOTOWICE - KP ŚWIDNICA

PŁOMIEŃ CZERNA - LZS KS TOMASZOWO

SPARTA MIODNICA - KWISA TRZEBÓW

2020-08-16 16:00
CZARNI PRZYBYMIERZ - MOCZYNIANKA ŻAGAŃ

2020-08-16 17:00
GRANICA ŻARKI WIELKIE - CZARNI JELENIN

KLASA A - GRUPA 2
2020-08-15 14:00

SPARTA MIERKÓW - FADOM NOWOGRÓD BOBRZ.

2020-08-15 16:00
CZARNI DRĄGOWINA - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

2020-08-15 17:00
BÓBR BOBROWICE - CZARNI CZARNOWO

ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - START ZIEL-BRUK PŁOTY

2020-08-16 15:00
BŁĘKITNI ZABŁOCIE - SPARTAK BUDACHÓW

2020-08-16 17:00
BUDOWLANI II LUBSKO - RELAX GRABICE

KLASA OKRĘGOWA
2020-08-15 16:00

BUDOWLANI LUBSKO - LZS KADO GÓRZYN

DELTA SIENIAWA ŻARSKA - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

GKS SIEDLISKO - SPROTAVIA SZPROTAWA

POGOŃ PRZYBORÓW - MIESZKO KONOTOP

2020-08-15 17:00
DRZONKOWIANKA RACULA - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI

2020-08-15 18:00
PROMIEŃ ŻARY - PIAST INEX CZERWIEŃSK

2020-08-16 17:00
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - ZORZA OCHLA

SPARTA GRABIK - LECH SULECHÓW

UNIA KUNICE ŻARY - ŁKS ŁĘKNICA

KOLEJNE MECZE

fot. Małgorzata Fudali Hakman
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sobota
22:30TVP 1

1920 Bitwa 
Warszawska

Przed laty Mistrz Gregory stoczył pojedynek 
z okrutną Mateczką Malkin. Wojownikowi udało 
się zażegnać zagrożenie ze strony zła. Z czasem 
jednak wyszło na jaw, że popełnił on błąd, 
okazawszy litość pokonanej królowej wiedźm. 
Żądna zemsty kobieta powraca potężniejsza 
i jeszcze bardziej niebezpieczna. Ponownie 
może jej się przeciwstawić bohater z przepow-
iedni: siódmy syn siódmego syna. Tylko on 
dysponuje nadludzką siłą mogącą uratować 
świat przed zagrożeniem ze strony zła.

TVN fi lm fantasy, Kanada, Wielka Brytania, USA, Chiny, 2014 

Siódmy syn20:05

Piątek

POLSAT

20:05

Sobota

50-letnia Alice Howland (Julianne Moore) 
pracuje jako profesor lingwistyki na Uniwersy-
tecie Columbia. Wykładowczyni jest szczęśliwa 
u boku męża, lekarza Johna (Alec Baldwin). 
Wspólnie wychowali troje dorosłych już dzieci, 
Annę (Kate Bosworth), Toma (Hunter Parrish) 
i początkującą aktorkę Lydię (Kristen Stewart). 
Niespodziewanie Alice zaczynają doskwierać 
kłopoty z pamięcią. Specjalista stwierdza 
u niej początki alzheimera. Co gorsza, cierpi na 
dziedziczną odmianę tej choroby. 

Lew Alex, zebra Marty, żyrafa Melman 
i hipopotamica Gloria - wciąż przebywa na 
Madagaskarze. Przyjaciele trafi li tam przez 
przypadek i nie czują się najlepiej. Najchętniej 
wróciliby do wielkomiejskiego ogrodu, gdzie 
byli gwiazdami uwielbianymi przez tłumy, 
dostarczano im pożywienie i zapewniano opiekę 
medyczną. Wydaje się, że marzenie zwierząt 
o powrocie spełni się, kiedy pingwiny Skipper, 
Kowalski, Szeregowy i Rico naprawiają stary 
samolot, który przed laty rozbił się na wyspie. 

TVP2 dramat obyczajowy, Francja, Wielka Brytania, USA, 2014fi lm animowany, USA, 2008

Motyl. Still AliceMadagaskar 2 23:55

Niedziela

Mijają dwa lata od czasu, gdy decyzja o rozwodzie 
odmieniła życie Vincenta (Laurent Lafi tte) i Flor-
ence (Marina Fois). Małżonkowie rozstali się, ale 
mieszkają naprzeciwko siebie. Vincent związał się 
z Bénédicte (Sara Giraudeau), a Florence układa 
sobie życie u boku Edouarda (Jonathan Cohen). 
Ich dawne uczucie jednak nie całkiem wygasło. 
Doktor Leroy, wzięty ginekolog, nie może 
ścierpieć, że jego rywal więcej zarabia. Florence 
natomiast nie potrafi  opanować zazdrości na 
wieść o ciąży Bénédicte. 

TVP2 komedia, Belgia, Francja, 2016

Z tatą czy z mamą 220:45

Poniedziałek

Szajka złodziei kradnie w Wenecji złoto 
warte 35 milionów dolarów. Szefem świetnie 
zorganizowanego gangu jest Charlie Croker, 
a w jego skład wchodzą: geniusz komput-
erowy Lyle, kierowca rajdowy „Przystojny 
Rob”, pirotechnik zwany „Lewe Ucho” i Steve, 
a także doświadczony specjalista od otwiera-
nia sejfów, John Bridger. Steve postanawia 
zgarnąć wszystko i w chwili, kiedy złodzieje 
zamierzają podzielić się łupem, strzela 
do pozostałych.

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, Wielka Brytania, USA, 2003  

Włoska robota22:15

Wtorek

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

TVP2 komedia, Szwecja, 2014

Miłosne antidotum20:45

Środa

Adam pracuje jako asystent na planie produkcji 
seriali i teledysków, marząc cały czas o karierze 
scenarzysty. Nie czuje się spełniony zawodowo, 
cieszy się jednak beztroską i brakiem zobow-
iązań. Przełomowym momentem w jego życiu 
okazuje się bolesny cios uczuciowy. Adam 
odkrywa, że ojciec, gwiazdor komediowego 
hitu telewizyjnego sprzed lat, związał się z jego 
byłą partnerką. Smutki topi w alkoholu i pod 
wpływem chwili wysyła SMS-y do wszystkich 
dziewczyn, które ma na liście kontaktów. 

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2011

Sex Story22:00

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY FILM OBYCZAJOWY THRILLER KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 14 sierpnia

05:10 Przysięga - serial 
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:35 Misja w Afryce - Rzeka 
Ubangi - reportaż 

07:50 Spiszmy się jak na 
rolników przystało!

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy 

- Zapomniane potrawy 
Lubelszczyzny - magazyn 

09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
13:00 Natura w Jedynce

- Niezwykli przyjaciele 

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 obyczajowy, 
prod. Turcja 

17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Uśmiech losu - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 La Bandida - serial 
20:55 Abba Ojcze
22:15 Niewidzialny wróg 

- fi lm akcji, prod. Wielka 
Brytania, Kanada, 2015

00:05 Geniusz - serial
01:15 Seal Team - komando 

Foki - serial, prod. USA

04:55 Cafe piosenka 
05:50 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:45 Anna Dymna 

- spotkajmy się 
07:15 Spisz się rolniku
07:20 Familiada - teleturniej 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:20 Spisz się rolniku
11:30 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia

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

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Rodzinka.pl - serial 
19:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:10 Festiwal Muzyki 
Tanecznej - Kielce 2020 

20:55 Liga Mistrzów - ¼ fi nału 
- I połowa

23:05 Festiwal Muzyki 
Tanecznej - Kielce 2020 
- Szalone Party Marka 
Sierockiego - koncert 

24:00 Julie i Julia 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2009,
 reż. Nora Ephron, 
wyk. Meryl Streep, Amy 
Adams, Stanley Tucci

02:10 Robocop
03:55 Wyścig z czasem 

- fi lm kryminalny, 
prod. USA, 2003,
reż. Carl Franklin

05:40 Zakończenie dnia

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

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

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
- program kryminalny 

12:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

20:05 Siódmy syn 
- fi lm przygodowy, 
Chiny, Kanada, USA, 
Wielka Brytania, 2014,
reż. Sergej Bodrov, 
wyk. Jeff  Bridges, Ben 
Barnes, Julianne Moore, 
Alicia Vikander, Olivia 
Williams, John DeSantis, 
Kit Harington, Djimon 
Hounsou

22:10 Wysłannik przyszłości 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Kevin Costner, 
wyk. Kevin Costner, Will 
Patton, Larenz Tate, Olivia 
Williams, James Russo, 
Tom Petty 

02:00 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

03:00 Uwaga! - magazyn
03:20 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Festiwal Weselnych 

Przebojów 
- Mrągowo 2020

23:00 Indiana Jones 
i Świątynia Zagłady

  - fi lm prod. USA, 1984

01:40 Stare wygi
 Życie dwóch biznes-

menów, stojących 
u progu największego 
sukcesu w karierze, zostaje 
wywrócone do góry nog-
ami, gdy niespodzie-
wanie pod ich kuratelę 
trafi ają siedmioletnie 
bliźniaki. Improwizowane 
metody wychowawcze 
doprowadzają do licznych 
katastrof, m.in. trau-
matycznego spotkania z 
gorylem, wpadki z lekami 
czy bijatyki na obozie 
skautów. 

03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

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

08:25 Teatr na ten czas 
- Jarosław Gajewski 
- felieton 

08:35 Koło pióra - magazyn 
08:50 Co mówią lekarze

- fi lm krótkometrażowy 
09:30 Sznur - fi lm fabularny, 

prod. USA, 1948, 
reż. Alfred Hitchcock, 
wyk. James Stewart, John 
Dall, Farley Granger

11:00 Pogranicze w ogniu 
- serial TVP 

13:10 Klatki - fi lm animowany 
13:25 Elvis i dziewczyna 

z Wiednia - fi lm doku-
mentalny, prod. Austria, 
2017, reż. Kurt Langbein 

14:30 Dzika Muzyka 
- Dzika muzyka - W krainie 
wiwatów - magazyn 

15:05 Kramarz 
- fi lm obyczajowy 

16:45 Artysta 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Belgia, Francja

18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia 

- Rodzina Leśniewskich 
19:45 Historia jednego 

przeboju
20:00 Kulturalne 007 

- Ośmiorniczka 
- fi lm sensacyjny

22:15 Dziedziniec Kultury NCK 
- Mistrzowie yassu 

23:25 Gomorra - serial
00:15 Informacje kulturalne
00:30 Kino nocne - Pan Klein

- dramat, prod. Francja
02:35 Dom Sary - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1985 
03:45 Argentyna, Argentyna, 

prod. Argentyna
05:15 Teledyski

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 
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Sabotaż
Po okradzeniu kartelu 
narkotykowego członkow-
ie jednostki DEA zaczynają 
ginąć w brutalny sposób. 
„Breacher”, ich dowódca, 
łączy siły z prowadzącą 
śledztwo funkcjonariuszką 
Brentwood.

22:05 Champion 4: 
Walka o honor

00:00 Władcy ognia
02:00 Na wariackich 

papierach
- serial kryminalny

03:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Dyżur 
- serial dokumentalny

03:30 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym 

szlaku
04:35 Z archiwum policji 

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

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

- program obyczajowy
prod. Polska 

11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy
prod. Polska 

14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

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

wejrzenia 
- program rozrywkowy

20:00 Ta podstępna miłość
- fi lm komedia, 
prod. USA, 1997,
reż. Carl Reiner, 
wyk. Bette Midler, Dennis 
Farina, Paula Marshall, 
Gail O’Grady, David 
Rasche, Jamie Denton, 
Danny Nucci 

22:15 Miłość jak narkotyk 
- fi lm komedia, 
USA, 1997, reż. Griffi  n 
Dunne, wyk. Meg Ryan, 
Matthew Broderick, Kelly 
Preston, Tcheky Karyo, 
Maureen Stapleton 

00:20 Kości 
- serial, USA 

01:20 Druga strona 
medalu
- talk show 

02:30 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu - serial 
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy 
Dom - magazyn prod. Polska 
09:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny prod. 
Polska 

12:00 STOP Drogówka 13:00 
Gordon Ramsay: 24 godziny 
w piekle 14:00 Pamiętniki 
z wakacji 15:00 Detektywi 
w akcji - serial kryminal-
ny prod. Polska 17:00 
Pamiętniki z wakacji - serial 
kryminalny prod. Polska 

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny prod. 
Polska 20:00 Gwiazdy 
Kabaretu 21:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska 
23:05 Andron - fi lm prod. 
Kanada, Malta, Wielka 
Brytania, Włochy, 2015 
01:05 STOP Drogówka 02:05 
Interwencja 02:25 Disco 
Polo Life

11:20 Toliara 11:40 Kolory 
Świętości 11:45 Spotkania 
z ekologią 12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 12:20 
W poszukiwaniu dowodów 
13:20 100 cudownych miejsc 
na świecie 13:30 Msza 
Święta 

14:30 Mahajanga 14:55 Słowo 
Życia 15:00 Modlitwa 15:20 
Mocni w wierze 15:50 Ma 
się rozumieć 16:00 Infor-
macje dnia 16:10 Siódmy 
sakrament 

16:35 Świat na wyciągnięcie 
ręki. Ziemia Święta 17:00 
Wyszyński 17:30 Okiem 
kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte Młodych 
19:00 Warto zauważyć... 
19:30 Opowieści Theo 19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Kartka z kalendarza 21:00 
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:00 Sprawa dla reportera 
05:55 Bitwa warszawska 1920 

- dokumentalny 
06:55 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej 
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn 
08:25 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż 
08:55 Studio Raban 
09:20 Rodzinny ekspres 

- Pracuj rzetelnie
09:55 Ojciec Mateusz - serial 
10:55 Postaw na milion 

- teleturniej 
11:55 Święto Wojska Polskie-

go 2020 - transmisja 
13:05 Z pamięci - felieton
13:20 Fatima, Cud słońca 

- fi lm biografi czny
15:00 Święto Wojska Polskie-

go 2020 - Defi lada 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 

17:30 Blondynka
- serial TVP 

18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:01 La Bandida - serial 

obyczajowy, prod. Meksyk
20:10 Alarm! - magazyn 
20:45 1920 - Wdzięczni 

Bohaterom 
22:30 1920. Bitwa 

Warszawska
- fi lm historyczny, 
prod. Polska, 2011, 
reż. Jerzy Hoff man, 
wyk. Borys Szyc, Natasza 
Urbańska

00:30 Porwanie - dramat
02:10 W. E. Królewski romans 

- fi lm obyczajowy
04:15 Miasto z morza - serial 
05:00 Z pamięci - felieton
05:05 Zakończenie dnia

06:15 K - 9: Łowcy skarbów
- fi lm fabularny

07:45 Spisz się rolniku 
- felieton 

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

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:40 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny 

12:10 To był Festiwal! 
- widowisko muzyczne 

13:30 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:10 Szansa na sukces. 

Opole 2020 - widowisko 
muzyczne 

16:10 Niebo istnieje... 
naprawdę - dramat, 
prod. USA, 2014

17:50 Słowo na niedzielę 
- Naprawdę wielka wiara 

18:00 Panorama 

18:25 Twoje, moje i nasze 
- komedia, prod. USA, 
2005, reż. Raja Gosnell, 
wyk. Dennis Quaid

20:00 Festiwal Muzyki 
Tanecznej - Kielce 2020 
- Szalone Party Marka 
Sierockiego

20:55 Liga Mistrzów 
- ¼ fi nału - I połowa

23:05 Wyścig z czasem 
- fi lm kryminalny, 
prod. USA, 2003, 
reż. Carl Franklin

01:00 Miliardowy okup 
- thriller, prod. USA, 2016, 
reż. Jim Gillespie, wyk. 
Phoebe Tonkin

02:55 Motyl. Still Alice 
- dramat, prod. USA

04:35 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 

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 
14:30 ParaNorman - fi lm 

przygodowy, USA, 2012, 
reż. Chris Butler, Sam Fell, 
wyk. Kodi Smit-McPhee, 
Tucker Albrizzi, Anna 
Kendrick, Casey Affl  eck 

16:25 Gwiezdny pył 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2007, reż. 
Matthew Vaughn, wyk. 
Michelle Pfeiff er, Claire 
Danes, Robert De Niro, 
Charlie Cox, Sienna Miller, 
Ricky Gervais, Rupert 
Everett, Peter O’Toole, Ian 
McKellen 

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

21:00 Bodyguard 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1992, reż. Mick
Jackson, wyk. Kevin 
Costner, Whitney Houston, 
Gary Kemp, Bill Cobbs
Frank Farmer dostaje 
zlecenie ochrony prześlad-
owanej anonimowymi 
pogróżkami piosenkarki 
Rachell Marron. Mimo 
początkowej niechęci 
rodzi się między nimi 
uczucie.

23:45 Tin Cup 
- fi lm komedia, 
USA, 1996, reż. Ron Shel-
ton, wyk. Kevin Costner, 
Rene Russo, Don Johnson, 
Cheech Marin, Linda Hart 

02:30 Uwaga! 
- magazyn prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Scooby Doo 
i śnieżny stwór

10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:45 Wakacje z Bałtykiem
12:35 Bogaty Dom 

- Biedny Dom
13:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Górale
16:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia 
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Madagaskar 2
  - fi lm animowany, USA, 

2008, reż. Eric Darnell
Czwórka przyjaciół 
próbuje wrócić do Nowego 
Jorku. Gdy ich samolot 
ulega awarii i rozbija się 
na terenie Afryki, Alex 
poznaje swoich rodziców.

22:00 Łotr 1. Gwiezdne 
wojny - historie

  - fi lm przygodowy 
prod. USA, 2016, 
reż. Edwards Gareth, 
wyk. Diego Luna, 
Felicity Jones

01:00 Wycieczka na studia
  - fi lm prod. USA, 2008, 

reż. Kumble Roger
Po ukończeniu liceum 
młodziutka Melanie 
Porter (Raven-Symoné) 
chce iść do Georgetown. 
Namówiona jednak przez 
rodziców, decyduje się 
wybrać w podróż po USA, 
aby znaleźć dla siebie 
idealny college. 

03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:30 Angielskie śniadanie 
09:25 Informacje kulturalne
09:40 Zakochaj się w Polsce
10:10 Opole 
10:25 Opole na bis 
11:15 Słownik fi lozofi czny 

Bronisława Wildsteina
11:25 Dokument tygodnia 

- Zdjęcie w minutę 
12:55 Blanka - dramat
14:00 Funan - fi lm animowany
15:30 Koło pióra - magazyn 
15:45 Retro kino - Kobieta

w oknie - dramat
17:25 Co dalej? 
17:55 Bitwa Tenorów 

na Róże 2019 - koncert 
19:35 Z przytupem 
20:00 Bilet na weekend 

- Wstęp do fi lmu 
20:05 Bilet na weekend 

- Pan Tadeusz
22:15 Słownik fi lozofi czny 

Bronisława Wildsteina 
22:25 Dziedziniec Kultury NCK 

- Mistrzynie klasyki 

23:40 Mocne Kino - Szał 
- fi lm kryminalny,
prod. Wielka Brytania, 
1972, reż. Alfred 
Hitchcock, wyk. Jon Finch, 
Barry Foster

01:40 Kino nocne - Bezmiar 
sprawiedliwości 
- dramat, 
prod. Polska, 2006, 
reż. Wiesław Saniewski, 
wyk. Jan Frycz, Bożena 
Stachura, Robert Olech, 
Jan Englert, Artur Barciś, 
Artur Żmijewski

03:50 Fabryka hitów 
- Dźwięk i obraz 

04:45 Dziku - fi lm krótkome-
trażowy

05:05 Heimat
05:40 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

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

06:40 Taki jest świat 
07:30 Wichry namiętności
10:05 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon.

20:00 Mocne sobotnie 
kino: Gladiator
Generał Maximus - prawa 
ręka cesarza, szczęśliwy 
mąż i ojciec - w jednej 
chwili traci wszystko. 
Jako niewolnik-gladiator 
musi walczyć na arenie o 
przeżycie.

23:10 Szybcy i martwi
01:15 Na wariackich 

papierach
02:30 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

03:05 Na jedwabnym 
szlaku

03:50 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny

04:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:00 Przyjaciele

- serial komediowy, 
prod. USA 

12:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:15 Nancy Drew 
i tajemnice Hollywood
- fi lm rodzinny, USA, 2007, 
reż. Andrew Fleming, 
wyk. Emma Roberts, Josh 
Flitter, Max Thieriot, Tate 
Donovan, Rachael Leigh 
Cook 

15:20 W krzywym 
zwierciadle: 
Europejskie wakacje 
- fi lm komedia, USA, 1985, 
reż. Amy Heckerling, wyk. 
Chevy Chase, Beverly 
D’Angelo, Dana Hill, Jason 
Lively, John Astin

17:25 Jupiter: Intron-
izacja - fi lm S-F, USA, 
Australia, 2015, reż. 
Lana Wachowski, 
Lilly WachowskiLana Wa-
chowskiLilly Wachowski, 
wyk. Mila Kunis, Channing 
Tatum, Sean Bean, Eddie 
Redmayne

20:00 Akademia policyjna VII: 
Misja w Moskwie 
- fi lm komedia, USA, 1994, 
reż. Alan Metter, wyk. 
George Gaynes, Michael 
Winslow

21:50 Marsjanie atakują 
- fi lm S-F, USA, 1996, 
reż. Tim Burton, 
wyk. Jack Nicholson

00:00 Sully - fi lm obyczajowy, 
USA, 2016

02:10 Druga strona medalu 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Pękniesz ze śmiechu 
07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo 09:00 Galileo 
11:00 Policjantki i Policjanci 
13:00 Atlantyda: Zaginiony 
ląd Rok 1914. Młody kar-
tograf i lingwista pragnie 
odnaleźć zatopione mityczne 
królestwo - legendarną 
Atlantydę.  

15:00 STOP Drogówka 
16:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny 19:00 
Galileo 20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 

23:10 Wampiry Rosja, XVIII 
wiek. Caryca Elżbieta 
wysyła swojego chrześniaka 
Andrieja do klasztoru w na-
wiedzonej górskiej okolicy, 
by sprowadził z powrotem 
na jej dwór przebywającego 
tam na wygnaniu jej byłego 
spowiednika posiadającego 
tajemną wiedzę. 00:55 
Ekstremalny ranking

10:35 Polski Punkt Widzenia 
11:00 Msza Święta 13:00 
Procesja dziejów 13:20 
Siódmy sakrament 13:45 
Ocalić od zapomnienia 14:00 
Jeszcze Najś więtsza Panien-
ka pokaże, że od burzących 
kolubryn mocniejsza 

14:30 Akatyst ku czci Boguro-
dzicy 15:30 Wierzę w Boga 
16:00 Informacje dnia 16:10 
Bitwa Warszawska cz.1 
17:20 Kamyki wspomnień 
o ks. Jerzym Popiełuszce 
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 ks. bp. 
Antoniego Długosza 19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Kartka z kalendarza 21:00 
Apel Jasnogórski

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM PRZYGODOWY DRAMAT FILM FAMILIJNY FILM PRZYGODOWY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

niedziela 16 sierpnia

06:35 Wojsko - polskie.pl 
06:55 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

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

zmieniły życie
09:55 Rodzina Połanieckich
11:25 Klasztorne smaki 
11:55 Między ziemią

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

a niebem 
12:45 Wadowickie spotkania 

ze Świętym Janem 
Pawłem II 

13:10 BBC w Jedynce 
- Błękitna Planeta 

14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem 
15:05 Komisarz Alex - serial 

16:05 Postaw na milion 
- teleturniej 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 1920 - Wdzięczni 

Bohaterom
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:15 Uroczysta premiera 

fi lmu dokumentalnego 
pt. Wojna światów 

20:30 Wojna światów 
- fi lm dokumentalny

22:00 Zakochana Jedynka 
- Wyprawa do Werony 
- fi lm obyczajowy

23:40 Lekkoatletyka
00:25 Ambasador nadziei 

- dramat
02:50 1920. Bitwa 

Warszawska 
- fi lm historyczny

05:30 Cafe piosenka 
05:55 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
06:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:55 Dla niesłyszących

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

rolników przystało! 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:15 Gwiazdy w południe 
- Złoto Mackenny 

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

2020 - widowisko 
16:20 Rodzinka.pl - serial 
16:50 Zmiennicy - serial TVP 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 

18:30 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

19:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

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

23:55 Kino bez granic 
- Motyl. Still Alice 
- dramat, prod. USA, 
2014, reż. Richard 
Glatzer, Wash Moreland, 
wyk. Julianne Moore, 
Alec Baldwin

01:45 Wiatr i lew
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, 1975, reż. John 
Milius, wyk. Sean Connery, 
Candice Bergen

03:55 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem

04:20 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 

- magazyn 
12:00 Ambasady Luksusu 
12:35 Salon dźwięku 
14:40 Junior - fi lm komedia, 

USA, 1994, reż. Ivan 
Reitman, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Danny 
DeVito, Emma Thompson, 
Frank Langella, Pamela 
Reed, Aida Turturro, James 
Eckhouse 

16:55 Siódmy syn - fi lm przy-
godowy, Chiny, Kanada, 
USA, Wielka Brytania, 
2014, reż. Sergej Bodrov, 
wyk. Jeff  Bridges, Ben 
Barnes, Julianne Moore, 
Alicia Vikander

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

20:00 Nieuchwytny 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1996, reż. John 
Gray, wyk. Steven Seagal, 
Keenen Ivory Wayans,
Bob Gunton, Brian Cox, 
John M. Jackson, Michelle 
Johnson 

22:00 Pasażer 57 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1992, reż. Kevin 
Hooks, wyk. Wesley 
Snipes, Bruce Payne, Tom 
Sizemore, Alex Datcher, 
Bruce Greenwood, 
Elizabeth Hurley 

23:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

00:50 Ameryka Express 
02:20 Uwaga! 

- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:15 Mój brat niedźwiedź
 Wspaniała przygoda 

stworzona przez studio 
Disneya. Zbliża się epoka 
lodowcowa. W puszczy 
mieszkają ludzie - wśród 
nich - trzech braci.

09:00 Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie

11:55 Madagaskar 2
 Grupa uciekinierów

z nowojorskiego ZOO - lew 
Alex, zebra Marty, żyrafa 
Melman i hipopotamica 
Gloria - wciąż przebywa na 
Madagaskarze. 

13:55 Spider-Man: 
Homecoming

16:50 Maryi Królowej 
Śpiewajmy

18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Sopocki Hit 

Kabaretowy

22:30 Krokodyl Dundee
 Michael J. Dundee, 

łowca krokodyl 
z australijskiego buszu, 
przybywa do Nowego 
Jorku, gdzie opiekuje się 
nim dziennikarka Sue 
Charlton . Traktowany jak 
dobry dzikus, Krokodyl 
doskonale radzi sobie 
w obcym świecie... 

00:40 Pojutrze
 Hall przekonany jest, 

że globalne ocieplenie 
prędzej czy później do-
prowadzi do katastrofal-
nych zmian klimatycznych 
na naszej planecie. 

03:25 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

06:50 Teledyski
06:50 Myśli na ten czas 
07:00 Liturgia prawosławna
08:25 Alternatywy 4 - serial 

komediowy TVP 
10:45 Zakochaj się w Polsce 
11:10 Opole na bis - 80 lat 

Polskiego Radia cz.2 
11:45 Opole - koncertowe 

wspomnienia - felieton 
12:00 Opole 2006 na bis 

- „Świat w obłokach” 
12:35 Animama - Katar 

- fi lm animowany 
12:45 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
13:20 Bilet na weekend 

- Pan Tadeusz, 1928 
- fi lm fabularny, 
prod. Polska

15:35 Last Night
of The Proms 2015 cz. 1 
- koncert

17:15 Niedziela z... Józefem 
Wilkoniem 

18:45 Dziedziniec Kultury NCK 

20:00 Bilet na weekend 
- Kamerdyner 
- dramat, prod. Polska, 
2018

22:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny 

23:00 Dokument.pl - Portret 
osobisty - fi lm 

23:50 Scena Alternatywna
w Opolu

00:25 Wszystkie nie-
przespane noce - fi lm 

02:15 Mocne Kino - Szał
- fi lm kryminalny

04:10 French Touch
- francuskie electro 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2000 

05:05 Kino nocne - Wiki 
- fi lm krótkometrażowy

05:40 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niesamowite!
06:30 Tajemnice medyczne
07:35 Lombard. Życie

pod zastaw - serial
09:25 Kto pod kim dołki kopie

Niesłusznie oskarżony 
Stanley trafi a do zakładu 
poprawczego Camp 
Green Lake.

11:45 Nowe przygody 
Aladyna
Dwaj drobni złodzieje 
uciekając przed 
pogonią w wielkim domu 
towarowym znajdują 
schronienie w dziale 
dziecięcym, gdzie zostają 
zmuszeni przez dzieci do 
opowiadania bajek.

13:50 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Złodziej nad złodzie-
jami

15:05 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Rumpelstiltskin

16:15 Matylda
- fi lm familijny
Posiadająca nietypowe 
umiejętności Matylda idzie 
do szkoły, gdzie poznaje 
demoniczną dyrektorkę 
i dobrotliwą nauczycielkę.

18:25 Taxi 3
20:00 Niedziela 

z gwiazdami: 
Olimp w ogniu

22:10 Gladiator
- dramat

01:20 Na wariackich 
papierach

02:20 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Dyżur
- serial dokumentalny

03:00 Taki jest świat 
03:55 Na jedwabnym 

szlaku

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:00 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:00 Wakacje w Las Vegas

- fi lm komedia, USA, 1997, 
reż. Stephen Kessler, wyk. 
Chevy Chase, Beverly 
D’Angelo, Randy Quaid, 
Ethan Embry, Marisol 
Nichols 

14:00 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 

15:55 Poszukiwacze - fi lm 
western, USA, 1956, reż. 
John Ford, wyk. John 
Wayne, Jeff rey Hunter, 
Natalie Wood, Vera Miles, 
Ward Bond, John Qualen, 
Henry Brandon 

18:20 Akademia policyjna VII: 
Misja w Moskwie 
- fi lm komedia, USA, 1994

20:00 Ostatni samuraj 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2003, reż. Edward 
Zwick, wyk. Tom Cruise, 
Ken Watanabe, Timothy 
Spall, Billy Connolly, Tony 
Goldwyn, Hiroyuki Sana-
da, Koyuki, Shichinosuke 
Nakamura 

23:15 Showtime
- fi lm komedia, USA, 2002, 
reż. Tom Dey, wyk. Robert 
De Niro, Eddie Murphy, 
Rene Russo, William 
Shatner, Chris Ufl and, 
Nestor Serrano 

01:15 Ronaldo - fi lm dokument, 
Wielka Brytania, Hiszpa-
nia, 2015, reż. Anthony 
Wonke, wyk. Cristiano 
Ronaldo 

03:05 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

07:05 Szczeniak zwany Scooby 
Doo 08:35 Atlantyda: Zagi-
niony ląd Młody kartograf 
i lingwista pragnie odnaleźć 
zatopione mityczne króle-
stwo - legendarną Atlantydę. 

10:35 Galileo 12:40 Gwiazdy 
Kabaretu 14:50 Dziewczyna 
z Alabamy - fi lm przygodowy 
17:05 Skradzione lata 
19:00 Galileo 

20:00 Przepowiednia John Klein 
ma piękną żonę, wspaniałą 
pracę i właśnie znalazł 
wymarzony dom. Podczas 
drogi powrotnej razem 
z żoną ulega wypadko-
wi, w wyniku którego 
zostaje wkrótce wdowcem. 
Jego żona pozostawia 
notatnik zawierający rysunki 
przedstawiające dziwną, 
przypominającą owada 
postać. 22:35 Wszyscy 
jesteśmy Chrystusami 00:50 
Tuż przed tragedią 

09:30 Msza Święta 10:40 Cuda 
Jezusa 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 14:00 
Bitwa Warszawska 15:00 
Prawdziwie spadła z nieba 
16:00 Informacje dnia 16:10 
Koncert życzeń

17:00 Tam, gdzie Bóg płacze 
17:30 Okiem kamery 17:55 
Kartka z kalendarza 18:00 
Anioł Pański 18:05 Informa-
cje dnia 18:15 Rozmowy nie-
dokończone 19:25 Święty na 
każdy dzień 19:30 Opowieści 
biblijne historie animowane 
z Nowego Testamentu

20:00 Informacje dnia 20:20 Ró-
żaniec 20:50 Kartka z kalen-
darza 21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia 21:40 
Retrospekcja 21:45 Sanktu-
arium Matki Bożej o Złotym 
Sercu w Beauraing 
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05:05 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku 
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 obycza-

jowy
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:45 BBC w Jedynce - Błękitna 

Planeta - Zielone morza
- fi lm dokumentalny

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

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 Uśmiech losu - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm!

- magazyn 
20:35 La Bandida - serial 
22:10 Portret przeszłości 

1920 
23:35 Zagubione serca 

- fi lm fabularny
02:00 Wyprawa do Werony 

- fi lm obyczajowy
03:40 Koronawirus. Jak z nim 

walczy świat?

05:00 Cafe piosenka 
06:00 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:50 Coś dla Ciebie 
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:20 Familiada - teleturniej 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:20 Spiszmy się jak na 

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

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

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:45 Z tatą czy z mamą 2
- fi lm prod. Francja, 2016, 
reż. Martin Bourbou-
lon, wyk. Marina Fois, 
Laurent Lafi tte, Alexandre 
Desrousseaux

22:20 Tajemnice Majorki
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2019 

23:20 Czerwony Pająk 
- dramat, reż. Marcin 
Koszałka, wyk. Filip Pławi-
ak, Adam Woronowicz, 
Julia Kijowska

01:00 Warto kochać - serial 
01:55 W pogoni za wolnością

- komedia
03:30 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem

04:00 Uwaga! - magazyn
04:15 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
05:10 Nowa Maja w ogrodzie
05:40 Akademia ogrodnika 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Szpital - program 

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda 

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

21:00 Posejdon 
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2006, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Josh Lucas, 
Kurt Russell, Jacinda 
Barrett, Richard Dreyfuss, 
Emmy Rossum, Kevin 
Dillon, Andre Braugher 

23:05 Prawdziwa jazda 
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. Tim Story, wyk. Ice 
Cube, Kevin Hart, John 
Leguizamo, Bruce McGill, 
Laurence Fishburne 

01:15 Co za tydzień
- magazyn 

01:50 Zabójcza broń 
- serial, USA 

02:50 Uwaga!
- magazyn

03:10 Noc magii 
04:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Pojutrze
  - fi lm katastrofi czny, USA, 

2004, reż. Roland Emmer-
ich, wyk. Dennis Quaid, 
Gyllenhaal Jake, Rossum 
Emmy, Dash Mihok

22:45 8 części prawdy
 - thriller, USA, 2008, reż. 

Travis Pete, wyk. Dennis 
Quaid, Matthew Fox, Bruce 
McGill, Forest Whitaker, 
Ramírez Édgar, Saldana 
Zoe, Sigourney Weaver, 
William Hurt 

 Osiem zupełnie obcych 
sobie osób dysponujących 
ośmioma, różnymi punk-
tami widzenia, usiłuje 
odkryć jedyną możliwą 
prawdę o usiłowaniu 
zabójstwa prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. 

00:45 Dzień, w którym 
zatrzymała się Ziemia

02:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:45 Formuła 1 Grand Prix

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:25 Co dalej? 
08:50 Fochy - fi lm 

dokumentalny
09:10 Artysta - fi lm obyczajowy
11:00 Pogranicze w ogniu 

- serial TVP 
13:10 Muszla - fi lm animowany, 

reż. Jerzy Kalina 
13:30 15 stron świata - fi lm 

dokumentalny, prod. 
Polska, Niemcy, 2014, 
reż. Zuzanna Solakiewicz

14:55 Braciszek - dramat, 
reż. Andrzej Barański, 
wyk. Artur Barciś, 
Grzegorz Gołaszewski

16:45 Handlarz cudów
- dramat, prod. Polska, 
Szwecja, 2009, 
reż. Jarosław Szoda

18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia 

- Rodzina Leśniewskich 
20:00 Rok 2020 

20:35 Barwy dzieciństwa 
- Wakacje Waltera
- komedia, prod. USA

22:25 Powidoki - Leszek 
Kołakowski - program 
publicystyczny 

22:45 Więcej niż fi kcja 
- Diana Vreeland: 
cesarzowa mody 
- fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2011, reż. Lisa 
Immordino Vreeland 

00:20 Fanny i Aleksander 
- dramat, prod. Szwecja, 
Francja, Niemcy, 1982, 
reż. Ingmar Bergman

03:25 Kino nocne 
- Kamerdyner
- dramat, reż. Filip Bajon, 
wyk. Janusz Gajos, Anna 
Radwan 

05:55 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 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 Potępieńcy
- fi lm akcji
Łowca nagród, a zarazem 
były żołnierz udaje się do 
Londynu, aby schwytać 
byłego pracownika CIA.

22:00 Sabotaż
- fi lm sensacyjny

00:05 Outlander
02:30 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:10 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 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 19 + - obyczajowy 
18:00 Usta Usta 

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Los numeros
- fi lm komedia, 
Polska, 2011, reż. Ryszard 
Zatorski, wyk. Lesław 
Żurek, Justyna Schneider, 
Tamara Arciuch, Weronika 
Książkiewicz 

21:45 Projekt Monster 
- fi lm katastrofi czny, USA, 
2008, reż. Matt Reeves, 
wyk. Michael Stahl-David, 
Lizzy Caplan, Jessica 
Lucas, T.J. Miller 

23:30 Pitch Black - fi lm S-F, 
USA, Australia, 2000, reż. 
David Twohy, wyk. Vin 
Diesel, Radha Mitchell, 
Cole Hauser, Keith David, 
Lewis Fitz-Gerald 

01:50 Druga strona
medalu 

02:50 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 
Święty 14:00 Pamiętniki 
z wakacji 

15:00 Detektywi w akcji - serial 
kryminalny. Detektywi 
zmagają się z najdziwniejszy-
mi sprawami, którą trapią ich 
zleceniodawców. Po pomoc 
do detektywów nie zgłaszają 
się bowiem „normalni” 
ludzie. To ofi ary najbardziej 
niespotykanych, losowych 
zbiegów okoliczności, 
niezwykle wyrafi nowanych 
intryg cynicznych prześla-
dowców . 17:00 Pamiętniki 
z wakacji 18:00 Policjantki 
i Policjanci 20:00 Święty 

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial kryminal-
ny 22:05 Zaginiony w akcji 
3 00:20 Śmierć na 1000 
sposobów

10:00 Informacje dnia 10:15 
Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:35 Przyroda 
w Obiektywie 11:50 Kolory 
Świętości 11:55 Święty na 
każdy dzień 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Jezus 12:50 Galilej-
czyk 13:20 100 cudownych 
miejsc na świecie 

13:30 Msza Święta 4:30 Filmowe 
Życiorysy 15:35 Biegnę 
całym swoim sercem 15:50 
Ma się rozumieć 16:00 Infor-
macje dnia 16:10 Sanktuaria 
polskie 16:30 Zew natury 

16:55 Świadkowie 17:25 
Święty na każdy dzień 17:30 
Spotkanie Rodziny Radia 
Maryja w Sanktuarium MB 
Fatimskiej 19:25 Kartka 
z kalendarza 19:30 Jesteśmy 
katolikami 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Kartka z kalendarza 21:00 
Apel Jasnogórski

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY KOMEDIA FILM AKCJI FILM WOJENNY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 18 sierpnia

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

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

rolników przystało! 
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
11:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce

- Skrzydlice - nowi piraci z 
Karaibów - fi lm 

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

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 Uśmiech losu - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu -
19:30 Wiadomości 
20:10 La Bandida - serial 
20:55 Liga Mistrzów 
23:05 Ocaleni - reality show 
00:10 Odnaleźć nadzieję 

- fi lm obyczajowy
02:00 Goście, goście 3: 

Rewolucja - komedia
03:55 (Nie)uczciwość: prawda 

o kłamstwach 
- fi lm dokumentalny

05:00 Cafe piosenka
- talk-show

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:50 Wspomóż nas Panie
07:10 Spiszmy się jak na 

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

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

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

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

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:45 C. K. Dezerterzy 
- cz. II - komedia, 
prod. Polska, Węgry, 1985, 
reż. Janusz Majewski, 
wyk. Marek Kondrat, 
Zoltan Bezerdy, Wiktor 
Zborowski, Jacek Sas
- Uhrynowski

22:05 Siostry - fi lm obyczajowy, 
prod. Włochy, 2016 

23:15 Zorza nad Gdańskiem 
- cykl dokumentalny

00:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

00:40 Paradoks - serial
kryminalny TVP 

01:35 Z tatą czy z mamą 2 
03:15 Długa droga - fi lm doku-

mentalny, reż. Weronika 
Mliczewska 

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

- program kulinarny
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
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 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

21:00 Prestiż 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
2006, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Hugh 
Jackman, Christian
 Bale, Michael CaineR-
ebecca Hall, Scarlett 
Johansson, David Bowie, 
Andy Serkis 

23:40 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:45 Lina 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1984, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Clint 
Eastwood, Genevieve 
Bujold, Dan Hedaya, 
Alison Eastwood, 
Jennifer Beck 

03:10 Noc magii 
04:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

20:00 Dzień, w którym 
zatrzymała się Ziemia

 Jennifer Connelly 
wciela się w doktor Helen 
Benson, która poznaje 
Klaatu - kosmitę usiłu-
jącego ostrzec Ziemian 
przed katastrofą. Gdy 
władze odmawiają Klaatu 
spotkania z przedstawicie-
lami ONZ i traktują go jak 
wroga, Helen i jej pasierb 
dowiadują się, że nie ma 
on złych zamiarów. 

22:15 Włoska robota
00:45 Dziewczyna 

z ekstraklasy
03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:25 Informacje kulturalne
08:35 Powidoki - Leszek 

Kołakowski - program 
publicystyczny 

08:50 Boleś - fi lm animowany
09:10 Handlarz cudów 

- dramat,
 prod. Polska, Szwecja, 
2009, reż. Jarosław Szoda

11:00 Pogranicze w ogniu 
- serial TVP 

12:10 Noce i dnie - serial TVP, 
reż. Jerzy Antczak, 
wyk. Jadwiga Barańska, 
Jerzy Bińczycki

13:10 Gdzie jest dziadek?
- fi lm krótkometrażowy

13:30 Rok 2020 - cykl 
dokumentalny 

13:55 Lot, reż. Krzysztof 
Miklaszewski 

14:35 Informacje kulturalne
14:50 Miasto z morza 

- fi lm obyczajowy

16:55 Ostatnia akcja 
- komedia sensacyjna

18:30 Teatr na ten czas 
18:45 Serialowa nostalgia

- Rodzina Leśniewskich 
- serial przygodowy TVP 

19:15 Serialowa nostalgia 
- Sto minut wakacji 

19:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki 

20:00 Stulecie Winnych
- serial TVP 

21:00 Lekkie obyczaje
- Ta nasza młodość 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA

22:45 Co dalej? 
23:20 Portrety 
01:05 Joanna d’Arc - opera
03:15 Teatr na ten czas 
03:25 Kino nocne - Wakacje 

Waltera - komedia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

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
prod. Polska

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

20:00 Wasabi: Hubert 
zawodowiec
Paryski policjant, Hubert 
Fiorentini, przylatuje do 
Tokio, by wziąć udział 
w pogrzebie dawnej 
narzeczonej. Na miejscu 
dowiaduje się, że ma 
nastoletnią córkę, którą 
ściga japońska mafi a.

21:55 Imperium wilków
00:25 Dorwać Cartera
02:20 Na wariackich 

papierach
- serial kryminalny

03:30 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Niesamowite!

04:20 Na jedwabnym 
szlaku

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

05:05 Szkoła
06:05 Mango 

telezakupy
07:30 Mała piękność 

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

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

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Po pierwsze kino 
14:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 U-571 - fi lm wojenny, 
Francja, USA, 2000, 
reż. Jonathan Mostow, 
wyk. Matthew McCo-
naughey, Bill Paxton, 
Harvey Keitel, Jon Bon 
Jovi, David Keith, Thomas 
Kretschmann 

22:30 Steve Jobs 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2015, reż. Danny Boyle, 
wyk. Michael Fassbender, 
Kate Winslet, Seth Rogen, 
Jeff  Daniels, Michael 
Stuhlbarg 

01:00 Kości 
- serial, USA 

02:00 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:35 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami 
przestępczości w stanie Tek-
sas. 08:00 Nasz Nowy Dom 
09:00 Policjantki i Policjanci 
12:00 STOP Drogówka 13:00 
Święty 14:00 Pamiętniki 
z wakacji 

15:00 Detektywi w akcji 17:00 
Pamiętniki z wakacji 18:00 
Policjantki i Policjanci 20:00 
Święty 21:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 

22:00 Silent Hill Heather przez 
całe życie ucieka przed 
niebezpiecznymi i niewytłu-
maczalnymi siłami. W dniu 
swoich osiemnastych uro-
dzin, nawiedzona kolejnymi 
koszmarami i przerażona 
zniknięciem ojca, dowiaduje 
się, że nie jest osobą, za którą 
się dotychczas uważała. 
00:00 Śmierć na 1000 sposo-
bów 00:30 Spadkobiercy

11:05 Mocni w wierze 11:35 100 
cudownych miejsc na świecie 
11:45 Historia i architektura 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Sank-
tuaria polskie 12:40 Święty 
Piotr Julian Eymard 

13:30 Msza Święta 14:30 
Filmowe Życiorysy 15:00 
Żywe kamienie 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Jestem mamą 

16:30 Kalejdoskop Młodych 
16:50 Na grzyby 17:05 
Kolory Świętości 17:10 
Prosto o gospodarce 17:30 
Okiem kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje 
dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 19:25 Święty 
na każdy dzień 19:30 Każdy 
maluch to potrafi  19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Kartka z kalendarza 21:00 
Apel Jasnogórski
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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 Rodzinny ekspres 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
08:40 Ta jedyna - serial 
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 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? 
17:55 Uśmiech losu 

- serial obyczajowy
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 La Bandida - serial 

obyczajowy, prod. Meksyk
20:55 Liga Mistrzów
23:05 Lekkoatletyka
23:40 Historia bez tajemnic 
00:30 Rodzinne sekrety

- thriller, prod. USA, 2017
02:00 Determinator - serial 
02:55 Wojsko - polskie.pl
03:15 Terytorialsi
03:35 Dokument
04:55 Zakończenie dnia

05:00 Cafe piosenka
05:55 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:50 Cadyk z Lelowa 
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:20 Familiada - teleturniej 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:00 Przemienienie

Pańskie - relacja 
12:00 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
12:35 Koło fortuny
13:10 Va Banque - teleturniej 
13:40 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Czarne chmury - serial 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Rodzinka.pl - serial 

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:45 Kino relaks - Miłosne 
antidotum
- komedia romantyczna, 
prod. Szwecja, 2014, reż. 
Staff an Lindberg, wyk. 
Izabella Scorupco, David 
Hellenius, Suzanne Reuter, 
Claes Ljungmark 

22:35 Olivia - serial kryminalny, 
prod. Francja

00:30 C. K. Dezerterzy 
- komedia, prod. Polska, 
Węgry, 1985, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Marek 
Kondrat, Zoltan Bezerdy

01:50 Braciszek Karel 
- fi lm dokumentalny

03:00 Trzeci ofi cer - serial 
sensacyjny TVP

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

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
- program kryminalny 

12:15 Ukryta prawda 
13:15 Szpital - program 

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

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

21:00 Wyspa 
- fi lm S-F, USA, 2005, 
reż. Michael Bay, wyk. 
Ewan McGregor, Scarlett 
Johansson, Djimon 
Hounsou, Sean Bean, Steve 
Buscemi, Michael Clarke 
Duncan 

23:50 Czerwona 
planeta
- fi lm S-F, USA, Australia, 
2000, reż. Antony 
Hoff man, wyk. Val Kilmer, 
Carrie-Anne Moss, Tom 
Sizemore, Benjamin Bratt, 
Terence Stamp, Simon 
Baker 

02:05 Nie z tego świata 
- serial, USA 

03:05 Noc magii 
- program ezoteryczny

04:25 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Skarb narodów
 Ben trafi a na pewien 

trop - okazuje się, że mapa 
prowadząca do skarbu 
znajduje się na odwrocie 
Deklaracji Niepodległości. 

22:55 Zoolander
 Derek Zoolander, 

trzykrotny zdobywca 
tytułu Modela Roku, zos-
taje zdetronizowany przez 
Hansela znienawidzonego, 
młodszego rywala. Derek 
porzuca Nowy Jork i wraca 
do rodzinnego miasteczka, 
gdzie zostaje górnikiem. 
Niestety, praca w kopalni 
jest pomyłką. Delikatne 
dłonie nie są przyzwycza-
jone do ciężkiego kilofa.

00:45 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

02:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny 

09:00 Którędy po sztukę 
09:20 Ostatnia akcja

- komedia sensacyjna
11:00 Noce i dnie - serial TVP 
13:10 Brzemię - fi lm 

animowany
13:30 Sztuka Niderlandów 

- fi lm dokumentalny
14:45 Parę osób, mały czas 

- dramat, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Krystyna 
Janda, Andrzej Hudziak

16:40 Sól ziemi czarnej - dra-
mat, reż. Kazimierz Kutz, 
wyk. Olgierd Łukaszewicz, 
Jan Englert, Jerzy Bińczy-
cki, Jerzy Cnota

18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia 

- Sto minut wakacji 
19:40 Muzeum Polskiej 

Piosenki

20:00 W trzy miesiące 
dookoła świata 
- Dzikie historie 
- komediodramat, 
prod. Hiszpania, Argenty-
na, 2014, reż. Damian Szi-
fron, wyk. Ricardo Darin, 
Oscar Martinez, Leonardo 
Sbaraglia

22:10 Geniusz - serial
24:00 Dokument w podróży 

- Barwy Japonii: 
Wspaniały świat 
Alberta Kahna 

01:05 Powidoki 
01:20 Lekkie obyczaje 

- Ta nasza młodość
- fi lm obyczajowy,
prod. USA

03:00 Scena Klasyczna
- Scena klasyczna - Maciej 
Skrzeczkowski - koncert

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
prod. Polska

16:00 Rodzinny 
interes 
- serial obyczajowy

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

20:00 Igrzyska śmierci
22:55 Żołnierze kosmosu

Grupa szkolnych przyjaciół 
wstępuje do armii, co 
gwarantuje im obywa-
telstwo i różne przywileje. 
Wkrótce stawiają czoła 
najeźdźcom z kosmosu, 
olbrzymim pajęczakom.

01:25 Na wariackich 
papierach

02:25 Zobacz to! Blok 
powtórkowy:
Niesamowite!

03:10 Na jedwabnym szlaku
04:20 Taki jest świat 
05:00 Nash Bridges 

- serial sensacyjny

05:05 Szkoła
06:05 Mango

telezakupy
07:30 Mała piękność 

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

- program obyczajowy 
11:30 Mango 

telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna 

Maria Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda

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

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 

20:00 Sully 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2016, reż. Clint East-
wood, wyk. Tom Hanks, 
Aaron Eckhart, Laura 
Linney, Mike O’Malley, 
Anna Gunn 

22:05 Ostatni samuraj 
- fi lm przygodowy,
prod. USA, 2003, 
reż. Edward Zwick, 
wyk. Tom Cruise, Ken 
Watanabe, Timothy 
Spall, Billy Connolly, Tony 
Goldwyn, Hiroyuki Sana-
da, Koyuki, Shichinosuke 
Nakamura 

01:20 Kości - serial, USA 
02:20 Druga strona 

medalu 
- talk show 

02:55 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) jest 
jednym z najlepszych 
Strażników Texasu. Ma dosyć 
„ostre” metody zwalczania 
przestępców. 08:00 Nasz 
Nowy Dom 09:00 Policjantki 
i Policjanci 12:00 STOP 
Drogówka 13:00 Święty 

14:00 Pamiętniki z wakacji 
15:00 Detektywi w akcji 
17:00 Pamiętniki z wakacji 
18:00 Policjantki i Policjanci 
Policjanci z dwóch komend 
codziennie interweniują, po-
cząwszy od pijackich melin, 
a skończywszy na domowych 
kłótniach. 

20:00 Święty 21:00 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
22:05 Przepowiednia 00:30 
Tuż przed tragedią 01:35 
STOP Drogówka 02:35 
Anatomia głupoty według 
Richarda Hammonda 03:05 
Interwencja

09:50 100 cudownych miejsc 
na świecie 10:00 Audiencja 
Generalna Ojca Świętego 
Franciszka z Watykanu 11:00 
Świat na wyciągnięcie ręki 
11:25 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:40 Prosto 
o gospodarce 

12:00 Anioł Pański 12:03 Infor-
macje dnia 12:20 Dzieci An-
dersa 13:25 Święty na każdy 
dzień 13:30 Msza Święta 
14:30 Frank Duff  i Legion 
Maryi 15:20 Moja Fatima 
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 Infor-
macje dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 19:25 Święty 
na każdy dzień 19:30 Brat 
Franciszek 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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05:15 Przysięga - serial 
06:05 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 Coś dla Ciebie 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Spiszmy się jak na 

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

i ich mieszkańcy - Góry 
Półwyspu Koreańskiego - 
fi lm dokumentalny

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

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 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! 

- magazyn 
20:35 La Bandida - serial
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Sekundy, które

zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
23:30 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
00:20 Tylko jedno spojrzenie

04:50 Cafe piosenka 
- talk-show

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

06:15 Operacja Zdrowie 
- Kręgosłup. Leczenie bólu 
kręgosłupa. Wrocław

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

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

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

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

fabularyzowany TVP 
14:05 Czarne chmury - serial 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

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

- teleturniej 
19:00 Rodzinka.pl - serial 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Filmowe czwartki 

- Wiesław Kot - felieton 
20:45 Filmowe czwartki 

- Magia w blasku 
księżyca - komedia

22:35 Amerykańskie smoki
00:20 RoboCop 2 

- fi lm fabularny
02:25 Midnight Sun - serial 
03:30 Art Noc 
04:25 To je Borowicz

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 kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
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 kulinarny
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku

20:20 Milionerzy
- program rozrywkowy

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

22:00 Sąsiedzi - fi lm komedia, 
USA, 2014, reż. Nicholas 
Stoller, wyk. Seth Rogen, 
Zac Efron, Rose Byrne, 
Christopher Mintz-Plasse, 
Dave Franco 

00:05 Narzeczony 
mimo woli 
- fi lm komedia, USA, 2009, 
reż. Anne Fletcher, wyk. 
Sandra Bullock, Ryan 
Reynolds, Mary Steenbur-
gen, Craig 
T. Nelson, Betty White 

02:20 Uwaga! - magazyn
02:45 Noc magii 
04:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 7 rzeczy, których 

nie wiecie o facetach
- fi lm obyczajowy

 Siedmiu mężczyzn 
poszukuje wielkiej miłości 
i odrobiny szczęścia. 

22:45 Sex Story
- komedia romantyczna, 
prod. USA

 Emma i Adam przypad-
kowo spotykają się po 
latach. Ponieważ Emma 
cierpi na swego rodzaju, 
a Adam zupełnie je 
odrzucił - zresztą 
dlatego, że jego ojciec 
zaczął spotykać się
z jego byłą dziewczyną 
- oboje decydują wyrzec 
się emocji, z jakimi ma się 
do czynienia będąc 
w romantycznym związku 
i zostać przyjaciółmi. Zero 
zaangażowania, kłamstw, 
zazdrości, wspólnych 
śniadań, tęsknoty... 
jednym słowem żadnych 
zobowiązań... 

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:25 Informacje kulturalne
08:35 Studio Kultura - Roz-

mowy - Piotr Milewski 
08:45 Boleś - fi lm animowany, 

prod. Niemcy, Słowenia, 
2013, reż. Spela Cadez 

09:05 Sól ziemi czarnej - dra-
mat, reż. Kazimierz Kutz, 
wyk. Olgierd Łukaszewicz, 
Jan Englert, Jerzy Bińczy-
cki, Jerzy Cnota

11:00 Noce i dnie - serial TVP 
13:10 Wakacje
13:30 Ikony muzyki - Abba 

- cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania, 
2015, reż. Lyndy Saville 

14:20 Pola
14:45 Jestem - fi lm obyczajowy, 

reż. Dorota Kędzierzawska, 
wyk. Piotr Jagielski, 
Agnieszka Nagorzycka, 
Edyta Jungowska, Barbara 
Szkałuba, Paweł Wilczak

16:30 Perła w koronie
- dramat, reż. Kazimierz 
Kutz

18:30 Teatr na ten czas 
- Maria Maj - felieton 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Sto minut wakacji 

19:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki 

20:00 Kobra - Odwet 
- spektakl teatralny

21:45 Koło pióra - magazyn 
22:05 Kino Mistrzów - Under-

ground - fi lm fabularny
01:00 Urszula Dudziak, 

Grażyna Auguścik 
i Trio Andrzeja 
Jagodzińskiego 

02:00 Nocny dokument 
- W ostatniej chwili 

03:00 Teatr na ten czas 
- Maria Maj - felieton

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Do lombardu równie 
chętnie zaglądają 
zwariowani poszukiwacze 
okazji, złodzieje 
zy nawet policjanci. 
Każdy odcinek to nowa, 
ciekawa historia. Serial z 
dużą dawką humoru, ale 
także okazji do wzruszeń 
i refl eksji.

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 Pożyczony 
narzeczony
W dniu urodzin Rachel 
budzi się obok Dexa, 
narzeczonego jej naj-
lepszej przyjaciółki.

22:15 Męska rzecz
00:15 Wichry namiętności
03:00 Na wariackich

papierach
- serial kryminalny
David Addison wraz 
z piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

04:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy:
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

05:05 Szkoła
06:05 Mango

telezakupy
07:30 Mała piękność 

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

- program obyczajowy 
11:30 Mango 

telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Po pierwsze kino 
14:55 Ukryta prawda 

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

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 

20:00 Showtime 
- fi lm komedia, USA, 2002, 
reż. Tom Dey, wyk. Robert 
De Niro, Eddie Murphy, 
Rene Russo, William 
Shatner, Chris Ufl and, 
Nestor Serrano 

22:05 Jackie Chan: 
Przyjemniaczek 
- fi lm komedia, 
prod. Hong Kong, 
USA, Australia, 1997, 
reż. Samo Hung, 
wyk. Jackie Chan, Richard 
Norton, Miki Lee, Karen 
McLymont, Gabrielle 
Fitzpatrick 

00:10 Kości - serial, USA 
01:05 Druga strona 

medalu
- talk show 

02:45 Noc magii 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu - serial 
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy 
Dom 09:00 Policjantki i Po-
licjanci - serial kryminalny 
prod. Polska 12:00 STOP 
Drogówka 13:00 Święty 
14:00 Pamiętniki z wakacji. 

15:00 Detektywi w akcji 17:00 
Pamiętniki z wakacji 18:00 
Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny 20:00 
Święty 21:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

22:05 Najdłuższy marsz Billy’ego 
Lynna - dramat 19-letni 
żołnierz, Billy Lynn, po jednej 
z niezwykle cięzkich bitew 
w Iraku, podczas której 
kamery zarejestrowały jego 
wyjątkowy wyczyn na polu 
walki, w jednej chwili staje 
się narodowym bohaterem 
Ameryki. Wracają wraz 
towarzyszami broni. 00:25 
Interwencja

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 Łaska niepojęta 13:20 
100 cudownych miejsc na 
świecie 13:30 Msza Święta 

14:30 Geniusz Stworzenia 15:50 
Ma się rozumieć 16:00 Infor-
macje dnia 16:10 Z wędką 
nad wodę w Polskę i Świat 
16:35 Porady Medyczne 
Bonifratrów 17:00 Akademia 
pro-life 17:05 Ukraińska 
zbrodnia w Hucie Pieniackiej 
17:30 Okiem kamery 17:55 
Kartka z kalendarza 18:00 
Anioł Pański 18:05 Infor-
macje dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 

19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina 
20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 20:50 Kartka 
z kalendarza 21:00 Apel 
Jasnogórski 
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KUPIĘ

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

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

 u Sprzedam baterię do wanny, 
jak nówka, chrom. Dostosowana do 
pralki. Wyjście do węża + kurek do 
wody 35 zł. tel. 795 406 064

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

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

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

 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 Dom 200 m2, zabudowanie, 
pole, Jędrzychowiczki. tel. 516 368 
450

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

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

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

 u Żary – garaż na sprzedaż w po-
bliżu Netto. 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 kamienicy, 2 pokoje w cenie 
1250 zł + opłaty, Partner Nierucho-
mości, 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 - ładny dom na sprzedaż, 
do wprowadzenia, usytuowany na 
dużej działce, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

 u Żary- mieszkanie, 2 pokoje z 
ogódkiem, z miejscem postojowym 
w ciekawej lokalizacji, Partner Nie-
ruchomości 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 mieszkania 
do wynajmu w atrakcyjnych ce-
nach, Partner Nieruchomości 501-
509-731

REKLAMA

Przepisy kulinarne
Zapiekanka 
z cukini
Składniki:
• 2 duże cukinie lub 4 małe
• … 1 duża cebula
• … 3 ząbki czosnku
• … 1 pęczek koperku
• … 125 g sera mozzarella (kulka lub tarty)
• … 3 jajka
• … 2 łyżki oliwy
• … 3 łyżki bułki tartej
• … 1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej
• … sól, pieprz

Wykonanie
Cukinie dokładnie myjemy, osuszamy i ście-
ramy razem ze skórką na tarce o dużych 
oczkach. Jeżeli mamy dużą cukinie to wy-
drążamy środek z pestkami przed starciem. 

Startą cukinię solimy i odstawiamy na około 
10 min. 
Następnie dokładnie odciskamy z nadmiaru 
wody.
Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę. 
Obrane ząbki czosnku przeciskamy przez 
praskę. Pęczek koperku myjemy, osuszamy  
i drobno siekamy. Ser mozzarella odsączamy  
z zalewy i ścieramy na tarce o dużych oczkach.
Do miski wrzucamy starte i odsączone cuki-
nie, cebulę, czosnek, mozzarellę i koperek. 
Dodajemy jajka, oliwę, sól, pieprz oraz buł-
kę tartą i mąkę ziemniaczaną. Dokładnie 
wszystko mieszamy łyżką. Masę przekładamy 
do naczynia żaroodpornego (np. 24 x 15 cm) 
i wyrównujemy. Wkładamy do piekarnika na-
grzanego do 190 stopni na około 45-50 min. 
Zapiekankę  pozostawiamy jeszcze przez 
około 10 min. w wyłączonym piekarniku.
Ciepła zapiekanka nie kroi się dobrze dopiero 
po wystudzeniu. Możemy ją wówczas pokroić 
ją na ładne kawałki. 

fot. ARMG
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u Żary, Żagań – kupię mieszkanie 
do 100 tys. Partner Nieruchomości 
501-509-731

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

u Żary – mieszkanie do wynaję-
cia w bloku, wyposażone, 2 pokoje, 
50 m2 w cenie 1300 zł + opłaty. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u Mieszkanie na sprzedaż Ża-
ry, I piętro, 3 pokoje, 56m2, cena: 
159.000zł 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 
795.000 zł 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 Sprzedam Opel Astra 1,4 Turbo 
Dynamic, 2015r., 150 KM. Bogate 
wyposażenie, polski salon, pierw-
szy właściciel.  tel. 606 805 778

PRACA

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

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

USŁUGI

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

u Brukarstwo, osuszanie budyn-
ków, polbruk, granit, wyłożę pose-
sje, parkingi. tel. 695 836 995

ZWIERZĘTA

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

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

Lubsko 1
• Nauczyciel j. 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
• Pracownik socjalny Brody 1
• Salowa Żary 5
• Samodzielny księgowy/ księgowa Żary 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Żary 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Lipinki 

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

tariatu Żary 1
• Kierowca kat. B Lubsko 1
• Kierowca samochodu ciężarowego Lubsko 2
• Wartownik Skład Potok 7
• Zastępca Komendanta Oddziału Wart 

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

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

• Opiekunka Miłowice 1
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 2
• Kierowca – pracownik zieleni/ładowacz 

nieczystości Żary 2
• Pracownik zieleni/sprzątacz posesji Żary 2
• Kierowca/ Dostawca posiłków Teren 

miasta Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 2
• Kucharz Żary 1
• Pomoc kuchenna/ Sprzątanie Żary 3
• Psycholog Żary 1

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

szkła Żary 10
• Tokarz/Ślusarz/Frezer Żary 2
• Brukarz Żary 2
• Płytkarz Żary 2
• Szpachlarz 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
• Pracownik produkcyjny Lubsko 5
• Pracownik produkcji Lubsko 3
• Sprzątaczka Lubsko 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Pracownik magazynu Jasień 2
• Brygadzista tapicerni Jasień 1
• Robotnik ogólnobudowlany Jasień 2
• Pracownik budowlany (dachy, ocieplenie) 

Lubsko 5
• Robotnik ogólnobudowlany Roztoki, 

Jasień 3
• Pracownik budowlany/dekarz Żary 2

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
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Różne książki wpadają mi w ręce. Oczy 
czytają, a głowa analizuje. Tak już 
mam i nic na to nie poradzę... Nie skła-
dam liter bez sensu. 

Choć moim najulubieńszym ga-
tunkiem są kryminały, i to raczej się 
szybko nie zmieni, to lubię od czasu 
do czasu poczytać o miłości. Zwłasz-
cza, gdy w tych opowieściach odnaj-
duję jakiś głębszy sens.

„Miłość ma swoje imię” Ilony Go-
łębiewskiej. Wakacje sprzyjają miłości. 
Tak przynajmniej słyszałam. No to ro-
mantyczna opowieść bardzo proszę...

Autorka wspaniale uchwyciła 
to, co w życiu najważniejsze i najcen-
niejsze - przyjaźń, miłość, rodzina. Nie 
doceniamy, lub nie zauważamy tego  
w codziennej gonitwie. Dopiero przy-
słowiowe „nieszczęście” potrząsa na-
mi i zatrzymujemy się natychmiast. 
Aby ten najbliższy sercu nas dogonił. 
Żeby pomógł. Żeby był. Wsparł. Przy-
tulił. Nawet wtedy, gdy nie potrafimy 
się przyznać, że tego właśnie w danej 
chwili potrzebujemy najbardziej.

Ilona Gołębiewska przedstawia 
dwoje bohaterów o jakże odmiennej 
sytuacji. Anna pracuje z dziećmi i jest 
wolontariuszką w szpitalu. Ledwo wy-
starcza jej na życie. Po drugiej stronie 
jest Michał, syn bogatych rodziców. 
Narkotyki, alkohol nie są mu obce. Na 
brak pieniędzy nigdy nie narzekał. Po-
gubił się w życiu i z pewnością potrze-
bował pomocy. Natrafił na dziewczynę 
mądrą życiowo, dobrą, a co najważ-
niejsze taką, która spostrzegła w nim 
człowieka wartościowego. Podała rę-
kę, a z czasem i coś więcej. Ale żeby 
nie było tak kolorowo, w książce poja-
wia się ten trzeci... W jakiej roli, tego 
nie zdradzę, bo oczywiście odsyłam do 
lektury.

Jest to niewątpliwie piękna opo-
wieść o wierze w drugiego człowieka, 
bezinteresownej pomocy bliźniemu  
i ogromnej mocy przyjaźni. Miłość ro-
dzi się na solidnej podstawie przy-
jaźni. Czytając stajemy się świadka-
mi tego, co powszechnie jest znane. 
Wsparcie i miłość czynią obdarowane-
go silniejszym. Dają motywację do na-
prawienia siebie. To, że ktoś pomyśli  
o nas dobrze, mimo, że ta dobroć le-
ży na samym dnie szklanki, czy strzy-
kawki, jest solidną liną, aby wspiąć się 
wyżej. Wiara czyni cuda..., powiedze-
nie adekwatne do bohaterów książki. 

Czy wszyscy zasługują na po-
mocną dłoń? Na to pytanie nie odpo-
wiem, bo nie wiem. Czasem jednak 
myślę, że nie. Ale to moje, bardzo su-
biektywne zdanie.

Dla tych, którzy lubią się wzru-
szać i uśmiechać, gdy życie bohaterów 
zmierza ku miłości i szczęściu, ta po-
zycja będzie w sam raz. M.

A może 
książka...

Jubileuszowo
ŻARY 8 sierpnia  
w Salonie Wystaw 
Artystycznych wręczono 
nagrody laureatom  
30. Wojewódzkiej Wystawy 
Fotograficznej Żary 2020.

Grand Prix zdobyła Zuzanna Mróz z Zie-
lonej Góry. Laureatem pierwszej nagrody 
został Marek Hercik z Żar, drugiej - Ma-
teusz Papliński z Zielonej Góry, a trzeciej 
- Jagoda Zwiernik z Żagania.

Wyróżniono prace Ryszarda Anac-
kiego, Tymoteusza Sejwy i Anny Piecho-

wiak - wszyscy z Zielonej Góry. 
Jury w składzie: Paweł Janczaruk, 

Zbigniew Pietraszkiewicz, Roman Przy-
wotulski i Grzegorz Kowalczuk, miało do 
obejrzenia 230 fotografii nadesłanych na 
konkurs przez 27 autorów. Ostatecznie na 
wystawę trafiło 85 prac.

- W tym roku fotografom jak nigdy 
udało się fotografią zatrzymać to co nie-
fotografowalne, ale przez to zdjęcia które 
są na wystawie pozostaną na dłużej w na-
szej pamięci - napisał w katalogu wystawy 
przewodniczący jury Paweł Janczaruk, ar-
tysta fotografik ZPAF i członek Fotoklubu 
RP. ATB

fot. Andrzej Buczyński
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KRZYŻÓWKA

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

20.08

Euzebiusza, Maksymiliana
Dzień Energetyka

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 3710849Marii, Stefana, Miriama

Wniebowzięcie NMP
Święto Wojska Polskiego

Diomedesa, Rocha
Międzynarodowy Dzień Latarni 
Morskich

Anity, Jacka
Dzień Pozytywnie Zakręconych

Heleny, Ilony

Bolesława, Ezechiela, Juliusza
Światowy Dzień Pomocy Humanitar-
nej, Światowy Dzień Fotografii

Bernarda, Samuela
Dzień Wyznawania Miłości
Dzień Komara

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

SAMSAM
14-20.08 - godz. 17.30

WŁOSKIE WAKACJE
14-17.08 - godz. 19.30; 19-20.08 - godz. 19.30
DKF - OJCIEC
18.08 - godz. 19.30

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