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Nie jestem cyborgiem,
czy kosmitką. Jestem
najzwyczajniejszą
kobietą
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FakTY

Czy wiesz, że…
mieszkańcom, ale i gościom
z Wrocławia, Drezna czy
Berlina. W 1999 roku pojawił
się pomysł reaktywowania
w Szczawnie-Zdroju pola
golfowego.
Red
Rubryka powstaje we współpracy z
Biblioteką pod Atlantami

T y l ko u n a s 3 2 s t r o n y !

Nasza wielka „pięćsetka”
Wciąż pisaliśmy o tym, że możecie znaleźć naszą gazetę w około
400 punktach kolportażu na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. W końcu usiedliśmy i je dokładnie policzyliśmy. I co wyszło?
Że jest ich około 500! Tak, to prawda. W tylu miejscach znajdziecie WieszCo. Do niektórych dowozimy kilkadziesiąt sztuk, do
innych zaledwie kilka, ale...
… najważniejsze, że jesteśmy dosłownie w każdym zakątku regionu.
W niektórych miejscach zostawiamy
ledwie kilka egzemplarzy, bo ktoś nas o
to poprosił mówiąc „wiecie, nie mamy
jak podjechać te kilkaset metrów do
większego punktu kolportażu, prosimy,
przywieźcie nam waszą gazetę, bo ludzie
się o nią wciąż pytają”. Co mamy robić,

wsiadamy w samochód i wieziemy. Bo
czytelnicy są dla nas najważniejsi, a
gdy słyszymy, że ludzie bardzo chcą nas
czytać, to nie mamy wyjścia. Jak tu odmówić. Takich miejsc jest bardzo wiele.
Je też wliczamy w naszą sieć dystrybucji,
która stale się rozrasta.
Duma nas rozpiera, że robimy taką
gazetę, o którą „ludzie się zabijają”.

Dobra, może trochę przesadziliśmy, ale
cieszymy się, że tak nas polubiliście.
Chcecie nas czytać, doceniacie zawartość waszego ulubionego tygodnika i
regularne wyglądacie nas co wtorek. To
też wasza zasługa, bo wielu tematów
nie udałoby się ruszyć, gdyby nie sygnały od was, Szanowni Czytelnicy. Dlatego
wciąż czekamy na kolejne podpowiedzi.

O czym chcielibyście u nas przeczytać.
Piszcie na adres: redakcja@wieszco.pl.
A w tym tygodniu jak zwykle najnowszy numer naszej gazety. Na 32
stronach mnóstwo dobrego i ciekawego. Zaczytujcie się w nieskończoność,
bo obok WieszCo nie można przejść
obojętnie lub po pół godzinie odłożyć
na półkę. Tu jest tyle do czytania, że
starczy na cały tydzień. Tylko u nas 32
strony najlepszych treści w regionie.
Szukajcie nas w około 500 punktach
kolportażu na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Ale czytajcie nas też w
sieci. To już prawdopodobnie wiecie.
Na stronie www.wieszco.pl znajdziecie
zawsze najnowszy numer naszego
tygodnika, do ściągnięcia na urządzenia mobilne w wersji PDF, ale również
wszystkie dotąd wydania naszej gazety.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 14.09
Temp. 23/12
zachmurzenie małe
Środa 15.09
Temp. 23/13
zachmurzenie małe
Czwartek 16.09
Temp. 21/12
przelotne opady
Piątek 17.09
Temp. 19/11
deszcz
Sobota 18.09
Temp. 18/10
pochmurno
Niedziela 19.09
Temp. 17/9
zachmurzenie duże
Poniedziałek 20.09
Temp. 17/9
przelotne opady
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RYS: Marcin Skoczek

Polany w kierunku Wzgórza
Gedymina. Na tym obszarze
umiejscowionych było 18
dołków. Budynek na Słonecznej Polanie był domkiem
golfowym – z magazynami
i kawiarenką. Pole golfowe
było dużą atrakcją, zachwalano ją nie tylko okolicznym

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

W Szczawnie-Zdroju
przed II wojną światową
było pole golfowe? W 1924
roku otworzył je Jan Henryk
XV Hochberg, książę von
Pless. Pole do gry w golfa
ciągnęło się na długości kilku kilometrów i zajmowało
teren obecnej Słonecznej
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Tu możecie się
zapisać

» Nad Jeziorem Bystrzyckim zebrano prawie pół tony śmieci

Pójdą po śmieci świata
Jeśli myślicie, że w waszej okolicy wcale nie jest tak brudno, zaraz wam udowodnimy w jakim jesteście błędzie. Tylko przez jeden dzień wolontariusze zebrali nad
Jeziorem Bystrzyckim prawie pół tony śmieci! A nie mówiliśmy. Dlatego ruszcie się
z domów i w nadchodzący weekend weźcie udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska”. Możecie się jeszcze zapisać.

2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

ale wg powierzchni użytkowej

Leroy Merlin Świdnica zwycięskiego
sztabu 28 akcji „Sprzątanie świata –
Polska”. Nad Jeziorem Bystrzyckim
tylko jednego dnia zebrano ponad
470 kg odpadów. Różnych – szklanych, papierowych, plastikowych.

Był to tylko jeden z przystanków
tegorocznej akcji porządkowej, od
1994 roku koordynowanej przez
Fundację Nasza Ziemia. Sprzątano
tym razem zgodnie z aktualnym
hasłem „myślę, więc nie śmiecę”.

REKLAMA

Czy wiesz, że…

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny

A teraz wróćmy nad akwen w
Zagórzu Śląskim. Pewnie często tam
bywacie. Piękne miejsce i na pierwszy rzut oka całkiem czyste. Bzdura!
Udowodnili to w zeszłym tygodniu
pracownicy, a zarazem wolontariusze

Do zbierania odpadków gorąco namawiała ambasadorka tegorocznego
sprzątania Ewelina Flinta.
W Walimiu w ten sposób podsumowano inne wydarzenie nazwane
sympatycznie „Zostań bohaterem

naszej Ziemi” realizowane od czerwca
do końca lipca w całej Polsce przez
Fundację Leroy Merlin oraz Fundację
Nasza Ziemia. W tym czasie z terenów
zielonych, miejskich plaż, parków, lasów i miejsc wypoczynku posprzątano
32 tony śmieci. Nagrodzono prawdziwych bohaterów dbających o naturę.
Wręczono dyplomy, certyfikaty, ale nie
o plakietki i ordery tu chodzi. Lecz o
namówienie zwykłych ludzi do tego,
by ruszyli się z domów i zadbali o niewielki kawałek swojej okolicy. Przecież
zupełnie inaczej mieszka się w czystej
i uporządkowanej przestrzeni, niż w
brudzie i syfie z walającymi się dookoła odpadkami. Dlatego namawiamy
was do wzięcia udziału w 28 edycji
akcji „Sprzątanie świata – Polska”,
której finał już w ten weekend 17-19
września. Zobaczcie wyżej, jak zgłosić
się do robienia porządków.
Może to zabrzmi patetycznie, ale
weźcie głęboki oddech i pomyślcie z
troską o jedynej planecie, jaką mamy
do życia, zanim bezrefleksyjnie rzucicie na plaży butelkę po napoju
lub w lesie puszkę po browarku.
Powiedzmy razem i zdecydowanie
ToP
„nie śmiecę w naturze”!
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Chętni mogą rejestrować
swoje terenowe akcje
na stronie
www.naszaziemia.pl/ssp2021
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Do końca września trwa głosowanie
050 zł), Aktywnie i rodzinnie w
Parku Rusinowa (koszt – 745
tys. zł), Osiedlowe podwórko, bezpieczne dziecko (koszt
– 201 520 zł, Skatepark dla
dzieci (koszt – 726 tys. zł),
Park dla Podzamcza (koszt

– 743 tys. zł), Skatepark dla
młodzieży (koszt – 726 tys. zł),
Bezpiecznie w górach – pojazdy specjalistyczne dla GOPR
(koszt – 731 682 zł), Chodniki
na naszym osiedlu (koszt – 90
tys. zł), OSP GPR Wałbrzych

dla mieszkańców (koszt – 744
501 zł), Scena dla Wałbrzycha
(koszt – 709 150 zł), Ścianki
wspinaczkowe bulderingowe
dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy
– plac zabaw dla nastolatków

– II etap, doposażenie projektu
(koszt 745 tys. zł).
Uprawniony do głosowania
jest każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który ukończy 14 lat.
Głosować można tylko raz.

Rys. Katarzyna Zalepa

Jesteście ciekawi, na jakie
pomysły możecie oddać swój
głos? Oto one: Wspólne podwórko – rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego
na terenie PSP 6 (koszt – 615

Fot. (red)

Jeszcze nieco ponad dwa tygodnie mieszkańcy mogą głosować na projekty zgłoszone do Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Stan wyjątkowy pod prądem
Jeśli jeszcze nigdy nie trafiliście nawet „trójki” w Lotto, dajemy wam szansę
na wygraną. Obstawiajcie, jak myślicie, co jest groźniejsze? „Zielone ludziki”
na polsko-białoruskiej granicy czy podwyżki cen prądu od przyszłego roku?
Ci w rządzie wyglądają nam na typowych studentów. Wrzesień trwa w najlepsze, a tu sesja niezaliczona, czekają trzy poprawki, a w głowach myśl, żeby
przenieść się na inny uniwerek albo rzucić wszystko w cholerę. A potem opowiadać, że „ma się” kilka fakultetów.

Są rzeczy, których nie robi się
z wielką przyjemnością. Pokażcie
nam faceta, który jest w stanie
wytrzymać chodzenie przez cały
weekend po galeriach i wystawanie godzinami pod przymierzalniami. Albo która babka zasiądzie w
męskim gronie do piwa i chipsów,
żeby w sobotę i niedzielę zrobić
maraton oglądania meczów w europejskich ligach? Niektóre rzeczy
robi się dlatego, bo „tak” trzeba.
I tak jest ze stanem wyjątkowym
wprowadzonym na polsko-białoruskiej granicy.

Na wojskowości znamy się mniej
więcej tak dobrze jak minister Czarnek na oświacie, ale bardziej niż
żarty Karola Strasburgera w „Familiadzie”, bawią nas ci wszyscy eksperci
od obronności krytykujący tę decyzję.
Zaczynamy myśleć, że gdyby PiS
wprowadził dekretem nakaz podcierania tyłków papierem toaletowym,
opozycja krzyczałaby „skandal”, bo
lepsze są liście dębu. Chyba nas
już trochę poznaliście. Gdy trzeba,
kulturalne słowa wkładamy do wewnętrznej kieszeni starej kurtki, a tę
wrzucamy do charakterystycznego

pojemnika z czerwonym krzyżem.
Mówiąc wprost, to co słyszymy z ust
lewicy i koalicji obywatelskiej brzmi
gównianie. Bardziej niż zapewnienia polskich piłkarzy o wielkiej sile
reprezentacji. Dwóch łysiejących
facetów za naszą wschodnią granicą
uprawia jakieś gierki, a my mamy się
przyglądać i jeszcze przyklaskiwać
temu jak widzowie w teatrze, bo tak
wypada?! Co byście zrobili, gdyby
ktoś nieproszony chciał wam się
władować do domu? Pewnie byście
mu przed nosem drzwi zatrzasnęli.
Nieliczni daliby szklankę wody i

kromkę chleba. Coś nam się wydaje,
że ta sama Unia Europejska, która
jeszcze kilka lat temu chciała płacić za
każdego uchodźcę w euro, teraz po
cichu trzyma kciuki za Polskę, żeby
wschodnia flanka wytrzymała napływ nielegalnych migrantów. Teraz
chyba rozumiecie. Inną sprawą jest
to, co mówią niektórzy. Że polskie
wojsko przypomina dzieciaków z
zerówki. Miejmy nadzieję, że minister Błaszczak pożyczy w końcu od
Aborygenów szybkostrzelne łuki i
proce bojowe, a maczety błyskawicznego reagowania dotrą na czas. A i

Należy podać imię i nazwisko
oraz numer PESEL, a także
zaznaczyć zawarte na karcie
oświadczenia. Głosowanie
potrwa do 30 września.
SCB

jeszcze jedno. Niech kupi w końcu te
latawce ponaddźwiękowe, czekając
na obiecaną dostawę partii samonaprowadzających bumerangów na
podczerwień.
Dobra, bez jaj, bo sobie za dużo
pozwalamy. Pożartowaliśmy, ubaw
był po pachy, a teraz poważnie. O
rzeczy, która dotknie każdego. Nie
trzeba studiować kilku kierunków
naraz, zaliczać sesji w terminie, by
wiedzieć, że planowane podwyżki cen prądu uderzą po kieszeni
wszystkich bez wyjątku. No chyba,
że zamierzacie wygrać teleturniej
„Jeden z dziesięciu” i zgarnąć całą
pulę u Tadeusza Sznuka lub patrząc
prosto w oczy Hubertowi Urbańskiemu, po wykorzystaniu wszystkich kół
ratunkowych, wykrzyczeń „ostatecznie” po 12 pytaniu w „Milionerach”.
Wtedy nie musicie się przejmować.
Koszty emisji dwutlenku węgla wzrastają ostatnio bardziej niż ceny bułek
w piekarni lub malin w warzywniaku. Więcej trzeba zapłacić za wyprodukowanie prądu, do góry idą ceny
węgla, który stanowi główne źródło
produkcji energii w Polsce. Tylko patrzeć, jak dostawcy pójdą do Urzędu
Regulacji Energetyki i poproszą o
podniesienie cen dla odbiorców
indywidualnych. Wy, gdy idziecie
do szefa z wnioskiem o podwyżkę,
spotykacie się raczej z pobłażliwym
uśmiechem. Zaręczamy wam, tu tak
nie będzie. Od przyszłego roku za
prąd zapłacicie kilkanaście procent
więcej. A jeśli energia podrożeje,
to prawie wszystko razem z nią. No
chyba, że minister Sasin wprowadzi swoje „rekompensaty”. Dotąd
wszyscy o nich słyszeli, ale nikt nie
widział. To prawie jak z Yeti.
Tak sobie myślimy, nic tylko przesiadać się na samochody elektryczne.
Może wtedy spadnie popyt na naftę.
A jak już ta potanieje, to pewnie na
AliExpress najbardziej chodliwym
produktem staną się… lampy naftowe. Chyba, że UE zabroni ich
używania. Co nie jest wcale takie
abstrakcyjne. Prędzej „zielone ludziki” spotkacie na polsko-białoruskiej
granicy niż znajdziecie w sklepie
towar, który nie podrożeje. Żeby nie
było, my ufamy ministrowi Sasinowi,
który jakiś czas temu przyrzekł, że
podwyżek cen prądu nie będzie. To
wiarygodny, honorowy i uczciwy
człowiek. Mamy jednak nieodparte
wrażenie, że wkrótce klasę średnią
poznacie po zapalonym wieczorem
świetle w mieszkaniu.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (TMMP)

» Wniosek do Funduszu
Toyoty należy złożyć
najpóźniej do 3 grudnia

Idźcie i składajcie wnioski
Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty „Dobre
pomysły zmieniają nasz świat”. Nie tylko w Aglomeracji Wałbrzyskiej,
ale również w powiecie oławskim. Do rozdysponowania jest 160 tys. zł.

Fundusz Toyoty stworzony przez fabryki
koncernu w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach
co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty
organizacji non-profit, które realizowane są w
Aglomeracji Wałbrzyskiej lub powiecie oławskim.

Ważne, by zakładały trwałą zmianę w otoczeniu i
były związane z priorytetowymi obszarami firmy,
którymi są: ekologia, edukacja techniczna, sport,
poprawa mobilności, swoboda poruszania się
oraz bezpieczeństwo na drogach.

Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech
podmiotów. W przygotowaniu i realizacji
projektów organizacjom pomagają uczniowie
technikum architektury krajobrazu Zespołu
Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie

kierunku informatyka Zespołu Szkół im. Jana
Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja
Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora,
a fabryki koncernu w obu miastach finansują
najlepsze pomysły.
W konkursie mogą wystartować organizacje
non-profit, czyli jednostki nie nastawione na
osiąganie zysku takie jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, kluby sportowe,
wspólnoty samorządowe. Maksymalna kwota
wsparcia projektu wynosi 20 tys. zł, natomiast
całkowita pula środków do rozdysponowania
to aż 100 tys. zł dla projektów realizowanych
w Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz 60 tys. zł dla
pomysłów z powiatu oławskiego. Łączna pula
grantów to 160 tys. zł. Wszystkie zaplanowane
działania w ramach projektów powinny być
zrealizowane między kwietniem a październikiem 2022. Część z nich powstanie dzięki
dodatkowemu wsparciu ze strony partnerów
– firm, które w zamian za możliwość poznania
unikalnego systemu produkcyjnego Toyoty
przekażą środki na cele funduszu.
- W tej edycji od wyników głosowania
lokalnej społeczności będzie głównie zależeć
to, które projekty finalnie uzyskają wsparcie
funduszu – podkreśla Grzegorz Górski z
TMMP.
Dziś (wtorek, 14 września, o godz. 12:00)
w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu odbędzie się spotkanie
dla organizacji zainteresowanych składaniem
wniosku do Funduszu Toyoty. Uczestnicy zapoznają się z zasadami ubiegania się o dotację
oraz projektami zrealizowanymi w poprzednich
edycjach konkursu. Wniosek online należy
złożyć najpóźniej do 3 grudnia.
SCB
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Fot. użyczone (UM Świdnica/wizualizacja)

» Na świdnickim basenie po zakończeniu
prac będzie pięknie i funkcjonalnie

Będzie tu WYJĄTKOWO!

Prace na świdnickim basenie idą pełną parą. Obiekt zyska nową strefę wejścia, dodatkowe sanitariaty oraz szatnie, a teren zieleni w jego obrębie zostanie poddany rewitalizacji i wzbogaci
się o elementy małej architektury. Nie możemy się doczekać.

Po modernizacji lodowiska i stadionu remont basenu jest kolejną
ważną inwestycją dotyczącą unowocześnienia obiektów sportowych
Świdnicy, którą miasto właśnie
zrealizuje. Prace realizowane są
równolegle z przebudową basenów,
jako odrębne zadanie. Wykonawca
jest zobowiązany do opracowania
dokumentacji projektowej oraz
wykonania przebudowy istniejących pomieszczeń gospodarczych
i sanitariatów, remontu wieżyczki
na budynku wraz z przebudową

dachu i kas biletowych. Powstaną
dodatkowe przebieralnie. Zagospodarowany zostanie przyległy
teren. Pieniądze na realizację tych
zadań zostały już zabezpieczone w
budżecie miasta. W sumie będzie to
kwota 2,5 mln zł. Niedługo miasto
ogłosi przetarg ma wykonawcę
inwestycji.
Dlaczego inwestycje zostały rozdzielone? - Realizujemy to zadanie
osobno, ponieważ wcześniejszy
plan funkcjonalno-użytkowy zakładał
jedynie przebudowę niecek base-

nowych, niezbędnej infrastruktury
technicznej oraz powstanie budynku
technologicznego. Chcemy tym zadaniem dopełnić całość prowadzonej
obecnie przebudowy basenów, aby
przyszli jego użytkownicy mogli w
komfortowych warunkach wejść na
obiekt, kupić bilet, przebrać się i w
pełni korzystać z jego atrakcji – mówi
Jerzy Żądło, zastępca prezydent
Świdnicy. Jak wyliczają urzędnicy
co roku kąpielisko odwiedza wiele
osób – w sezonie ilość wejść waha
się w zależności od pogody od 30 do

40 tys. Kompleks basenów to prawie
stuletni obiekt, który wymagał przebudowy już od dawna.
Przypominamy, cały remont obejmie m.in. budowę stalowych niecek
basenów o łącznej powierzchni
ponad 2,5 tys. m. kw. wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego
placu zabaw, tarasów wraz z żaglami
solarnymi, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratowniczej. Nowością na kąpielisku będzie wodny
plac zabaw z dwoma zjeżdżalniami
i wieloma urządzeniami zabawo-

wymi dla dzieci. Znajdą się tam m.
in.: armatki wodne, wiadra przelewowe, tryskające dysze w kształcie
jeżyków, liści czy też muchomorów.
Kolejną atrakcją dla nieco starszych
amatorów wodnych kąpieli będzie
60-metrowa zjeżdżalnia rurowa
oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Wśród urządzeń wodnych
znajdą się m.in.: dzika rzeka, kula
generująca fale, gejzery powietrzne,
ścieka pontonowa czy też przyrządy
do masażu.
KaR

O G ŁO S Z E N I E
„SPOŁEM” PSS w Wałbrzychu ul. Gdańska 10 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lub najem n/w lokali handlowych:
1.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wałbrzych
Pow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2
Cena wywoławcza -1 838 800 zł
Wadium w kwocie - 183 880 zł
Postępowanie 10 000 zł
Sprzedający oświadcza, że w/w budynek jest częściowo
przedmiotem najmu.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2021 r o godz.12.30 w
Siedzibie Spółdzielni.
2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
Pow. użytkowa – 133,5 m2 SW1W/00037439/3
Cena wywoławcza sprzedaż – 81 240 zł najem – 700 zł netto
Wadium w kwocie sprzedaż – 8 124 zł. najem – 700 zł
Postępowanie sprzedaż – 1 000 zł. najem – 100 zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 28.09.2021r.o godz.12.40, na
najem 28.09.2021r o godz.12 50 w siedzibie Spółdzielni.
3.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 52
Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6
Cena wywoławcza: sprzedaż -62 000. zł najem – 600 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 6. 200 zł; najem - 600 zł

Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł; najem 100zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 28.09.2021 r o godz. 13.00 a
najem 28.09.2021r. o godz 13.10 w siedzibie Spółdzielni.
4. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsudskiego 78
Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9
Cena wywoławcza sprzedaży – 69 000 zł najem 800 zł netto
Wadium w kwocie : sprzedaż – 6 900 zł najem 800 zł
Postępowanie: sprzedaż -1 000 zł najem 100 zł
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 28.09.2021 ro godz.13.20, na
najem 28.09.2021 r
o godz.13.30 w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia posiada do sprzedaży wyposażenie do sklepów
spożywczych tj; rożna, wagi, krajalnice kontakt 784041087.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na zakup lokalu jest
wpłacenie wadium przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI
37 1050 1908 1000 0022 6920 9140 do dnia 24.09.2021r w
przypadku najmu lokalu kwota wadium płatna w kasie Spółdzielni
do godz. 12.00 w dniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS Wałbrzych , jeżeli
żaden z uczestników licytacji nie dokona co najmniej jednego
postępowania.
Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed przystąpieniem do
przetargu. Wygrywającemu przetarg na sprzedaż lub najem
wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu lub pierwszego
czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie przelane
na konto wpłacającego lub wypłacone z kasy Spółdzielni w
przypadku najmu lokalu. Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku
wadium podlega zwrotowi. W przypadku wycofania się
wygrywającego przetarg z podpisania notarialnej umowy kupna
sprzedaży lub umowy najmu kwota wadium przepada na rzecz
Spółdzielni.
Wygrywający przetarg na najem lokalu zobowiązany jest do
zapłaty kaucji wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Wygrywający przetarg na zakup lokalu zobowiązany jest do
zapłaty dodatkowo za operat szacunkowy określający wartość
rynkową danej nieruchomości.
Informacji dot. przedmiotu przetargu udziela Sekcja Techniczna
„SPOŁEM” PSS. Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

FakTY

Ćwiczyli w cukrowni
Spore poruszenie wywołał widok mężczyzn wspinających się na
ogromny komin w cukrowni świdnickiej. Nie brakowało gapiów
i osób zaniepokojonych sytuacją. Wiadomo, szaleńców nie brakuje, stąd też i posypały się telefony do mundurowych.

Wszystko było jednak pod kontrolą.
Sytuacja nie wymagała interwencji straży
miejskiej. To czterech (wyjątkowo dzielnych)
strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej

w Świdnicy uczestniczyło w szkoleniu na
młodszych ratowników wysokościowych.
Program kursu obejmował naukę posługiwania się technikami linowymi m.in. na
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kominie o wysokości 85 m zakładu produkcyjnego świdnickiej cukrowni, na terenie
jaskini imieninowej, w terenach leśnych
oraz skalistych. - Kurs przygotowywał
strażaków do centralnego egzaminu na
młodszych ratowników wysokościowych,
który po pozytywnym jego ukończeniu
pozwoli przeszkolonych strażaków włączyć
do specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego „Świdnica” – informuje st. kpt.
Krzysztof Sapko.
KaR

Fot. użyczone (JRG w Świdnicy)
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Fot. użyczone (ŻIH)

» Świetna sprawa, że
pamięta się o takich
bohaterach

To dla bohatera

o Monte Cassino i o Anconę
oraz w bitwie o Bolonię.
Jako bohater tamtych walk
został odznaczony Brązowym
Krzyżem Zasługi z Mieczami,

Gwiazdą za wojnę 1939-45,
Gwiazdą Italii, Medalem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym
Monte Cassino, Pamiątkową
Odznaką II Korpusu Polskie-

go. Zmarł 3 grudnia 1979
roku i został pochowany na
cmentarzu komunalnym w
Żarowie.
KaR

Konkurencja była wyjątkowo duża, to trzeba uczciwie przyznać. W tym roku
w ramach realizowanego
przez Fundację Orlen programu Czuwamy! Pamiętamy!
złożono aż 203 wnioski na
renowację miejsc pamięci w
całej Polsce.
W tym roku wnioski zostały poddane ocenie również
przez pracowników Instytutu
Pamięci Narodowej, który objął patronatem honorowym
program. Wsparcie merytoryczne IPN pozwoli laureatom programu zrealizować
zadanie na najwyższym poziomie w oparciu o obowiązujące procedury i wytyczne,
a tym samym zachęci do
podejmowania się dalszych

projektów. Kwota budżetu
przeznaczona na realizację
działań, po zapoznaniu się
z wnioskami, została zwiększona przez zarząd fundacji i
wyniosła ostatecznie 220 tys.
zł. - Spośród tej liczby zostały
wyłonione jedynie 34 organizacje i instytucje, które zaplanowały działania związane
z przywracaniem pamięci
miejscom zlokalizowanym w
swojej najbliższej okolicy. W
gronie tegorocznych laureatów programu znaleźliśmy
się i my z projektem, który został dofinansowany w
wysokości 4900 zł – mówi
Bogdan Mucha z Żarowskiej
Izby Historycznej.
Dzięki temu 27 sierpnia
na miejscu spoczynku st.

sierżanta (chor.) Bolesława
Kosteckiego, zamontowany został nowy granitowy
nagrobek z odpowiednimi
inskrypcjami. W najbliższym
czasie zostanie wykonana
także tablica informacyjna
oraz nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika.
Kim był upamiętniony bohater? Starszy sierżant (chorąży) Bolesław Kostecki to
były mieszkaniec Żarowa.
Urodził się 31 października
1895 roku. Podczas II wojny
światowej był żołnierzem
osławionego II Korpusu Polskiego (Samodzielna Brygada
Strzelców Karpackich, potem
3. Dywizja Strzelców Karpackich). Uczestniczył m.in. w
walkach o Tobruk, w bitwach

REKLAMA

Świetne wieści. Jeszcze w maju Żarowska Izba Historyczna działająca w ramach
miejscowego centrum kultury i sportu złożyła wniosek do Fundacji Orlen o dofinansowanie projektu „Upamiętnienie miejsca
pochówku st. sierż. (chor.) Bolesława Kosteckiego – żołnierza II Korpusu Polskiego
gen. W. Andersa”. Pieniądze zostały przyznane.

roZmoWa tYgoDNIa
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Fot. Paulina Bogdańska

» - Na wszystko jest metoda – dobre słowo – mówi
wokalistka Urszula Dudziak, gwiazda Festiwalu Hałda Jazz

Nie jestem kosmitką
Cyborgiem też nie, lecz najzwyczajniejszą kobietą, która uwierzyła w
swoją moc przekazu i doświadczenia. Tak mówiła o sobie zaraz po finałowym koncercie Festiwalu Hałda Jazz Urszula Dudziak. Nam udało się
z nią dłużej porozmawiać. O karierze, Michale Urbaniaku, Krzysztofie
Komedzie, publiczności, jazzie i… dobrym słowie.

Dobrze się Pani czuła na wałbrzyskiej scenie?
- Nie wiem, czy da się to opowiedzieć, bo to było coś niezwykłego.
Spotkanie z publicznością, szczególnie po tym długim okresie pandemicznym, jest dla artysty czymś
wyjątkowym. To jest dla nas jak tlen.
My nie potrafimy żyć bez koncertów.
Dzisiaj byłam po prostu w raju. Takie
zdarzenie inspiruje mnie na następne
miesiące, a może nawet lata. Bardzo
tęskniłam za koncertami. To się spełniło właśnie tutaj, w Starej Kopalni.
Jestem przeszczęśliwa. Publiczność
reagowała fantastycznie.
Skoro mowa o publiczności, to
czym różni się ta polska od amerykańskiej? O naszej wypowiadała
się Pani już ciepło.
- W Polsce wchodząc na scenę czuję,
że mam od razu kredyt zaufania. Cokolwiek bym zrobiła. Kiedy ludzie biją
brawo na powitanie, już wiem, że jestem w domu i czuję, że mnie kochają.
To jest cudowne. Niezależnie od tego,
staram się zawsze śpiewać najlepiej jak
potrafię. Jak mam dobrych muzyków,
jak śpiewając unoszę się i koncert jest
dobry, to dużej różnicy nie ma – ludzie
cieszą się tak samo tam i tu.
Czy dostrzega Pani zmiany w
odbiorze muzyki przez te lata,
odkąd Pani śpiewa?

- Pamiętam, jak przyjechaliśmy z
Michałem Urbaniakiem do Stanów
Zjednoczonych w 1973 roku. Przywieźliśmy wówczas swoją własną muzykę
i ten mój niezwykły scat. Amerykanie
byli tym zaskoczeni. Dla nich przede
wszystkim liczy się pomysł. Doceniają,
kiedy nie ma powielania i twórczości
wtórnej – tzn. jest, ale nigdy nie
wypłynie. Dlatego udało nam się
zaistnieć na rynku amerykańskim.
Michał był nieprzeciętnym skrzypkiem
oraz kompozytorem, a ja niesamowitą
wokalistką i to razem pięknie funkcjonowało. Po dwudziestu latach grania
z Michałem (Urbaniak – przyp. red.)
i po trzynastu latach spędzonych w
Stanach wróciłam do Polski. I tutaj
już sama koncertowałam z Bobby’m
McFerrinem i Walkiem Awayem i
wreszcie z własnym zespołem. W
Polsce mieliśmy i wciąż mamy fantastyczne powodzenie.
Jak doszło do tego, że Polka
ze Straconki zrobiła światową
karierę?
- Zawsze powtarzam młodym
artystom – wokalistom i instrumentalistom, że najważniejsza jest tożsamość, czyli indywidualność i to, żeby
odnaleźć swój własny styl. Oczywiście
można początkowo naśladować
kogoś, ale tylko przez pewien czas.
Kiedy człowiek zaczyna śpiewać, to

może być bardzo dobry pomysł. U
mnie też nastąpił taki moment, w
którym zdałam sobie sprawę, że nie
będę drugą Ellą Fitzgerald, czy Billie
Holiday... Właściwie wycofałam się na
pewien czas ze śpiewania, ale okazało
się, że nie mogę bez niego żyć.
I?
- I wreszcie, jakbym dostała skądś
sygnał, zrozumiałam że jest dla mnie
droga i coś mi pomoże ją odnaleźć
– ten mój własny głos. Jeżdżąc po
Europie, mój były mąż – Michał
Urabaniak myszkował po sklepach
muzycznych i przynosił różne elektroniczne gadżety do hotelu. Grał
wtedy na skrzypcach elektrycznych
i bardzo go kręciło takie brzmienie.
Jak tylko wychodził, podłączałam
mikrofon do tych gadżetów i nagle
zaczynałam śpiewać z tymi instrumentami, szukając czegoś innego,
czegoś czego jeszcze nie było. Co jest
oczywiście bardzo trudne. To mnie
jednak bardzo rajcowało. Hołduję
przysłowiu, że tylko zdechłe ryby
płyną z prądem. Jak nie idziesz z
prądem, zaczynasz koncentrować się
na czymś własnym. Te instrumenty,
które kupiliśmy, otworzyły przede
mną możliwość spełnienia.
W jaki sposób narodził się scat?
- Słyszałam taką historię – choć
nie wiem czy to prawda, ale bardzo

możliwe. Pewnego razu podczas
występu Louis Armstrong, zapomniał
tekstu i zaczął scatować. A ja, mając
czternaście czy piętnaście lat, kiedy
usłyszałam, jak Ella Fitzgerald improwizuje, to zupełnie zwariowałam.
Chciałam być drugą Ellą. Doszłam
na szczęście do wniosku, że głos
ma tyle niesłychanych możliwości,
że można nim operować w bardzo
indywidualny sposób. Jest dla mnie
uosobieniem wolności.
Namawiała Pani ludzi do słuchania jazzu?
- Ludzie, którzy przychodzą na
moje koncerty, mówią, że nie lubią
jazzu, ale jednocześnie „podoba
nam się to, co Pani robi”. Ja wówczas
mówię, „słuchajcie muzyki jazzowej,
zaczynając od tradycyjnej, nadającej
się na przykład do tańca, która
rozgrzewa i ma fajną aurę. Potem
spróbujcie słuchać Milesa Davisa,
Johna Coltrane’a czy Charlie Parkera,
a przede wszystkim wokalistki – Ella
Fitzgerald – to mistrzyni świata jest,
Billie Holiday, Dinah Washington... Ja
śpiewałam wszystkie ich piosenki”.
Czego Pani słucha w samochodzie?
- Ostatnio słucham Pata Metheny’ego, bardzo mi się podoba. Mieliśmy też kompilację polskich piosenek z lat 60. i 70. Oczywiście mam
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wszystkie płyty McFerrina – uważam,
że jest rewelacyjnym wokalistą, niezwykłym! Ta sztuka, którą on robi,
odejdzie wraz z nim.
A na polskim rynku może Pani
kogoś polecić?
- Ubóstwiam Leszka Możdżera.
Słyszałam „Nie jest źle” Krzysztofa
Komedy w jego wykonaniu i odpadłam. To jest niezwykły artysta. Są
też fantastyczne wokalistki jak Aga
Zaryan, Dorota Miśkiewicz, Grażyna
Auguścik. Jest Lady Jazz Festival w
Gdyni, którego jestem dyrektorem
artystycznym. Jeśli ktoś mówi, że jazz
umiera, to uważam, że nie ma racji,
absolutnie!
Skoro jesteśmy na festiwalu z
Komedą w tle i w mieście, gdzie
mieszkał przez rok, to proszę
opowiedzieć o Pani relacji z nim.
- Moja znajomość z Krzysztofem
zaczęła się od przypadku. Albo od
zrządzenia losu. Wówczas byłam w
dziesiątej klasie w Zielonej Górze,
a Krzysztof Komeda przyjechał z
satyrycznym teatrzykiem, w którym
akompaniował aktorom. Po występie
poszli do restauracji Piastowska na
kolację, w której grał miejscowy zespół jazzowy. W pewnym momencie
pianista podszedł do Krzysztofa i
powiedział „Panie Krzysztofie, my
tu mamy w Zielonej Górze pewną
młodą dziewczynę, która śpiewa
jazz. Myślę, że powinien Pan ją przesłuchać.” „No dobrze, niech przyjdzie
tutaj jutro o 12:00” – odpowiedział
Komeda.
Poszła Pani?
- Powiedział o tym mój brat, który przybiegł do mnie następnego
dnia do szkoły. Poleciałam więc
do tej Piastowskiej i zobaczyłam
Krzysia przy pianinie... Podeszłam,
przedstawiłam się, a on zapytał, co
zaśpiewam. Miałam straszną tremę i
nogi z galarety. W rezultacie zaprosił
mnie na cały miesiąc do Warszawy,
do Klubu pod Hybrydami. To był
początek całej historii, w której Zosia Komeda zaopiekowała się mną,
obcięła mi włosy, bo wyglądałam jak
Beethoven... Chciała zmienić moje
imię i nazwisko najpierw na Dorota
Cedro, potem na Urszula May, które
podobno miały lepiej brzmieć za
granicą. I tak śpiewałam przez cały
miesiąc z Krzysiem i było to dla mnie
jak objawienie. Słuchałam i obserwowałam go, czy podoba mu się to,
co śpiewam.
Skąd czerpie Pani energię?
- To jest mój wybór. Myślę, że
my nie zdajemy sobie sprawy, jaką
mamy siłę. Że siłą woli możemy czynić cuda. Wierzę w swoją niezwykłą
siłę mózgu, aczkolwiek, każdy tak
może. To nie jest tak, że jestem
cyborgiem czy kosmitką. Jestem
najzwyczajniejszą kobietą, która
uwierzyła w swoją moc przekazu i
doświadczenia, bo ja dużo przeszłam
– wzloty i upadki. Ale w pewnym
momencie doszłam do wniosku – bo
ja dużo myślę – że na wszystko jest
metoda – dobre słowo.
Rozmawiał Piotr Bogdański

REKLAMA
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Bluszcz wzdłuż ekranów
Ekrany tłumiące hałas, jakie montuje się wzdłuż obwodnicy, stanowią element wielu dróg. Problem w tym, że te, które otulają „Europejkę” sprawiają, że będziemy odnosić wrażenie jazdy w tunelu.

- Mieszkańcy często pytali mnie, czy coś z tym
można zrobić, że wygląda to brzydko. Ekrany jednak
musiały się pojawić. Wymagał tego projekt. Inaczej
nie mogliśmy wybudować obwodnicy. Mamy

jednak zamiar posadzić wzdłuż ekranów sadzonki
bluszczu, który na przestrzeni kilku lat sprawi, że
ekrany zostaną przesłonięte pnącymi się roślinami.
Postaramy się zacząć sadzić je jeszcze w trakcie
prac nad samą obwodnicą. Żeby w ogóle zacząć to
robić, musieliśmy uzyskać wszelkie potrzebne zgody
– mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Sadzenie bluszczu zacznie się wraz z zakończeniem prac nad budową obwodnicy. Sadzonki
położone zostaną co 60 cm, a ich szybki wzrost
sprawi, że za kilka lat ekrany będą zielone.

Fot. (red)

WAŁBRZYCH

Estetyka takich elementów sprawia jednak,
że aby uniknąć negatywnych odczuć, miasto
zdecydowało się posadzić szybko rosnące
krzewy.
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SCB

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Warto postarać się o dofinansowanie na wymianę pieców
węglowych na ekologiczne źródła ciepła

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jak to łatwo powiedzieć…
…czyste powietrze. Na pewno łatwiej niż zrobić, bo to już wyższa szkoła jazdy. Gdy tak jednak wszyscy się
sprężą (albo chociaż większość), powiedzą sobie, że warto, że trzeba, to może coś z tego będzie. Dlatego nie
mówcie, niech inni wymieniają kopciuchy, ja jeszcze poczekam. Z takim podejściem nic nie wskóramy, jeśli
chodzi o czyste powietrze. A przecież jest wiele możliwości, aby dostać pieniądze na wymianę starych pieców.
władze dopłacają do wymiany
starych pieców węglowych,
powszechnie nazywanych kopciuchami. Urzędnicy pomagają
w otrzymaniu środków unijnych lub funduszy z budżetu
centralnego. Tak jak dzieje się
w Szczawnie. Dlatego skupiamy się na tym podwałbrzyskim
uzdrowisku. Żeby skorzystać
z projektów lub programów
na dofinansowanie zmiany
sposobu ogrzewania na przy-

jazne środowisku, wystarczy
tylko chcieć. Czas poważnie
pomyśleć o ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Jednym
ze sposobów jest likwidacja
kotłów i pieców węglowych.
Zarówno w domkach jednorodzinnych jak o budynkach,
gdzie zamieszkuje wielu lokatorów. W Szczawnie istnieje możliwość uzyskania
pieniędzy z trzech źródeł, żeby
zmienić swoje ogrzewanie na

Marzec 2021
Poniedziałek

1
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Godz.
13:00-15:30

Wtorek

2
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Godz.
14:00-16:30

Środa

3

10

Godz.
13:00-15:30

4

11

Czwartek

Godz.
13:00-15:30

5

12

bardziej ekologiczne. Jeśli się
zdecydujecie, gmina na pewno wam dopłaci z własnego
budżetu. Po drugie możecie
sięgnąć po środki unijne. A
tak, nie wiedzieliście?! To
efekt ubiegania się miasta
o przyznanie europejskiego
wsparcia w ramach projektu,
z którego pieniądze mogą
też trafić choćby do Czarnego
Boru, Starych Bogaczowic czy
Kamiennej Góry – gminy wiejskiej i miejskiej. Trzecią możliwością są środki pochodzące
z programu Czyste Powietrze
obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dla zabudowy jednorodzinnej.
Piątek
Sobota
Prawdopodobnie
na początku
października o pieniądze
z tego
6
programu będą mogli starać
się także mieszkańcy budynków wielorodzinnych.
My możemy dużo pisać,
wymyślać niestworzone hi-
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storie, bo jak wiadomo papier
wszystko przyjmie, ale najważniejsze pytanie brzmi „jak
zdobyć dofinansowanie”? Tu
dochodzimy do sedna sprawy. W Szczawnie-Zdroju, w
budynku urzędu miejskiego
działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny. Możecie
tam pójść i o wszystko wypytać. Otwarty jest od poniedziałku do czwartku (patrzcie
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obok w jakich godzinach).
Pracownicy nie tylko wszystko
wytłumaczą, ale pomogą też
w przygotowaniu wniosku o
dofinansowanie na wymianę
kopciuchów. I o to chodzi, bo
co wam po suchej informacji.
Macie dostać pieniądze na
wywalenie starego pieca i
zamontowanie nowego, ekologicznego.
ToP

N
4
11
18
25
2

Niedziela

7

14

REKLAMA

Weźmy takie Szczawno-Zdrój. Zapytacie, dlaczego
akurat tej miejscowości bliżej
się przyglądamy? Z prostej przyczyny, to w końcu uzdrowisko,
a władze miasta od dawna
robią, co tylko mogą, aby poprawić jakość powietrza, którym oddychają nie tylko mieszkańcy, ale również kuracjusze.
Zresztą ten tekst pasowałby
też do wielu innych miejsc w
regionie. W wielu gminach
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Przedsiębiorco!

Ostatnia szansa na uzyskanie
doﬁnansowania z budżetu UE.
Tylko dla ﬁrm z siedzibą
w Aglomeracji Wałbrzyskiej!

NABÓR TYLKO DO
30 WRZEŚNIA 2021
ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE?
do

80%

kosztów kwaliﬁkowanych

MAKSYMALNA KWOTA BEZZWROTNEGO WSPARCIA

320 tys. zł netto

Przedsiębiorcy sektora mikro-, małych i średnich ﬁrm.

NA CO?
Zakup ruchomych środków trwałych i wartości
niematerialnych oraz prawnych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

do 30 września 2021

Od 17 lat kompleksowo
pomagamy przedsiębiorcom w:
przygotowaniu dokumentacji
złożeniu wniosku
rozliczeniu projektu
690 888 978
Eurolider
www.eurolider.pl
REKLAMA

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Pierogowe święto

Za nami dożynki gminne w Czarnym Borze i
XVII edycja Dolnośląskiego Święta Pieroga.
Pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec zajęło sołectwo Czarny Bór.

kategoriach w sumie 25 pięknie
podanych kompozycji. W kat.
kucharze profesjonaliści wygrała
Pierogowa Chata z Wałbrzycha

za pierogi letnia rozkosz (bon
o wartości 800 zł). W kategorii
instytucje i organizacje wygrała
rada rodziców z Witkowa za
pierożki szpinakowe z suszonymi
pomidorami (bon o wartości 700
zł), a w kategorii ekipy amatorskie
bezkonkurencyjna okazała się Danuta Pogwizd za pierogi jeżynowe
z serem (bon o wartości 500 zł).
Dożynkom towarzyszyła góralska nuta w wykonaniu Kapeli

Janicki oraz występy zespołów
ludowych. Ze sceny popłynęła
muzyka w wykonaniu witkowskiej formacji Radość oraz Zespołu Ludowego Grzędowianki.
Gościnnie natomiast wystąpił
Zespół Ludowy Zgoda z Chełmska Śląskiego. Zwieńczeniem
dożynkowej zabawy był pokaz
sztucznych ogni oraz zabawa z
zespołem Sekret.
SCB

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

» W Boguszowie przy szkole powstały pierwsze w powiecie wałbrzyskim pasy 3D

BOGUSZÓW-GORCE

Takie rzeczy nie tylko w kinie
Dotąd z obrazem przestrzennym mieliście pewnie do czynienia głównie oglądając
filmy. Teraz takie rzeczy spotkacie też na drodze. Przy podstawówce w Boguszowie
powstało przejście dla pieszych 3D. To nie żart! Takie pasy mają sprawić, że w tym
miejscu będzie bezpieczniej.
To jedyne takie miejsce w powiecie
wałbrzyskim. Ba, ledwie jedno z
pięciu w Polsce! Niewielki Boguszów
ma więc spore powody do dumy, że
został wybrany do pilotażowego pro-

gramu firmy Budimex, która stoi za
całym przedsięwzięciem. Tej samej,
która buduje wałbrzyską obwodnicę. Czy to był powód, dla którego
wybrano gminę z naszego powiatu?

Tego nie wiemy, pewne jest, że ten
nowatorski projekt wzbudził duże
zainteresowanie.
Nie tylko wśród dzieci, które zdążyły przetestować niekonwencjonal-

Fot. użyczone (Ziemia Wałbrzyska)

CZARNY BÓR

Do laureatów powędrował bon
upominkowy o wartości 1000 zł.
Do rywalizacji na najsmaczniejsze pierogi zgłoszono w trzech
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ne przejście dla pieszych, ale również
wśród kierowców. Zresztą co wam
będziemy dużo opowiadać. Sami
możecie przekonać się o zaletach
trójwymiarowych pasów. Powstały

tuż przed Szkołą Podstawową nr 6
przy ul. Kopernika w Boguszowie.
Zadanie dla „zebry” 3D jest oczywiste, poprawić bezpieczeństwo
w tym miejscu. Przekonaliśmy się
na własnej skórze, jak to działa.
Jesteśmy pewni, że dojeżdżając do
przejścia, tak jak my, instynktownie
naciśniecie pedał hamulca w swoim
samochodzie. Patrząc na pasy, będziecie mieć bowiem złudzenie, jakby wystawały ponad poziom jezdni.
Wasz mózg zinterpretuje ten obraz
jako przeszkodę leżącą na drodze.
No, a który kierowca chce wjechać w
coś, co wystaje z jezdni? Dopiero gdy
zbliżycie się do „zebry”, zrozumiecie,
że w rzeczywistości wszystko jest w
porządku. Jednak zwolnicie w okolicach szkoły i o to chodzi.
Urzędnicy w Boguszowie cieszą
się, że to właśnie u nich powstały
pasy 3D. Udział w projekcie zaproponowała sama firma Budimex. Wcześniej miasto musiało złożyć wniosek
i odpowiednią dokumentację, ale
opłaciło się, bo gminę jako jedną z
pięciu w Polsce wybrano do programu. Pasy wymalowano bezpłatnie.
Nie musimy chyba dodawać, że to
jedyne takie przejście w powiecie
wałbrzyskim.
Nie chodzi, żeby utrudniać życie
kierowcom, ale o to, aby było bezpieczniej. Zwłaszcza w sąsiedztwie
szkoły. Pasy 3D właśnie temu służą.
Red

ŚWIDNICA

Szczepią każdego, kto chce
Najpierw twarde dane. Ponad
1100 osób zostało już zaszczepionych
w specjalnie przygotowanym autobusie, który między innymi parkował na
świdnickim Rynku w każdą niedzielę
sierpnia. Taką akcję wymyślili w Urzędzie Miejskim w Świdnicy i Centrum
Usług Medycznych Eskulap. Jak widać,
pomysł chwycił. Ludzie przychodzili i
wystawiali ramię do pielęgniarki.
To jednak nie koniec przedsięwzięcia. Wciąż można przyjąć zastrzyk w
Punkcie Szczepień Mobilnych. Wiadomo, że nie codziennie, a tylko w wy-

znaczone dni, ale zaraz podpowiemy,
kiedy i jak to zrobić. Szczepić można
się bez wcześniejszej rejestracji, jednodawkową szczepionką firmy Johnson &
Johnson. We wrześniu autobus znów
jeździ po całym powiecie. Dociera do
wielu miejsc, nie tylko do Świdnicy.
Niedawno był w Żarowie, Mokrzeszowie, czy Łażanach. W każdą wrześniową niedzielę pojazd odnajdziecie także
oczywiście w świdnickim Rynku. Tu
parkuje co tydzień od 9:00 do 14:00.
Jeszcze 19 i 26 września. Jest więc
sporo czasu, by się zaszczepić. Musicie

też wiedzieć, że w najbliższą sobotę
(18 września) autobus pojawi się w
Bolesławicach i stanie przy miejskim
boisku. To w godz. 13:00-19:00. Dzień
później w niedzielę, 19 września, na
pojazd będzie można natrafić w Boleścinie. Tu też zaparkuje przy boisku w
godz. 14:30-19:00.
Według rządowych statystyk w
pełni zaszczepionych jest blisko 30 tys.
świdniczan, co daje ponad 52 proc.
wszystkich mieszkańców. Jedną dawkę
szczepionki przyjęło dotychczas prawie
Red
30,5 tys. osób.

» W Świdnicy i okolicy wciąż można się szczepić w autobusie

Fot. użyczone (UM Świdnica/D. Gębala)

W Świdnicy nie zwalniają tempa i dalej promują szczepienia w autobusie. Jak przekonują miejscy urzędnicy, każdy sposób jest dobry,
aby „namówić” ludzi do przyjęcia zastrzyku. Ci, którzy nie chcą się
szczepić, nie muszą dalej czytać tego artykułu, ale być może podpowiemy, co zrobić tym, chcącym przyjąć wakcynę.
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NASI ULUBIEŃCY

To są najlepsi przyjaciele
Czworonożni, przygarnięci ze schroniska. Te zwierzaki jak mało kto potrafią się
odwdzięczyć za okazaną dobroć i serce. Uwierzcie. Adoptując kota lub psa robicie więcej niż wam się wydaje. Zresztą spójrzcie na te „mordki”, wyglądające
lepszego domu. Zdecydowanie na adopcję? Jeśli tak, nie ma na co czekać.
BANDZIOREK, nr ewidencyjny 111/21
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
02.07.2021

Młody Bandziorek to nieduży piesek,
któr y poszukuje dla siebie nowego
domu. Poleca się do adopcji, bo jest
miłym i towarzyskim zwierzakiem.

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
05.03.2020

Czakan to jeszcze mentalnie szczeniak,
dlatego wymaga ułożenia. Potrzebuje
dużo przestrzeni i stabilnego życia, które
dotychczas go nie rozpieszczało.

KEKS, nr ewidencyjny 52/21
Keks ma już swoje lata, sporo przeszedł,
ale nadal ma szansę na dobre życie. Czekamy z nadzieją, że ktoś adoptuje tego
uroczego psiaka.

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży, dostojny pies, który jest
bardzo przyjazny wobec ludzi i dzieci.
Toleruje inne psy na spacerach. Poleca się
do adopcji!

GACEK, nr ewidencyjny 30/21
Wiek: około 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.03.2021

Gacek to nieduży psiak, uwielbia towarzystwo ludzi, ale wymaga jeszcze
trochę pracy i cierpliwości, bo potrafi
pokazać charakter.

SZENDI, nr ewidencyjny 35/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
20.03.2021

Młoda suczka Szendi to żywiołowy
psiak. Uwielbia skakać i bawić się, ale
potrzebuje jeszcze ułożenia. Polecamy
ją do adopcji.

CYKOREK, nr ewidencyjny 241/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
27.10.2020

Cykorek to mały piesek, lubi towarzystwo ludzi i jest sympatyczny. Szukamy
dla niego nowego domu, gdzie znajdzie
miłość i opiekę.

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
15.06.2018

Biały Jogi to kochany psiak, niestety sprawia pewne problemy w zachowaniu, więc
szukamy dla niego odpowiedzialnego,
doświadczonego domu.

WODNIK, nr ewidencyjny 118/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
15.07.2021

Wodnik na swoje stare lata został porzucony, trafił do schroniska w nie najlepszym
stanie. Obecnie jest miłym i towarzyskim
psiakiem, poleca się do adopcji.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
12.04.2021

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Strzegom to mnóstwo ciekawych zabytków

Na kamiennym szlaku
Kontynuujemy, zaczętą przed tygodniem, naszą podróż po Strzegomiu.
Idziemy śladami miejskiej trasy turystycznej nazwanej, co dość oczywiste, biorąc pod uwagę to, z czego słynie miejscowość. „Szlakiem Kamienia”. Wiecie już, gdzie zacząć wędrówkę, ale pewnie jesteście ciekawi,
co was czeka w jej dalszej części.
W zeszłym tygodniu szliśmy od Alei Rzeźby w kamieniu, przez kościół Zbawiciela
Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel oraz
Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” do Wieży
Dziobowej. Tu zakończyliśmy
opis, przekonując, że będziemy go kontynuować. Słowo
się rzekło, więc zaczynamy
zwiedzanie dalej. A tak przy
okazji, z boku przypominamy
wszystkie miejsca na „Szlaku
Kamienia”. Żebyście żadnego
nie pominęli.
Pomnik Księżnej Anny
wzniesiony został w 2007
roku w 765 rocznicę nadania
praw miejskich dla Strzegomia. Dodajmy, że wznoszenie
murów rozpoczęli joannici
w 1291 na polecenie księcia
Henryka V, a ukończono je w
1299, za panowania Bolka I.
Mury powstały z lokalnego

bazaltu, z prostokątnymi łupinowymi basztami. Miasto
posiadało 5 bram: Świdnicką, Jaworską, Wrocławską
(Wittiga), Grabińską oraz
Nową. Strzegomskie Planty
natomiast powstały w miejscu
dawnych umocnień i fortyfikacji w latach 1810-1864.
Dzięki modernizacji przeprowadzonej w 2011 roku, park
miejski, zmienił swoje oblicze.
Wieża Targowa stanowi pozostałość po średniowiecznym
układzie rynku Strzegomia, a
wzniesiono ją w XIV wieku.
Pełniła funkcje ratuszową i
handlową – znajdowała się
tu siedziba wójta oraz areszt,
a także archiwum i magazyny
dla sukiennic. Na Wieży Targowej wisi dzwon z inskrypcją w
łacinie: „Roku Pańskiego 1365
na chwałę Bożą dzwon ten
odlano i sześć dni po świętej
Małgorzacie zawieszono”.

Ratusz w Strzegomiu został
przebudowany w XIX w. Pozostałością średniowiecznej
budowli jest wieża targowa
z XIV w., niegdyś będąca częścią ratusza. Mieścił się w niej
areszt, archiwum i siedziba
wójta. Obiekt został rozbudowany w XVI w. kiedy osiągnął
wysokość 26,2 m. Figura Jana
Nepomucena z 1735 roku,
została ufundowana przez rodzinę Nimptschów z Olszan i
przedstawia postać stojącą w
kontrapoście w kanonicznym
stroju adorującą krzyż. Kamienna studnia przy ul. Świętej Anny (XIV/XV w.) została
odkryta w 1999 roku podczas
układania nowej nawierzchni
przy ul. Kościelnej. Kościół
świętej Barbary ma rodowód
średniowieczny – powstała w
XIV w. jako synagoga żydowska. Funkcję swą spełniała
do 1456 r., następnie została

przebudowana na potrzeby
katolików, użytkujących obiekt
od 1463 r. Budowla została
zniszczona w trakcie działań

wojny trzydziestoletniej i odbudowana w 1650 r. oraz
odrestaurowana ponad dwa
wieki później.

O Bazylice Mniejszej świętych Apostołów Piotra i Pawła
można napisać książkę. Okazały i najcenniejszy zabytek
Strzegomia. Budowę kościoła
rozpoczął w 1253 roku zakon
Joannitów. Za czas ukończenia budowy przyjmuje się
przełom XIV i XV w. Kościół
zbudowano na planie krzyża
łacińskiego. Na początku tego
stulecia papież Jan Paweł II
wydał bullę, na mocy której kościół otrzymał godność
bazyliki mniejszej. Kaplica
świętego Antoniego to gotycka świątynia wzniesiona
przez Lukasa Schleierwebera
w 1520 r., nazywana kościołem pomocniczym. Służyła
zarówno celom sakralnym,
jak i obronnym – wzniesiono
ją jako basteję przy Bramie
Nowej.
Pierwsze wzmianki o eksploatacji granitu pochodzą z
1689 roku. Rozkwit nastąpił
jednak dopiero w XIX wieku.
W 1826 roku Fryderyk Samuel
Bartsch uruchomił pierwszy
kamieniołom. Góra Krzyżowa
to natomiast najwyższy szczyt
Wzgórz Strzegomskich – 358
m. n.p.m. Stanowi charakterystyczny akcent w panoramie
miasta i okolic, a zarazem najcenniejszy obiekt przyrodniczy
w regionie. Widok ze szczytu
zapiera dech w piersiach. Nie
bez powodu góra jest popularnym miejscem spacerów
mieszkańców Strzegomia,
którzy chętnie podziwiają panoramę okolicy z platformy
widokowej. Ponadto w kompleksie leśnym Góry Krzyżowej
występuje wiele ścieżek spacerowych oraz kamieniołom po
zachodniej jej stronie stanowiący niepowtarzalną atrakcję.
Red

» Szlak Kamienia to 13
fascynujących miejsc
stanowiących dziedzictwo
Ziemi Strzegomskiej
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» Niewątpliwie postać z popiersia przypomina króla
i wielkiego wodza Jana III Sobieskiego

Fot. użyczone (Świdnicki Portal Historyczny)

» Widok kamienicy przy Długiej 26 w Świdnicy od strony podwórka

Tajemnicze popiersie króla?
Czy to możliwe, aby na jednej ze świdnickich kamienic znajdowało się popiersie
jednego z najznakomitszych polskich wodzów XVII wieku? W jednym z budynków
przy ulicy Długiej 26 w Świdnicy, od strony podwórka, na wysokości drugiej kondygnacji znajduje się wnęka, w której umieszczono kamienne popiersie mężczyzny. Kogo przedstawia popiersie?
W dostępnych źródłach brak
jakichkolwiek wzmianek na temat
tego, kogo przedstawia popiersie
i kto je we wnęce ustawił. Trudno
też powiedzieć, dlaczego znalazło
się akurat we wnęce od podwórka,
a nie na przykład od frontu domu
przy Długiej 26. Pewne przesłanki
mogą wskazywać na to, że postać
na popiersiu to…. Ale po kolei.

Sprawa nie jest prosta

Jakie możliwości identyfikacji niesie ze sobą wspomniane
popiersie? Czy mogłoby to być
popiersie anonimowej osoby?
Podobnego typu prezentacje
na świdnickich kamienicach są
czymś niespotykanym. Dlaczego
więc takie anonimowe popiersie
» Cesarski wódz Karol Lotaryński z
charakterystyczną dla końca XVII
wieku peruką

miałoby być umieszczone akurat
na podwórku domu – jednego
z wielu, przy ulicy Długiej i niewyróżniającego się chociażby
bogactwem formy architektonicznej, czy też bogactwem któregoś
z jego właścicieli, którego stać
by było na taką… fanaberię? Tę
koncepcję odrzucamy.
Z tego samego też powodu
wydaje się, że należy odrzucić kolejny pogląd, że popiersie
przedstawia któregoś z dawnych
właścicieli domu przy Długiej 26.
Brak przykładów w mieszczańskiej architekturze Świdnicy na
tego typu zwyczaje, przynajmniej
informacje o nich nie są nam dziś
znane.
Można więc założyć, że popiersie przedstawia jakąś znaną postać, a pewne przesłanki o których
za chwilę – mogą sugerować, że
pochodzić może ono z przełomu

XVII/XVIII wieku lub przedstawiać
osobę z tego okresu.

Wódz, a może król?

Świdnica była wówczas pod
panowaniem austriackim. Cesarze
austriaccy, których wzięto pod
uwagę – Leopold I Habsburg, Józef I Habsburg i Karol VI Habsburg
mieli pociągłe twarze i hołdowali
modzie noszenia obfitych peruk.
Tak też byli przedstawiani na
portretach i rycinach. Podobnie
sprawa ma się z ówczesnymi
wodzami cesarskimi, z których
najsłynniejszy – Karol Lotaryński,
także przedstawiany jest w peruce na głowie i także ma zupełnie
inne rysy niż postać z popiersia.
A ta ma bardzo charakterystyczne cechy indywidualizujące
przedstawienie. Przede wszystkim
osoba z popiersia ubrana jest w
zbroję stylizowaną na rzymską,

co w sztuce symbolizuje zwycięskiego wodza. Krótka fryzura,
być może z wieńcem laurowym
na głowie (zanieczyszczenie nie
pozwala stwierdzić na pewno,
czy znajduje się on na głowie
postaci) mogą sugerować, że
możemy mieć do czynienia z wodzem niekoniecznie austriackiego
pochodzenia.
Jeżeli do wymienionych cech
przedstawienia postaci dodamy
jeszcze stosunkowo wysokie czoło, wydatny podbródek i dolną
wargę oraz silnie zaznaczone
oczy, na myśl przychodzi tylko
jeden wódz i wielka osobowość
tych czasów…

Czy to polski król,
Jan III Sobieski?!

Patrząc na portrety i podobizny
wielkiego króla i wodza trudno
nie zauważyć podobieństwa

wykonane na zlecenie anonimowego świdniczanina.

Przerażenie
w cesarstwie

Jak przeczytać można we
wspomnianej kronice Kościoła Pokoju, przerażenie
w miastach austriackich z
powodu oblężenia Wiednia
było tak wielkie, że codziennie
w Świdnicy o godzinie 14:00
odbywały się nabożeństwa
w intencji „wytępienia przez
Boga przeklętych Turków”.
Uważając najazd za wspomniany bicz boży, ustalone
zostały także specjalne dni
pokuty.
Kiedy wojska Jana III Sobieskiego w dniu 12 września
1683 roku rozniosły Turków
pod Wiedniem, informacja o
tym zwycięstwie mogła dotrzeć do Świdnicy zapewne w
okolicach II połowy września.
W każdym razie 3 października tego roku w mieście odbyły
się z tej okazji wielkie uroczystości. W Kościele Pokoju
odbyły się uroczyste nabożeństwa z dziękczynnymi kazaniami (należy sądzić, że podobne
miały miejsce także w kościele
parafialnym). Anonimowy
autor wspomnianej kroniki
zapisał, że: „Na Rynku odbył
się wielki koncert radosnej
muzyki, odśpiewano hymn Te
Deum laudamus (pol. Ciebie
Boga wysławiamy), a mieszczanie oddali salwę z dział i
muszkietów”.

O tym, jak wielkie wrażenie
zrobiła wiktoria wiedeńska,
jak cieszono się ze zwycięstwa
i jak nienawidzono Turków
niech świadczy fakt, że jeszcze kilkanaście lat później w
Kościele Pokoju (ewangelizm
był wówczas dominującym
wyznaniem w Świdnicy) odmawiano tzw. modlitwy tureckie, prosząc Boga o opiekę
przed tureckimi poganami.

» Wnęka z tajemniczym popiersiem

Potrzebne bliższe
oględziny

Czy na fali tej euforii mogło
powstać omawiane popiersie? Mogło, chociaż zastrzegamy, że jest to tylko nasza
koncepcja i być może tylko
szczegółowe badania popiersia mogą ją obalić lub
potwierdzić. Z tymi trzeba
jednak poczekać do planowanego remontu elewacji
kamienicy, kiedy będzie można przyjrzeć się popiersiu
z bliska i zbadać pod kątem identyfikacji postaci. Na
dzień dzisiejszy mogliśmy
posłużyć się tylko zdjęciami
z teleobiektywu i z drona.
Ustawiona na wysokości
drugiej kondygnacji rzeźba
jest na tyle słabo widoczna,
że trudno wyrokować o jej
szczegółach. Wielu kwestii
nie rozwiązują także zbliżenia
zdjęć, a to z tego powodu,
że popiersie jest silnie zanieczyszczone ptasimi odchodami. Na dodatek ktoś w
przeszłości (raczej po 1945

roku) potraktował popiersie
szprycem z zaprawy, takim
samym, jakim otynkowana
została wnęka i ściany elewacji! Być może pod tą warstwą
zaprawy, na postumencie
znajduje wyryte imię postaci.

Pomysł świdnickiego
mieszczanina?

Niewiadomą pozostaje także kwestia, dlaczego rzeźba
znalazła się akurat na tylnej
ścianie kamienicy przy Długiej 26 i kiedy została tam
ustawiona. Niewykluczone,
że początkowo znajdowała
się ona gdzieś na frontowej
ścianie budynku (raczej nie
na attyce, skąd byłaby słabo
widoczna) lub na przykład
na jakimś postumencie w
ogrodzie. Kiedy mogła zostać
przeniesiona na tyły domu?

» Portrety Jana III Sobieskiego. Przedstawienia króla wykazują sporo cech wspólnych z postacią z popiersia

Jeżeli jest to rzeczywiście popiersie Jana III Sobieskiego i
powstało pod koniec XVII wieku, na tył domu mogło zostać
przeniesione w 1714 roku,
podczas wielkiej przebudowy
kamienicy przy Długiej 26.
Ówczesny właściciel parceli i
domu – Carl Heinrich zburzył
stary dom i wystawił nowy,
wykorzystując przy tym częściowo stare mury piwniczne
i ściany tylnej części budowli.
Odpadający miejscami tynk
pozwala dostrzec materiał
wykorzystany do budowy tej
części domu, znacznie starszy
niż w części od strony ulicy.
Niewykluczone, że właśnie
podczas tej przebudowy przygotowano od podwórka wnękę specjalnie na to popiersie.
Żadne inne wytłumaczenie
powstania wnęki w tym miej-

scu nie ma logicznego uzasadnienia.
Póki co, na udowodnienie
tezy, że popiersie to Jan III Sobieski, nie mamy jednoznacznych dowodów. Być może
dostarczą je bliższe oględziny
po jego odnowieniu. Niemniej fakt, że na świdnickiej
kamienicy może znajdować
się popiersie wielkiego, polskiego króla jest tak intrygujący, że wobec braku innego
wytłumaczenia powodów
jego ustawienia oraz identyfikacji osoby, jaką przedstawia,
koncepcja ta jest nie tylko
atrakcyjna historycznie, ale i
w świetle przedstawionych
okoliczności, możliwa do przyjęcia.
Andrzej Dobkiewicz
& Sobiesław Nowotny
Świdnicki Portal Historyczny
www.historia-swidnica.pl

Fot. użyczone (Świdnicki Portal Historyczny)

między nimi a popiersiem.
Dlaczego popiersie Jana III
Sobieskiego zostało ustawione akurat w Świdnicy i
z czyjej inicjatywy, trudno
wyrokować. Pewne fakty
jednak wskazują na to, że
okoliczności takiego działania
mają swoje uzasadnienie w
historii austriackiej Świdnicy i
związane są ze słynną Odsieczą Wiedeńską w 1683 roku
oraz wielkim zwycięstwem
nad wojskami tureckimi pod
Wiedniem sprzymierzonych
wojsk austriacko-polskich
pod wodzą właśnie Sobieskiego.
Marsz Turków na Wiedeń
i w końcu oblężenie miasta
spowodowało wielką panikę
w Austrii i krajach wchodzących w skład cesarstwa.
Wspomina o tym najstarsza
kronika Kościoła Pokoju w
odniesieniu do wydarzeń w
Świdnicy. Znajdujemy w niej
opinie, że agresja turecka
była swojego rodzaju biczem
bożym na katolickiego cesarza Leopolda I Habsburga,
który z pewnością nie był
przyjacielsko nastawiony do
ewangelików, a tych w Świdnicy pod koniec XVII wieku
była zdecydowana przewaga. Zresztą sam Leopold I
uciekł 7 lipca z Wiednia do
Linzu, co przyjęte zostało
z wielkim oburzeniem. To
może tłumaczyć, dlaczego to
popiersie Sobieskiego, a nie
rodzimego cesarza zostało
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Fot. Piotr Bogdański

» Na festiwalu nie zabrakło znanych i lubianych

Solanin całkiem po staremu
Część organizatorów festiwali filmowych czeka na lepsze czasy, a inni odważnie
kontynuują swoją działalność. W Wałbrzychu raczej nie będziemy uczestniczyć w
Festiwalu Reżyserii Filmowej, ale za to zapowiadają swoje kolejne edycje „Zoom”
i „Spectrum”. Tymczasem zanim w październiku pojedziemy do kin w Jeleniej Górze czy w Świdnicy, mogliśmy dotknąć filmowych emocji w Nowej Soli.
Tam zadbali o nie organizatorzy 13 edycji „Solanina”.
W ramach festiwalu można
było obejrzeć, oprócz szeregu krótkich metrażów, sporo
rodzimych nowości. Wśród
nich znalazło się kilka prawdziwych hitów.
Festiwal w Nowej Soli, choć
już z tradycjami, nie należy

do wielkich, spektakularnych
imprez. O „Solaninie” raczej
należałoby powiedzieć kameralny. I to bez wątpienia
jest siłą wydarzenia. Główna
część programu realizowana
jest w sali Nowosolskiego
Domu Kultury. W ciągu pięciu
dni, widzowie mogli obejrzeć
trzy udane, zupełnie nowe

» O festiwalu filmowym „Solanin” raczej należałoby powiedzieć
kameralny. I to bez wątpienia jest siłą wydarzenia

komedie. Dwóch z nich poświęciliśmy już nasze łamy
– „Czarna owca” i „Kraj”. Do
nich dołączył „Biały potok” w
reżyserii Michała Grzybowskiego. Po projekcji festiwalowicze mogli uczestniczyć
w spotkaniu z autorem filmu.
Towarzyszyła mu odtwórczyni
jednej z głównej ról Agnieszka

Dulęba-Kasza. Obraz śmiało
można nazwać farsą, która
w formie przypomina „Rzeź”
Romana Polańskiego czy „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” Paolo Genovese’a.
„Biały potok” początkowo
jawi się jako dramat, by po
pewnym czasie eksplodować
zabawnymi sytuacjami. Prym
wiedzie w nich Marcin Dorociński w roli Michała. Dodam
tu, że przy okazji projekcji
wspomnianej wcześniej innej
komedii – „Czarna owca”
także pojawili się goście. Na
pytania widzów odpowiadali
aktorki Magdalena Popławska
i Anna Smołowik oraz scenarzysta Bartosz Kozera.
Skoro mowa o gwiazdach
z dużego ekranu, wymienię
jeszcze Andrzeja Mastalerza.
Aktor przyjechał do Nowej
Soli wraz z filmem „Zmruż
oczy”. Impreza ma formułę
konkursu. Organizatorzy sku-

pili się na młodych twórcach i
przygotowali trzy kategorie –
kino offowe, kino niezależne
i animacje. Krótkie realizacje
były prezentowane w kilku
blokach. Kto nie miał czasu
obejrzeć wszystkich propozycji, mógł zapoznać się ze
zwycięskimi obrazami. Wśród
nich znalazł się film wyraźnie
wybijający się spośród reszty
– „Noamia”. Jej autorem jest
Antonio Galdamez – młody
reżyser pochodzący z Chile.
Utalentowany artysta był
obecny na imprezie i opowiadał o kulisach sfilmowania
historii relacji policjanta i
zamordowanej męskiej prostytutki.
Festiwal kończył się dwoma
mocnymi akcentami. Pierwszy
to „Amatorzy” Iwony Siekierzyńskiej. W jej filmie bierze
udział grupa aktorów – amatorów z zespołem downa.
Ich spontaniczne zachowanie

przed kamerami jest siłą pomysłu młodej reżyserki. Drugi
akcent to zamykający imprezę
przedpremierowo zaprezentowany film „Moje wspaniałe
życie”. Myślę, że był to dobry
wybór. Łukasz Grzegorzek
opowiadał o swoim już trzecim obrazie. To zdecydowanie
jego najlepsze dzieło. Porywająca Agata Buzek w roli
Jo prowadzi podwójne życie.
Jak twierdzi reżyser, bohaterka
jego filmu jest nieprzyzwoita i
bardzo dobrze.
Mimo obostrzeń sanitarnych, tegorocznego „Solanina” trzeba uznać za udanego.
Impreza przemawia kompaktowością miejsca, atmosferą i
kameralnością. Z przyjemnością możemy zatem polecić
wałbrzyskim miłośnikom kina
kolejną, 14 edycję za rok. Do
Nowej Soli jest jedynie 150
km.
Piotr Bogdański

19

KULtUra / DZIEJE SIĘ

WIESZ CO | NR 37/14.9.2021 r.

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Oglądajcie małe prapremiery

Po długim czasie oczekiwania i nieobecności teatry wkraczają na scenę. W
Wałbrzychu rozpoczął się V
Festiwal małych Prapremier,
który potrwa do 17 września. Teatr Lalek i Aktora
gości najsłynniejszych twórców i teatry lalkowe z całej
Polski. To kilkudniowe spotkanie daje możliwość nie tylko obejrzenia wyjątkowych realizacji teatralnych, ale także
interaktywny udział w performatywnych czytaniach najnowszej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, rozmowach
po spektaklach, dyskusjach z twórcami czy krytykami i pedagogami teatru. W środowisku teatralnym FmP funkcjonuje jako ważne dla polskiej sceny lalkowej i jej publiczności forum wymiany doświadczeń i myśli twórczej,
motywujące do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz form inscenizacyjnych. V edycja FmP połączona
będzie z jubileuszem 75-lecia Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Festiwal małych Prapremier 2021 dedykowany
jest widzom w wieku od 3+ do 100 lat.

Zainaugurują sezon kulturalny
Zapraszamy na wyjątkowy występ Anny Jurksztowicz z udziałem Krzysztofa Napiórkowskiego, który uświetni Inaugurację Sezonu Kulturalnego w
Świdnicy. Już 16 września o godz. 18:00 (Świdnica, Ryek 43) rozpocznie
się część oficjalna, natomiast sam koncert ok. godz. 19:00. Poprzedzony on
będzie krótką, ok. 5-minutową, przerwą pozwalającą wejść do sali tym widzom, którzy uczestniczyć będą wyłącznie w muzycznej części wydarzenia.
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w Świdnickim Ośrodku Kultury i na bilety.
sok.com.pl przed, jak i w sam dzień koncertu.
SCB, KaR

Szaniawski zaprasza

Panie Krzysiu, więcej światła
Koncert gwiazdy XIV Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz – Urszuli
Dudziak – z uwagi na niepewność pogody odbył się nie na placu eventowym Starej Kopalni, lecz w Sali Łańcuszkowej. Jak się okazało, była to dobra decyzja. Nie tylko dlatego, że jazz lepiej brzmi w bardziej kameralnych
warunkach niż wśród beznamiętnych betonów, ale też z powodu… światła.
strumentami. Wokalistka swój
przyniosła ze sobą – głos,
który nie da się pomylić z żadnym innym. Pierwszy utwór
– „Wookies Walk” zaśpiewała
jeszcze przy kolorowych światłach „rzucanych” wyłącznie
na scenę. Kolejny – „Turkish
Mazurka”, po zachwytach nad
Starą Kopalnią, zabrzmiał już
przy widocznych słuchaczach.
Tego, że gwiazda zrobi wrażenie, wszyscy się spodziewali,
ale że zespół, z którym występuje, również nas porwie, to
już była miła niespodzianka.
Mało tego, jeden z muzyków
– akordeonista i pianista Jan
Smoczyński – jest również
autorem kilku kompozycji,
które pojawiły się w czasie

występu. I trzeba przyznać,
że zarejestrowane na płycie
„Wszystko gra” z 2013 roku
są całkiem dobre, ale jeszcze
lepsze w wersji koncertowej.
Jak przystało na jazz na
żywo, nie mogło zabraknąć
solówek. Czadu dali saksofonista – Łukasz Poprawski,
basista – Krzysztof Pacan i
wspomniany akordeonista.
Jeszcze lepiej wyszły dialogi
muzyczne między Dudziak
a muzykami. Mimo braku
indywidualnych szarż, nie możemy pominąć wspaniałego
bębniarza – Tomka Torreza i
gitarzysty – Roberta Cichego.
Dla mnie największe mistrzostwo pokazał band podczas
utworu „Kattorna” Krzysztofa

Komedy. Zespół powoli rozpędzał się, aby wreszcie konkretnie przyłożyć, a na koniec
płynnie przejść w hit – „Pa-

paya”. Jak się okazało, występ
Urszuli Dudziak to nie tylko
muzyka, ale również słowo i
nieśpiewane, lecz mówione.
Wokalistka, między utworami, opowiadała anegdoty i
dzieliła się przemyśleniami z
własnego życia. W efekcie,
na koncert złożyło się siedem
kompozycji, włącznie z bisem
– „Krakus” Michała Urbaniaka
oraz sześciu wypowiedzi.
Ta trochę nietypowa sytuacja skłania do zmiany nazwy
– z koncertu na spotkanie z

Dudziak. Tak czy owak było to
przeżycie niezwykłe. Artystka
jest zarówno przekonująca
na płaszczyźnie artystycznej
jak i ludzkiej. Wydarzenie
sprzed tygodnia na pewno
przejdzie do kulturalnej historii naszego miasta. Na
koniec gwiazda otrzymała
od organizatorów upominek i
potężny bukiet kwiatów. Wokalistka była jeszcze dostępna
dla widzów chcących zdobyć
podpis i zdjęcie.
Piotr Bogdański

» Urszula Dudziak w żywiole

Fot. Piotr Bogdański

Wokalistka tak się ucieszyła
prawdziwą widownią, na
którą długo musiała czekać,
że poprosiła o zaświecenie
światła właśnie. I tak na siebie patrzyliśmy, ale przede
wszystkim słuchaliśmy niezwykłych dźwięków. Z naszej
strony były owacje na stojąco,
a ze strony królowej jazzu i jej
pięciu niesamowitych muzyków m.in. „Papaya”.
Zanim jednak na scenie
stanęła Urszula Dudziak, która
ściągnęła do Wałbrzycha widzów m.in. z Legnicy, Zgorzelca czy Wrocławia, zagrał jeszcze laureat konkursu „Komeda
da się lubić” – wałbrzyszanin
Piotr Kasprzak. Wreszcie o
19:37 muzycy stanęli za in-

Fot. użyczone (Kasia Chmura/Cegiełkowska/materiały prasowe)

W weekend 17-19 września Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu powraca ze znanym i
lubianym spektaklem „Cynkowi chłopcy”, który
swoją premierę miał w 2016 roku, a dziś – w
obliczu wydarzeń na świecie – staje się jeszcze
bardziej aktualny. Tekst na podstawie reportażu
laureatki Literackiej Nagrody Nobla – Swietłany
Aleksijewicz przywołuje świadectwa weteranów, pielęgniarek i matek, które odebrały ciała
synów, wracające z wojny w cynkowych trumnach. Zderza ze sobą nadzieję i zapał wojenny
z poczuciem bezsensu. Opowieść o radzieckiej
interwencji w Afganistanie to antywojenny
musical, festiwal piosenki żołnierskiej i manifest pokolenia „wojny z terrorem”. Po każdym spektaklu w weekend
odbędzie się rozmowa o bezpieczeństwie z doktorem nauk Filipem Bryjką, specjalistą od współczesnych konfliktów zbrojnych, który szczególnie zajmuje się zakresem obszaru Europy Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i
Bliskiego Wschodu.
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Okiem gracza

Ta gra to niszczyciel przyjaźni!
szy przedmiot w tej grze –
gwiazdki, których trzeba zebrać jak najwięcej, aby zdobyć
tytuł zwycięzcy. Nie byłoby w
tym nic złego, gdyby nie to,
że ten owoc ciężkiej pracy inni
gracze mogą bardzo łatwo
ukraść. Moim zdaniem ten
mechanizm to pomysł diabła,
bo niszczy całą grę. Wyobraźcie sobie, że napisaliście pracę
licencjacką, poświęciliście na
nią dziesiątki godzin i jesteście
z niej bardzo dumni, więc
pewnym krokiem idziecie
ją obronić. I nagle zza krza-

Prawnik radzi
Rozwód, pozew rozwodowy i skutki
rozwodu. Co z czym się „je” tłumaczy nasz prawnik Adam Daraż.
Rozwód jest rozwiązaniem
małżeństwa przez sąd, kiedy
między małżonkami nastąpił
trwały lub zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że między
nimi została zerwana wszelka
istniejąca do tej pory więź: duchowa, fizyczna i gospodarcza.
Zgodnie z przepisami jeżeli
między małżonkami nastąpił
zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może
żądać, ażeby sąd rozwiązał
małżeństwo przez rozwód.
Zupełny rozkład pożycia następuje, kiedy łączące małżonków więzi duchowe, fizyczne i
gospodarcze przestają istnieć.

Drugim warunkiem rozwodu
jest trwałość rozpadu pożycia
małżeńskiego. Występuje wtedy, gdy rozpad ma charakter
ostateczny i nieodwracalny.
Rozwód nie zostanie orzeczony,
jeśli – pomimo wystąpienia
obu przesłanek rozwodowych
– pojawi się choćby jedna z
tzw. przeszkód rozwodowych.
Pierwszą jeest dobro wspólnych
małoletnich dzieci małżonków.
Sąd stwierdza, czy w przypadku
rozwiązania małżeństwa nie
dojdzie do osłabienia relacji
rodzicielskich oraz zaspokojone
zostaną wszystkie potrzeby materialne i emocjonalne dziecka.

ków wyskakuje inny student i
wam tę pracę zabiera i to bez
podania żadnego powodu!
Bardziej trafnej metafory na
to, co się dzieje w Mario Party
nie jestem w stanie wymyślić.
Jeśli szukacie czegoś, w
co może zagrać cała rodzina
(w tym małe dzieci) to Mario
Party jest odpowiednią propozycją. Strzeżcie się jednak!
Bowiem gwiazdki wielu graczy zaprowadziły na ścieżkę
wieloletnich wojen. Ja do dziś
nie wybaczyłam Michałowi.
Julia SKN Challenger

Do orzeczenia rozwodu nie potrzeba zgody
współmałżonka. Istnieją jednak przypadki,
gdy sprzeciw małżonka uniemożliwi rozwiązanie małżeństwa. Chodzi o sprzeciw
małżonka niewinnego, gdy rozwodu
żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu
pożycia.
Pozew o rozwód musi mieć formę pisemną. Należy w nim zawrzeć: informację, do
jakiego sądu kieruje się pozew rozwodowy,
wskazanie stron pozwu (kto jest powodem,
kto pozwanym – imiona, nazwiska, adresy
pobytu, nr PESEL), tytuł pisma (pozew o
rozwód bez orzekania o winie, pozew o
rozwód z orzeczeniem o winie), wskazanie
żądania (wskazanie winy), uzasadnienie
wniosku i podpis powoda lub prawnika,
który go reprezentuje. Pozew rozwodowy
musi być dostarczony do sądu w dwóch
kopiach. Należy dołączyć do niego również
skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone
odpisy aktów urodzeń dzieci (jeśli są niepełnoletnie) oraz potwierdzenie uiszczenia
opłaty sądowej.
Pozew rozwodowy powinien być złożony
w sądzie okręgowym (wydział rodzinny lub

UWAGA KONKURS

Wiadomo, że domowe jedzenie, to… domowe jedzenie, ale
uwierzcie, są miejsca, w których zjecie naprawdę smacznie i do tego
taniej niż mogłoby się wydawać. Tak jest w Kryształowej Gospodzie
Kuflowej. Jeśli jesteście stałymi czytelnikami WieszCo, pewnie już o
tym wiecie, ale nie zaszkodzi przypomnieć. Skosztujecie tam pyszności
z 15-procentowym upustem. Pod warunkiem, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe. Widzicie, nie trzeba wiele, by zapłacić za
rachunek ciut mniej. Zerknijcie na fotografię obok? Zaporę na jakiej
dolnośląskiej rzece przedstawia makieta widoczna na zdjęciu?
Jeśli znacie poprawną odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, a za
wybraną potrawę z menu wydacie o 15 proc. mniej. Wypełniony
kupon pokażcie w lokalu składając zamówienie. Na miłośników
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z WieszCo w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej
środy (15 września) do piątku (17 września). Regulamin konkursu
znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie zarówno na
miejscu, jak i otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

cywilny) właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków
lub jednego z małżonków. Jeżeli adres jest
nieaktualny, wówczas właściwym sądem
do rozpatrzenia pozwu jest sąd w miejscu
zamieszkania powoda, a w dalszej kolejności – pozwanego małżonka.
Od dnia uprawomocnienia się wyroku
rozwodowego małżonkowie stają się
osobami wolnymi (mogą zawrzeć nowe
małżeństwo). Powstaje także obowiązek
alimentacyjny między małżonkami oraz
obowiązek płacenia alimentów na dzieci.
Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad
wspólnym małoletnim dzieckiem obojga
małżonków. Oprócz tego powstaje również
rozdzielność majątkowa między małżonkami oraz wyłączenie z dziedziczenia. Gdy
dziecko urodzi się po upływie 300 dni od
wydania orzeczenia o rozwodzie, pojawia
się natomiast brak domniemania pochodzenia dziecka z tego małżeństwa.
Po rozwodzie istnieje możliwość wrócenia do poprzedniego nazwiska. Aby tego
dokonać, wystarczy złożyć oświadczenie
przed kierownikiem urzędu stanu cy-

wilnego. Oświadczenie
może być złożone
bezpośrednio po
zawarciu małżeństwa albo przed
sporządzeniem
przez kierownika
urzędu stanu cywilnego zaświadczenia
stwierdzającego
brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa. Po rozwodzie rodziców nazwisko dziecka nie ulega
zmianie, nawet jeśli jeden z małżonków
powrócił do swojego poprzedniego nazwiska. Zmiana nazwiska dziecka możliwa jest
za pisemną zgodą obu stron. Jeśli natomiast
dziecko ukończyło 13. rok życia, dodatkowo
niezbędna jest jego pisemna zgoda.
Radca prawny Adam Daraż z Kancelarii
Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel.
601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Nintendo wydało wiele
tytułów, których głównym
bohaterem jest najbardziej
znany hydraulik świata – Mario, jednym z nich jest Mario Party, którego misją jest
dostarczenie rozrywki dla
całej rodziny. Stąd też wygląd
inspirowany planszówkami,
wesołe postacie i minigry, w
których trzeba mało robić, a
czasem wystarczy tylko mieć
odrobinę szczęścia.
Więc czemu uważam tę
produkcję za zło wcielone?
Wszystko przez najcenniej-

CHALLENGER

Fot. użyczone (www.nintendoswitch.pl)

Monopoly to gra planszowa, która znana jest z tego, że prowadzi do poważnych
kłótni i sprawia, że gracze wyzywają się od
złodziei. W świecie gamingu podobne reakcje
wywołuje Mario Party.

Red

KUPON
Zaporę na jakiej dolnośląskiej rzece
przedstawia makieta widoczna
na zdjęciu?

........................................................
........................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Gospoda Kuflowa przy ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu
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Fot. Tomasz Czeleń

» Szlak Wygasłych Wulkanów jest traktem pieszym, ale w tym
przypadku można zrobić wyjątek wsiadając na rower

Rower jest OK

Rowerem wśród wulkanów
To będzie ciekawa wycieczka, ale też inna niż wszystkie. Z kilku powodów. Będzie krajoznawczo, długodystansowo, wśród przyrody, ale
i wśród asfaltów, a czasem nawet trzeba będzie zejść z roweru. W
dodatku nie pojedziemy rowerowym szlakiem.
Zacznijmy od tego że Szlak Wygasłych Wulkanów jest traktem
pieszym i generalnie nie zachęcam
w górach do jazdy właśnie takimi
trasami, jeśli jest alternatywa. Bo tak

UWAGA

jest po prostu bezpieczniej. Kolizja z
pieszym na obleganych w sezonie
szlakach turystycznych, to żadna
abstrakcja, a spore prawdopodobieństwo. Tym razem robię wyjątek.

Z kilku powodów. W większości
swojego przebiegu nie jet to oblegany szlak przez pieszych, niektóre
jego odcinki wygodniej pokonać
rowerem, a przy okazji jest ciekawy

krajoznawczo. Myślę, że więcej
argumentów nie potrzeba. W drogę!
Początek żółtego Szlaku Wygasłych
Wulkanów znajdziecie w Legnickim
Polu. Koniec w Złotoryi i równie

KONKURS

Korzystajcie, póki można. Umawiajcie się na wyjścia do knajpki z
rodzinami, znajomymi, ekipą z pracy. Miło jest posiedzieć przy dobrym
posiłku i pogawędzić. A jeśli jeszcze zapłacicie za ten posiłek mniej niż
powinniście, to już w ogóle hit. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej zabawie i pójdziecie coś przekąsić zjeść do świdnickiej Restauracji
Kryształowa. Lokal jest partnerem w naszym konkursie, więc korzystajcie
z 15-procentowego rabatu. Musicie jednak odpowiedzieć na pytanie.
Widzicie fotografię obok? Model jakiego dolnośląskiego zamku widoczny
jest na tym zdjęciu?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w restauracji przy dokonywaniu zamówienia. To wystarczy, aby skorzystać z 15-procentowej
bonifikaty na wybraną przez was potrawę z karty dań. Odpowiedź, co
oczywiste, musi być poprawna. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w
Świdnicy czekają od najbliższej środy (15 września) do piątku (17
września). Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl.
Potrawę otrzymacie zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu. Podstawą
jest kupon z poprawną odpowiedzią.

dobrze możecie odwrócić kolejność.
To odległość około 95 km i można
się postarać o pokonanie całego
odcinka w jeden dzień. Tylko po
co? Zdecydowanie lepiej pojechać
niespiesznie rozglądając się wokół
i zwiedzając. Region Pogórza Kaczawskiego jest piękny i przyjemny
na rower. Pojedźcie, a uwierzycie,
jeśli jeszcze nie wiecie. Na początek
jest jak po stole. Asfaltowa ścieżka
przez okoliczne pola przypomina
raczej szlak rowerowy. Po minięciu
wsi Mikołajowice warto odwiedzić
bazaltowe wzgórze Łomnik. Niepozornie wyglądające wzniesienie kryje
zalane wyrobisko bazaltu. Aż do Jawora jest spokojnie i płasko. Jedziemy nawet drogą rowerową, która od
miasteczka wiedzie do Myśliborza,
który jest punktem startowym w Rez.
Wąwóz Myśliborski oraz PK Chełmy.
Tu jest naprawdę ciekawie. Kończy
się asfalt, a zaczynają pola, lasy i
korzenie. Dzika przyroda nie jest tu
obca. Nie wszędzie da się przejechać.
Na Czartowską Skałę to się trzeba
wspinać, mimo że to zaledwie 463
m. Warto, by podziwiać Karkonosze.
Dalsza droga wiedzie przez Gozdno,
które daje się poznać rowerzystom z
fajnych single tracków. Organy Wielisławskie i najwyższy szczyt Pogórza
Kaczawskiego – Ostrzyca Proboszczowicka to koleje powulkaniczne
pamiątki. Na tę ostatnią wspinamy
się schodami zostawiając rowery, bo
szlak szczytem nie prowadzi, a będąc
tutaj trudno odpuścić sobie najwyższy punkt okolicy. Następne atrakcje
to Zamek Grodziec i Wojcieszyn.
Choć okazała budowla na wzgórzu
nie jest przy szlaku, to warto się
wspiąć. Fani Don Kichota znajdą
coś dla siebie w Wojcieszynie. Do
Złotoryi jedziemy przez pole, które
jak źle traficie, może sprawić nieco
problemów, ale na kończącym się
tu szlaku czeka nas Kopalnia Złota i
zasłużony obiad.
Jeśli chcecie zwiedzać, to podzielcie trasę nawet na trzy dni. To
świetna wycieczka dla baikpackingu
na górala lub gravel. Szczególnie dla
początkujących.
Tomasz Czeleń

KUPON
Model jakiego dolnośląskiego zamku
widoczny jest na tym zdjęciu?
...............................................................
.............

................................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania
w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. użyczone (https://pl.123rf.com/#ziskejte)

» Do głównych zalet tej andyjskiej rośliny należy
wysoka zawartość wapnia, potasu, żelaza i fosforu

Maca – afrodyzjak
wśród superfoods
Lepidium meyenii jest znaną od ponad 2000 lat rośliną zielną, której
jadalną część stanowi podziemny korzeń o wielkości ok. 2-5 cm. Maca
należy do rodziny kapustowatych (Cruciferae). Istnieje co najmniej
osiem rodzajów korzenia, różniących się między sobą zabarwieniem.
Korzeń może mieć barwę białą, żółtą, zieloną,
fioletową, czer woną lub

połączenie tych kolorów
w różnych kombinacjach.
Maca uprawiana jest na

wysokości 4000 metrów
n.p.m. na szczytach peruwiańskich Andów, gdzie

panują ekstremalne warunki klimatyczne (niska
temperatura i wiatr), które
ograniczają uprawę innych
roślin. Maca wzrasta na
nieurodzajnej, kamienistej
glebie, charakteryzując się
wytrzymałą strukturą, przez
co może być przechowywana po zbiorach nawet przez
dłuższy czas, bez utraty
swoich właściwości.

Wartości odżywcze

Korzeń ma cenne wartości
odżywcze, zwłaszcza cechuje
go wysoka zawartość węglowodanów i białka, których
ilość waha się w zależności
od żyzności gleb i warunków

uprawy. Zawiera znaczną
ilość aminokwasów, w tym
również egzogennych oraz
kwasów tłuszczowych, takich jak: kwas linolowy (7,2
mcg/100 g), kwas palmitynowy (5,2 mcg/100 g) i kwas
oleinowy (2,5 mcg/100 g).

Afrodyzjak wśród
superfoods

Do głównych zalet tej
andyjskiej rośliny należy
wysoka zawartość wapnia,
potasu, żelaza i fosforu. Ponadto charakter yzuje się
wyższą zawartością miedzi
niż kakao, czy nasiona słonecznika. Na uwagę zasługuje fakt, że maca stanowi

cenne źródło niacyny (witaminy B3), którą głównie
możemy znaleźć w mięsie,
czy rybach, przy czym jej
zawartość w korzeniu macy
jest niemal trzykrotnie wyższa. Ze względu na korzystny
profil odżywczy, korzeń polecany jest szczególnie osobom prowadzącym aktywny tryb życia, wzmacniając
wytrzymałość i wydolność
organizmu.
Według legend, dawniej
podawana była mężczyznom przed bitwami, dzięki
zdolnościom do zwiększania
energii zarówno fizycznej,
jak i psychicznej.Oprócz wielu właściwości odżywczych,
przypisuje się jej korzystne
działanie w zaburzeniach
płodności i libido. Tysiące lat
temu korzeń maca wykorzystywany był jako afrodyzjak,
wynika to z faktu zwiększania ukr wienia narządów
płciowych. Regularne spożywanie macy pomoże również
uśmierzyć ból menstruacyjny
i wspomoże również w okresie menopauzy. Pozytywnie
wpływa na samopoczucie,
przyswajanie informacji,
przypisuje się również jemu
właściwości antydepresyjne.

Przeciwwskazania

W celu uzyskania korzystnych efektów, sproszkowany
korzeń należy spożywać w
ilości ok. 1 łyżeczki dziennie.
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» Zobaczcie tylko na tę tabelkę

Należy jednak pamiętać o
zachowaniu zbilansowanej
diety i prawidłowej podaży
składników odżywczych.
Przeciwwskazaniem do suplementacji macy są problemy z tarczycą, ciąża, gdyż nie
ma badań potwierdzających
bezpieczeństwo stosowania
w tym zakresie. Ze względu
na wysoką zawartość potasu osoby z niewydolnością
nerek powinni stosować
korzeń ostrożnie.

Maca w kuchni

Sproszkowany korzeń ma
szerokie zastosowanie w
kuchni, począwszy od napojów, herbaty, lodów, po
chleb, sałatki i surówki, czy
jako składnik drugich dań.
Maca ma delikatny, korzenny, słodkawy smak, dlatego
też pasuje jako posypka,

czy dodatek do koktajli,
nadając im kremową
konsystencję i podkreślając zapach. Sproszkowany korzeń można
przygotowywać zarówno
na słono, jak i na słodko.
Na słodko, macę można
spożywać podobnie jak
owsiankę, w połączeniu
z mlekiem, miodem, czy
cynamonem. Tradycyjnym
sposobem przygotowania
macy przez Peruwiańczyków jest wędzenie. Rdzenni mieszkańcy tego rejonu
określają tę potrawę jako
„watia”.
Katarzyna Wroniak
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na:
www.gotujwstylueko.pl

» Maca posiada cenne wartości odżywcze

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Gdy zauważycie czworonoga
z żółtą wstążką, nie
przyklejajcie mu od razu łatki
psa agresywnego

O co chodzi z żółtą wstążeczką?
Koncepcja doczepienia psom żółtej wstążki do smyczy lub obroży wywodzi się z Wielkiej
Brytanii i działa w kilkudziesięciu krajach. Dociera też powoli do Polski. Projekt ma na celu
edukowanie ludzi oraz właścicieli psów, a przede wszystkim ma wskazać potrzebę wolnej
przestrzeni psa i odpowiedni kontakt.
Gdy zauważycie czworonoga z żółtą wstążką, nie przyklejajcie mu od razu łatki psa
agresywnego! Dlaczego? Ponieważ kolor żółtej wstążeczki
obejmuje różne przyczyny:
● problem ze strachem

● psy w okresie rekonwalescencji po zabiegu
● psy w trakcie rehabilitacji
● psy pracujące m.in.: ratownicy
● psy w trakcie szkolenia
● psy ze schroniska

● psy nie życzące sobie
kontaktu z innymi

● psy z powodów indywi-

Słuszne jest więc stwierdzenie, że „projekt nie po to

został stworzony, aby cwaniakować”.
Jednakże każdy z was wie,
w jakim świecie żyjemy. Nie
chcę nikogo obrażać, ale…
znam wiele przypadków,
gdzie pomysł unikania kontaktu z psem może zostać
wykorzystany nieopatrznie.
I przypominam, że z każdym
psem, niezależnie od rasy,
można ćwiczyć, poza tym
nie jest maskotką i dlatego
zachęcam do treningów z
nim, by poprawić relację człowiek-pies, a także wzajemne
zaufanie! Żółta wstążeczka
to nie wstyd, to powód do
dumy! Pokazuje, że opiekun psa jest świadomy jego
potrzeb i poszerza swoją
wiedzę.
Podsumowując The Yellow
Dog Project uczy on poprawnego podejścia do psów tylko
i wyłącznie za zgodą właściciela niezależnie od tego, czy
jest to pies oznaczony żółtą
wstążką czy bez. Jeżeli nie
wierzycie w działanie żółtej
wstążeczki, która może zostać zignorowana – możecie
wyposażyć psa np. w bandamkę z nadrukiem informującym, że np. wasz pies nie
życzy sobie dotyku lub boi się
obcych. Na rynku dostępne
są również szelki i smycze z
nadrukami odnoszącymi się
do psów pracujących lub w
trakcie odbywania szkolenia.
I na koniec prośba – rozmawiajcie na ten temat i uświadamiajcie wszystkich wokół.
Nie tylko psiarzy. Ludzi nie
posiadających zwierząt także.
Dziękuję
Justyna Rawska, behawiorysta zwierząt,
trener psów
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Poziomo:
3 - zespół muzyczny wykonujący muzykę ludową
6 - świecznik przeznaczony na jedną świecę
9 - pospolity chwast, z którego nasion wypiekano
tzw. chleb głodowy
10 - objaśnienie znaczenia wyrazu lub
pojęcia
13 - człowiek przedkładający własny
interes nad dobro innych
15 - potocznie osoba przesadnie
religijna
16 - zbita, drobnoziarnista skała
osadowa pochodząca z dna pradawnych
mórz
18 - naczynie kuchenne o
dziurkowanym dnie
Pionowo:
1 - kasza z całych ziaren jęczmienia lub
pszenicy
2 - sposób powstawania i rozwoju czegoś
4 - najwyższy łańcuch górski na Ziemi
5 - człowiek udzielający pomocy materialnej
ubogim w imię idei solidaryzmu
7 - tworzywo sztuczne do
pokrywania nawierzchni skoczni
narciarskich
8 - pogardliwie człowiek
bezmyślny
11 - metalowy przedmiot
mocowany na drzwiach lub
bramie, służący do stukania
12 - naturalne lub wykute wgłębienie
w skale
14 - ekspresja zadowolenia lub
przyznania racji
17 - metalowy pręt wbity dwoma
końcami w futrynę drzwi

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - mocny wiatr w ciężarówce i czołgu – wichura
3 - ogniste połączenie wartownika ze studentem - strażak
4 - malutkie, występujące w skałach składniki do pizzy pieczarki
8 - żona pana Ka w przestraszonym tłumie - panika
11 - wyśpiewywane warzywo po mi – fasola
12 - wspólna dla Czech i Kielc – korona
14 - tropikalna roślina do pieczenia - palma
15 - azjatycka stolica z pszczelim domkiem - Seul
Pionowo:
1 - szlachcianka za oknem - markiza
3 - opowieść w oknie - story
5 - warzywo z portfela - kapusta
6 - przestawieni biali w północnej Afryce – Libia
7 - wojenny, zwierzęcy pupil słyszany z silnika - warkot
9 - dla psa na konkursie piękności - miska
10 - lekki kawalerzysta na nodze – kozak
13 - popularne nocne imię – marek

StrEFa roZrYWKI / promoCJa
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program tv

Piątek

20:00
TVN

wtorek
20:10

17 - 23 września 2021
Poniedziałek

Kac Vegas III

23:10

TVN

komedia, USA, 2013

POLSAT

Skarb narodów: Księga tajemnic
ﬁlm przygodowy, USA, 2007

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

Od wydarzeń w Tajlandii minęły dwa lata.
Zakrapiane alkoholem wieczory kawalerskie i naprawianie skutków szaleństw
nocy są już jedynie wspomnieniami. Phil,
Stu i Doug wiodą dziś szczęśliwe rodzinne
życie. Jedynym członkiem ekipy, któremu
twarde stąpanie po ziemi wciąż przychodzi
z ogromnym trudem, jest Alan. Po śmierci
ojca przechodzi on załamanie nerwowe
i jego osobliwe zachowania się nasilają.
Zdesperowani bliscy proszą o pomoc jego
dawnych kumpli.

Wtorek

Środa

22:35

Trzy dni Kondora

01:45

Aeon Flux

23:00

TVP2

serial sensacyjny, USA, 2018

POLSAT

ﬁlm sf, USA, 2005

TVN

Agent CIA Joe Turner (Max Irons) traﬁa na trop
spisku mającego na celu zamordowanie miliona osób. Mężczyzna konstruuje program komputerowy, który ma być wykorzystywany do
walki z terroryzmem. Umożliwia on znalezienie
terrorysty i przekreślenie jego złowieszczych
planów. Joe nie jest jednak przekonany, czy to
koniec sprawy. Wydaje mu się, że zagrożenie
nie zostało całkiem zlikwidowane. Wkrótce
okazuje się, że miał rację. Jest jedyną osobą
z całej tajnej komórki, która uchodzi z życiem
z zamachu.

Niedziela
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21:45

Sympatyczny i niezwykle gadatliwy osioł
poznaje ogra o imieniu Shrek - brzydkiego
stwora o złotym sercu. Spokojną siedzibę
ogra nawiedza gromada baśniowych postaci,
które wygnał ze swojego królestwa okrutny
lord Farquaad. Shrek, początkowo niechętny
towarzystwu natrętnego osła, decyduje się
razem z nim wyruszyć do królestwa Duloc,
siedziby tyrana. Ten zgadza się rozwiązać
jego problem pod warunkiem, że odnajdą
i przywiozą mu uwięzioną przez smoka
kandydatkę na żonę.

Barwy szczęścia
TVP 2

Shrek
ﬁlm animowany, USA, 2001

Sobota

W Bregnie, jedynym ocalałym po epidemii
mieście, schroniło się 5 milionów ludzi,
którym udało się przetrwać. Czują się bezpieczni za jego murami. Coraz więcej osób
znika jednak w niewyjaśnionych okolicznościach. Rządzące Zgromadzenie Naukowców,
na czele którego stoi Trevor Goodchild (Marton Csokas), twierdzi, że kontroluje sytuację.
Nie wszyscy wierzą w te zapewnienia.
Przeciwko dyktatorskim rządom naukowców
zawiązuje się spisek. Na czele podziemnego
ruchu rebeliantów staje Handler.

Czwartek

Oszukać przeznaczenie II

22:30
TVN

horror, USA, 2003

Żadnemu z przyjaciół Clear Rivers (Ali
Larter) nie udało się uniknąć straszliwego
przeznaczenia. Wszyscy zginęli, a dziewczyna traﬁła do szpitala dla psychicznie
chorych. Tymczasem Kimberly Corman (A.J.
Cook) wybiera się wraz z przyjaciółmi na
weekend. Nieoczekiwanie doświadcza przerażającej wizji - na autostradzie, którą mają
jechać, dochodzi do potwornego wypadku.
Dziewczyna postanawia nie dopuścić
do tragedii i mimo sprzeciwu innych
podróżnych blokuje wjazd na autostradę.

Kobieta sukcesu
komedia romantyczna, Polska, 2018

Amanda Walicka zwana Mańką (Agnieszka
Więdłocha) jest szefową ﬁrmy sprzedającej
karmę dla psów, działającej w pewnym
wielkim mieście. Jej biznesowe plany
niweczą nieuczciwi konkurenci - zamierzają podkupić ważnego klienta Mańki.
W tej sytuacji postanawia ona udać się na
przeszpiegi. Przybiera nową tożsamość.
Jednocześnie związek kobiety z partnerem
Norbertem (Mikołaj Roznerski) nie układa się
zbyt dobrze. W dodatku pewnego dnia pod
drzwiami Amandy staje Lilka.

piątek

17 września

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Klasztory Europy
- żywe ośrodki duchowości. Strażnicy historii
- cykl dokumentalny,
prod. Francja, 2018

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice
miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice
miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
22:10 Love Island.
Wyspa miłości

07:00 Muzyczne poranki
08:25 Co dalej? - program
publicystyczny
08:55 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:40 Wrony - dramat, prod.
Polska, 1994, reż. Dorota
Kędzierzawska, wyk.
Karolina Ostrożna, Kasia
Szczepanik, Małgorzata
Hajewska, Anna Prucnal
11:00 Rodzina Kanderów
- serial obyczajowy
13:30 Mstisław Rostropowicz
- muzyk nieujarzmiony
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2017,
reż. Bruno Monsaingeon
15:05 Skrzypek na dachu
18:10 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy - Otto
Preminger
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu
darowi Melinda Gordon
potraﬁ komunikować
się z zagubionymi 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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:20 Kulisy serialu Na
sygnale - felieton
21:30 Na sygnale - serial
22:05 Katyń. Ostatni
świadek
23:45 Drive Hard - ostra jazda
- ﬁlm fabularny

17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:30 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:00 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
rozrywkowe
22:00 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:10 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
00:10 Amy - ﬁlm dokumentalny,
prod. USA, 2015
02:30 Zabójczy widok
- ﬁlm sensacyjny
04:45 Rodzinka.pl - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Shrek
- ﬁlm komedia, USA,
Japonia, 2001, reż. Andrew
Adamson, wyk. Vicky
Jenson, Mike Myers, Eddie
Murphy, Cameron Diaz,
John Lithgow, Vincent
Cassel
22:00 Robin Hood
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2010, reż.
Ridley Scott, wyk. Russell
Crowe, Cate Blanchett,
Max Von Sydow, William
Hurt, Mark Strong, Oscar
Isaac, Danny Huston,
Eileen Atkins, Mark Addy
01:00 Kuba Wojewódzki
02:00 Uwaga!
- magazyn
02:20 Noc magii
03:40 Kto was tak urządził

23:10 World War Z
Pewnego zwyczajnego
dnia, podczas spokojnej
jazdy samochodem,
Gerry Lane i jego rodzina
wpadają w olbrzymi
korek. Lane, były śledczy
ONZ szybko wyczuwa, że
to z czym mają do czynienia nie jest zwykłą uliczną
blokadą. Na niebie słychać
policyjne śmigłowce, po
ulicach krążą policjanci
na motocyklach, a miasto
pogrąża się w chaosie.
01:40 Błękitna laguna:
Przebudzenie
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:05 Wieczór kinomana
- Nigdy cię tu nie było
- ﬁlm fabularny, prod.
Wielka Brytania, Francja,
USA, 2017, reż. Lynne
Ramsay, wyk. Joaquin
Phoenix, Ekaterina
Samsonov, Alessandro
Nivola, Alex Manette, John
Doman, Judith Roberts
21:45 Wydarzenie aktualne
22:15 Tego się nie wytnie
23:10 Tego się nie wytnie
EKSTRA
23:30 Sztuka dokumentu
- Dlaczego jesteśmy
kreatywni?
01:05 Teraz animacje!
- Pamięć
01:10 Teraz animacje!
- Naleśniki - ﬁlm
animowany

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Transporter 3
- ﬁlm akcji
Transporter Frank
dostaje kolejne zadanie;
musi przewieźć córkę
urzędnika z Marsylii
do Odessy.
22:00 Teoria chaosu
00:05 Ucieczka z piekła
02:05 Castle - serial
kryminalny
03:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:55 Szkoła
07:00 Szpital - program
obyczajowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka o
wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Wesołowska
i mediatorzy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:10 Idealna niania
18:55 Uwaga! - magazyn
19:30 Mamy t
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:35 Wpadka
- ﬁlm komedia,
USA, 2007, reż. Judd
Apatow, wyk. Katherine
Heigl, Seth Rogen
Ambitna Alison
i nieporadny życiowo
Ben spędzają ze sobą
noc, która kończy się
nieplanowaną ciążą. Chociaż dzieli ich wszystko,
postanowią się związać
dla dobra dziecka.
00:15 American Pie II
- ﬁlm komedia,
USA, 2001, reż. James
B. Rogers, wyk. Jason
Biggs, Shannon Elizabeth,
Alyson Hannigan
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Pierwsza miłość serial obyczajowy 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Pamiętniki z wakacji 12:50
STOP Drogówka 13:50 STOP
Drogówka
14:55 Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Gwiazdy Kabaretu 21:00
Troje pod przykrywką
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:00 Ogień
zwalczaj ogniem Strażak
Jeremy Coleman jest świadkiem zbrodni. Mordercą
okazuje się ścigany od wielu
lat przez policjanta Mike’a
Cella przywódca gangu Long
Beach, Neil Hagan. 02:05
Ucho Prezesa

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
na świecie 11:45 Grunt to
droga. Camino to Odwaga
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia
Obiecana 13:05 Domek nr 6
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55 Słowo życia
15:00 Modlitwa 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Tak Go pamiętam
16:55 Kartka z kalendarza
- Powstanie Warszawskie
17:00 Regał Mistrzowie
17:30 Geopolityka
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:40 Modlitwa 20:00 Informacje

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:40 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:20 Wojsko - polskie.pl
08:45 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:10 Policzmy się dla Polski
09:25 Fascynujący świat
- Huragany atakują
- ﬁlm dokumentalny
10:25 Sprawa dla reportera
11:20 Policzmy się dla Polski
- felieton
11:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:35 Biały Bizon - western,
prod. USA, 1977
14:15 Z pamięci - felieton

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinny ekspres
- magazyn
11:55 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
rozrywkowe
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Eurowizja Junior 2021 Piosenki Pana Kleksa
- widowisko muzyczne
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Smaki świata
- magazyn kulinarny
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda - program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial, Polska
13:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:20 MasterChef
16:50 Inspirujące kobiety
- program lifestylowy
17:25 MądrzeJEMY
z Katarzyną Bosacką
17:55 Zaplanuj długie życie
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Mam talent - program
rozrywkowy

MAGAZYN

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Film dokumentalny
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Program rozrywkowy
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę
- Casino Royale
- ﬁlm sensacyjny
00:05 Traﬃc - ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, Niemcy, 2000
02:40 Jaka to melodia?
04:30 Z pamięci - Zoﬁa
Nałkowska - felieton

20:00 The Voice of Poland
- Przesłuchania w ciemno
22:15 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:20 Kino relaks:
Paryż może poczekać
- komedia obyczajowa,
Japonia, USA, 2016
01:00 Smak zemsty.
Peppermint
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2018, reż. Pierre Morel,
wyk. Jennifer Garner
02:50 Toksyczna miłość
- dramat,
prod. Wielka Brytania,
2010, reż. Karl
Golden, wyk. Hary
Treadaway
05:15 Rodzinka.pl
- serial komediowy
05:40 Zakończenie
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21:45 Kac Vegas III
- ﬁlm komedia,
USA, 2013, reż. Todd
Phillips, wyk. Bradley
Cooper, EdHelms, Zach
Galiﬁanakis, Justin Bartha,
Ken Jeong, John Goodman,
Melissa McCarthy, Heather
Graham
23:50 Intruzi - ﬁlm horror,
USA, Wielka Brytania,
Hiszpania, 2011, reż. Juan
Carlos Fresnadillo, wyk.
CliveOwen, Carice van
Houten, Daniel Brühl, Ella
Purnell, Kerry Fox
01:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:55 Uwaga!
- magazyn
03:15 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:30 Wallace i Gromit:
Klątwa królika
10:00 Dzieci na tropie
prawdy
10:10 Ewa gotuje
10:40 Family Food
Fight - Pojedynek
na smaki
11:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
12:40 Bogaty Dom
- Biedny Dom
13:40 Drwale i inne
opowieści
Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:40 Więzienie
17:40 Chłopaki
do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kuchnia
FILM PRZYGODOWY

21:05 Avengers:
Wojna bez granic
Spektakularne starcie na
śmierć i życie, obejmujące
cały świat bohaterów
Marvel Studios. Avengersi
ramię w ramię z superbohaterami muszą być
gotowi poświęcić wszystko, jeśli chcą pokonać
potężnego Thanosa,
zanim jego plan
zniszczenia obróci
wszechświat
w ruiny.
00:15 Rocky Horror
Picture Show: Zróbmy
to jeszcze raz
02:05 Świat według
Kiepskich
02:35 Love Island.
Wyspa miłości

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:50 Młodym być - koncert
jubileuszowy Jerzego
Połomskiego - koncert
07:55 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:20 Tamte lata, tamte dni Cezary Harasimowicz
- magazyn
08:55 Wydarzenie aktualne
09:20 Analogowy wizjoner
- ﬁlm dokumentalny
11:05 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku
11:55 Do dzieła - magazyn
12:20 Czerwony żółw
13:50 Mieszczanie żywieccy
14:25 Tego się nie wytnie
- talk-show
15:25 Tego się nie wytnie
15:45 Partytura i ogród
16:20 Retro kino - Stąd do
wieczności - dramat
18:20 Co dalej?
18:45 Czy czujesz rytm? Jak
muzyka dance podbiła
świat - serial

06:00 Castle
- serial kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel Kazimierz
Barski, jego rodzina,
pracownicy.
20:00 60 sekund
By uratować brata,
legendarny złodziej
samochodów musi w
tydzień dostarczyć maﬁi
50 luksusowych aut.

04:55 Szkoła
06:00 Wiza na miłość - program
07:00 Timmy i przyjaciele animacja
07:15 Ukryta prawda - program obyczajowy
10:10 Makłowicz w drodze program
10:40 Hotel Paradise - program
13:40 Mamy to - serial, Polska
14:50 Beethoven V - ﬁlm
rodzinny, USA, 2003, reż.
Mark Griﬃths, wyk. Dave
Thomas, Daveigh Chase,
Tom Poston, Katherine
Helmond, Richard Riehle
16:50 Batman kontra Superman: Świt sprawiedliwości - ﬁlm przygodowy,
USA, 2016, reż. Zack
Snyder, wyk. Ben Aﬄeck,
Henry Cavill, Amy Adams,
Jesse Eisenberg, Diane
Lane, Laurence Fishburne

06:30 Dzielna Mysz 06:50
Galileo 10:55 Przetrwać
w dziczy II: Serengeti Po
katastroﬁe samolotu dwójka
dzieci z psem musi przetrwać
w afrykańskim buszu. 12:50
Dzieci na tropie prawdy
13:00 STOP Drogówka
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00 Powrót
do przyszłości, cz. 2 Marty,
Jennifer i Doc, wynalazca
wehikułu czasu krążą
w czasie. 22:20 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:30 Oczy Anioła Podczas
pościgu za przestępcą,
chicagowska policjantka
Sharon Pouge omal nie traci
życia. Przed śmiercią ratuje
ją tajemniczy nieznajomy,
Catch Lambert. Kiedy poznają się bliżej, rodzi się między
nimi gorące, prawdziwe
uczucie. 02:35 Śmierć na
1000 sposobów

DRAMAT

THRILLER

HORROR

20:00 Bilet do kina
- Wolny strzelec
- dramat, prod. USA, 2014,
reż. Dan Gilroy, wyk. Jake
Gyllenhaal, Rene Russo,
Bill Paxton, Kevin Rahm,
Riz Ahmed
22:05 David Gilmour: Live at
Pompeii - koncert, prod.
Wielka Brytania, 2016
23:15 Seans kultowy
- Podglądacz - dramat,
prod. Wielka Brytania
01:05 Mieszczanie
żywieccy
- cykl reportaży
01:30 Co dalej?
02:00 Wieczór kinomana
- Nigdy cię tu nie było
- ﬁlm fabularny
03:40 Bunuel w labiryncie
żółwi - ﬁlm animowany

22:15 Ostatnie zlecenie
Płatny zabójca Joe otrzymuje zadanie wyeliminowania kilku osób w
Bangkoku. Trzyma się
swoich, ściśle określonych
zasad. Tym razem jednak
potrzebuje dodatkowej
osoby do pomocy, więc
przyjmuje drobnego
złodziejaszka Konga. Z
czasem zaprzyjaźniają się
i Joe postanawia nauczyć
pomocnika wszystkiego co
sam potraﬁ..
00:15 Potępieńcy
02:15 Castle
- serial kryminalny
prod. Polska
03:20 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

20:00 Saga Zmierzch:
Przed świtem Część I
- ﬁlm horror, USA, 2011,
reż. Bill Condon, wyk.
Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner
22:30 40-letni prawiczek
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2005,
reż. JuddApatow,
wyk. Steve Carell,
Catherine Keener,
PaulRudd, Romany Malco,
SethRogen, Elizabeth
Banks, Leslie Mann
00:55 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S6
01:55 Druga strona
medalu 2
- talk show
02:30 Noc magii

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Pustynia Boga 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc
14:35 Próba wiary 15:25 Święty
na każdy dzień 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Śladami historii
16:40 Procesja dziejów
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:25 Święty na
każdy dzień
17:30 Mocni Jego mocą 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Manna z Nieba 19:45
Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Śladami historii
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

19 września

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Msza Święta
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
09:05 Las bliżej nas
09:25 Fascynująca
Antarktyka - dni
wiecznego światła
09:50 Weterynarze z sercem
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
- pijarzy z Krakowa
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Msza Święta
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:35 Program katolicki
13:00 Dożynki Prezydenckie
14:15 Z pamięci - felieton

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Smaki świata
11:45 The Voice of Poland
- Przesłuchania w ciemno
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Eurowizja Junior 2021
- Wielkie hity gwiazd
Eurowizji - Abba i Celine
Dion - widowisko
16:15 Przyjaciele na zawsze
17:05 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:40 Lajk!
18:00 Panorama
18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Postaw na milion

04:25 Uwaga! - magazyn
04:45 Ukryta prawda - program obyczajowy
05:45 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:45 Nowa Maja w ogrodzie
07:15 Akademia ogrodnika
07:20 MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
07:50 Zaplanuj długie życie
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Co za tydzień
- magazyn
11:55 Receptura - serial, Polska
12:55 Top Model
14:25 Mam talent - program
rozrywkowy
16:00 Shrek - ﬁlm komedia,
USA, Japonia, 2001
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef - program

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:30 Gwiezdne wojny:
Część III - Zemsta
Sithów
Po trzech latach
nieustannych walk
nadchodzi koniec Wojen
Klonów. Rada Jedi wysyła
Obi-Wana Kenobiego, aby
doprowadził przed wymiar
sprawiedliwości Generała
Grievousa, przywódcę
armii Separatystów.
Tymczasem na Coruscant
kanclerz Palpatine rośnie
w siłę.
11:25 W głowie się nie mieści
Dorastanie bywa trudne,
także dla Riley. Jak każdym
z nas, bohaterką kierują
uczucia: Radość, Strach,
Gniew, Odraza i Smutek.
13:40 Ninja Warrior
Polska
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo

07:00 „Tańcz mnie po miłości
kres...” - 39. Studencki
Festiwal Piosenki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Od ucha do ucha
08:40 Od ucha do ucha
- Kolejki
08:50 Od ucha do ucha
- Klient nasz pan
- ﬁlm animowany
09:15 Pan Tadeusz - Księga
druga - Zamek - spektakl
10:20 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP
11:15 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
11:45 Vera Cruz - western,
prod. USA, 1954
13:25 Bosonoga Contessa
15:40 Muzyka Skalnego
Podhala - Wierchowe
15:50 Brahms
17:15 Niedziela z...
twórczością
S. I. Witkiewicza

05:50 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:40 Góra Czarownic
Taksówkarz z Las
Vegas pomaga dwójce
pasażerów obdarzonych
paranormalnymi zdolnościami w odkryciu sekretu
tajemniczej góry.
11:40 Król Artur
Rzymski generał Artur i
jego rycerze otrzymują ostatnią misję do spełnienia.
Podczas wyprawy odbijają
z rąk nieprzyjaciela młodą
Ginewrę, która jest
królową Piktów.
14:20 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: O
Jasiu mocarzu
15:35 Najpiękniejsze
baśnie: Piękna i Bestia
Bella gotowa
jest zamieszkać
w zamku potwora,
aby ratować ojca.

04:55 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Makłowicz
w drodze
11:50 Hotel Paradise
13:50 Papiery
na szczęście
- serial, Polska
15:50 Wiedźmy
- ﬁlm przygodowy, Wielka
Brytania, 1990, reż. Nicolas Roeg, wyk. Anjelica
Huston, Mai Zetterling,
Jasen Fisher, Rowan
Atkinson, Bill Paterson,
Brenda Blethyn
17:45 Junior
- ﬁlm komedia, USA, 1994,
reż. Ivan Reitman, wyk.
Arnold Schwarzenegger,
Danny DeVito, Emma
Thompson, Frank Langella

07:15 Tom i Jerry: Dziadek do
orzechów 08:05 Powrót do
przyszłości 10:25 Galileo
12:35 Ści gany Światowej
sławy skrzypek, Harrison,
zakochuje się w pięknej
kobiecie, która zamordowała
swojego męża. Mężczyzna
zostaje uznany za sprawcę
tego czynu i skazany na
śmierć, jednak los zsyła mu
szansę ucieczki.
14:25 Legenda Zorro Minęło
dziesięć lat, odkąd rozstaliśmy się z Zorro. Jest rok
1851 - trwają przygotowania
do wejścia Kalifornii w skład
USA jako 31. stanu. 17:00
Gwiazdy Kabaretu 18:00
STOP Drogówka 19:00
Galileo
20:00 Troje pod przykrywką
21:00 Joe Black00:50 Człowiek na krawędzi Sam jest
wczesny poranek w samym
sercu Nowego Jorku.

MAGAZYN

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

MAGAZYN

FILM BIOGRAFICZNY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:55 Tajemnice
miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka:
Weekend ostatniej
szansy
00:15 Casino Royale
- ﬁlm sensacyjny
02:45 Jaka to melodia?

21:00 Smak zemsty.
Peppermint - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2018
22:50 Kino bez granic
- Dogman
- ﬁlm fabularny,
prod. Włochy, Francja,
2018, reż. Matteo Garrone,
wyk. Marcello Fonte,
Edoardo Pesce, Nunzia
Schiano
00:45 Lotna
- dramat, prod. Polska,
1959, reż. Andrzej Wajda,
wyk. Jerzy Pichelski, Adam
Pawlikowski, Jerzy Moes,
Mieczysław Łoza, Bożena
Kurowska
02:20 Trzy minuty - dramat,
prod. Polska, 2010,
reż. Maciej Ślesicki
04:30 Zakończenie
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21:30 Receptura
- serial obyczajowy,
Polska
22:35 Pięćdziesiąt twarzy
Greya - ﬁlm obyczajowy,
USA, 2015, reż. Sam Taylor-Johnson, wyk. Dakota
Johnson, Jamie Dornan,
Jennifer Ehle, Eloise
Mumford, Luke Grimes,
Marcia Gay Harden
01:05 Last Minute
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2013,
reż. Patryk Vega,
wyk. Wojciech Mecwaldowski, Aldona Jankowska, Klaudia Halejcio,
Bartłomiej Świderski
02:55 Uwaga!
- magazyn
03:15 Noc magii

17:45 Nasz Nowy Dom
- magazyn
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
Show rozpoczyna
się, gdy grupa singli
spotyka się we wspaniałej
willi w Hiszpanii.
23:10 Skarb narodów:
Księga tajemnic
01:50 Bitwa o Ziemię
W roku 3000 Ziemią
władają bezwzględni
Obcy, Psyklopi. Ocaleli
ludzie dzielą się na niewolników i zbiegów.
04:10 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

18:05 Niedziela z... tworczoscia S.I.Witkacego Tumor Witkacego
- ﬁlm biograﬁczny
20:00 Badlands - dramat,
prod. USA, 1973,
reż. Terrence Malick
21:40 Scena muzyczna - Brass
Federacja - koncert
22:45 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:20 Długi postój na Park
Avenue - ﬁlm fabularny
01:10 Teraz animacje!
- Pamięć - ﬁlm animowany
01:15 Teraz animacje!
- Naleśniki - ﬁlm
animowany
01:20 Teraz animacje!
- Sajgon nad Marną - ﬁlm
01:40 Kino nocne - Wolny
strzelec - dramat

17:30 Thor: Ragnarok
Thor mierzy się w walce
bogów, podczas gdy
Asgard jest zagrożony
Ragnarokiem, nordycką
apokalipsą.
20:00 Red
22:10 Gorący pościg
00:00 Logan Lucky
02:20 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Wonder Woman
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, Hong Kong,
2017, reż. Patty Jenkins,
wyk. Gal Gadot, ChrisPine,
Connie Nielsen, Robin
Wright, Danny Huston,
David Thewlis
23:00 Porady na zdrady
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Ryszard Zatorski,
wyk. Magdalena Lamparska, Mikołaj Roznerski,
Anna Dereszowska,
Krzysztof Czeczot,
Weronika Rosati
01:10 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S6
02:10 Druga strona
medalu
03:45 Noc magii

TV Trwam
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Petra - tajemnicze miasto
11:00 Uroczystości 175.
rocznicy objawień Matki
Bożej w La Salette 13:00 180
lat na zdrowie 13:15 Kazembe 13:30 Papież Polak do
Rodaków 14:05 Niepodzielny
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
Prawda a Historia 17:30
Nowa Ewangelizacja 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
- Powstanie Warszawskie
19:30 Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Śladami historii 21:00 Apel
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Retrospekcja

28
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program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
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
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce - Ary i
ich królestwo - ﬁlm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Wybieram życie
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2016
16:00 Koło fortuny - teleturniej

TELETURNIEJ

TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
22:35 Gala 20. Festiwalu
Dwa Teatry
24:00 Świat bez ﬁkcji
01:05 Weekend ostatniej
szansy - komedia
romantyczna
02:50 Archiwista
- serial kryminalny

16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:40 Czarne żniwa
- serial kostiumowy
22:35 Trzy dni Kondora
- serial sensacyjny
23:40 Nie ma nas w domu
- ﬁlm fabularny
01:30 Warto kochać - serial
02:25 Dogman - ﬁlm
04:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:10 Zakończenie

TVN
05:05
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
12:50
13:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:55
20:10
20:15

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Top 10 Playera
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Chyłka-Inwigilacja
- serial, Polska
22:30 Świat w ogniu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2019, reż. Ric Roman
Waugh, wyk. Gerard
Butler, Morgan Freeman,
Jada Pinkett Smith, Lance
Reddick, Piper Perabo,
Nick Nolte, Frederick
Schmidt
01:00 Co za tydzień
- magazyn
01:30 Uprowadzona
- serial, Francja, USA
02:30 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:50 Noc magii
04:10 Kto was tak urządził

20 września
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza
miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Dancing with the Stars.
Taniec z Gwiazdami
22:10 Love Island.
Wyspa miłości

07:00 Muzyczne poranki
08:15 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:35 Duże zwierzę
- ﬁlm obyczajowy, reż. Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr,
Anna Dymna, Dominika
Bednarczyk, Błażej Wójcik,
Andrzej Franczyk, Feliks
Szajnert, Zbigniew Kaleta,
Andrzej Kozak, Radosław
Krzyżowski, Stanisław
Banaś
11:00 Rodzina Kanderów
- serial obyczajowy
12:10 Jan Serce - serial TVP, reż.
Radosław Piwowarski,
Radosław Piwowarski
13:30 Przestrzeń negatywna
- ﬁlm animowany
13:35 Muedra - ﬁlm
13:40 Pieśń poranna
- ﬁlm animowany
13:45 Linie życia
14:05 Reżyserzy
15:00 Latawiec - dramat

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi 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 obyczajowy
prod. Polska

05:55 Szkoła
07:00 Szpital - program
obyczajowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Wesołowska
i mediatorzy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane Pieniądze
10:50 Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka
13:50 STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 Potępiony 2 Randy
nieoczekiwanie znajduje się
w samym środku rozgrywki,
w jakiej on i jego dawni kumple muszą walczyć przeciw
sobie na śmierć i życie. 23:30
Wikingowie 00:35 Śmierć
na 1000 sposobów 01:30
Pękniesz ze śmiechu 02:35
Interwencja

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

23:10 Zabójca
Jack Crowford jest
agentem FBI rozpracowującym amerykańską gałąź
japońskiej maﬁi. Razem
z partnerem Tomem
uczestniczy w akcji,
podczas której liczy na pojmanie płatnego zabójcy
Rogue’a . Tom ciężko rani
przestępcę, ale nie udaje
się go schwytać.
01:35 Wybraniec śmierci
03:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island. Wyspa
miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:25 Riﬁﬁ
po sześćdziesiątce
- komedia
18:00 Urodzeni artyści
- Marta Fiedler
i Paweł Koncewoj
- cykl reportaży
18:30 Informacje
kulturalne
19:00 Gala zamknięcia XX Festiwalu Teatru Polskiego
Radia i Teatru Telewizji
- Dwa Teatry
20:55 Kino Mocnych Wrażeń
- Łagodna - dramat
23:20 Kronos - magazyn
23:55 Panorama kina
polskiego
- Zezowate szczęście
02:00 Scena muzyczn
- Brass Federacja
- koncert

20:00 Thor: Ragnarok
Thor mierzy się w walce
bogów, podczas gdy
Asgard jest zagrożony
Ragnarokiem, nordycką
apokalipsą.
22:45 Hellboy
01:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
02:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym szlaku
- serial dokumentalny
prod. Polska
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

21:35 Porady na zdrady
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2017,
reż. Ryszard Zatorski,
wyk. Magdalena Lamparska, Mikołaj Roznerski,
Anna Dereszowska,
Krzysztof Czeczot,
Weronika Rosati
23:45 Koniec przyjaźni
- ﬁlm horror, USA, 2014,
reż. Levan Gabriadze,
wyk. Heather Sossaman,
Shelley Hennig, Renee
Olstead, Jacob Wysocki,
Courtney Halverson
01:25 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S6
02:25 Druga strona
medalu
03:40 Noc magii

TV Trwam
11:45 Kolory Świętości 11:50
Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz-10 przykazań 13:20
Niezwykłości przyrody Nowej
Zelandii 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Geniusz Stworzenia 15:45 Święty na każdy
dzień 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30 Nie
przelewaj
16:55 Świadkowie 17:30 Natura
obiektywnie 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Kartka
z kalendarza - Powstanie
Warszawskie 19:30 Opowieści Starego Testamentu
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

21 września

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce Nocne życie zwierząt
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018, reż.
Hannah Ward

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Z miłości do...
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice
miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia? 17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Pełny obraz - Lichwa
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:30 Błękitny grom - ﬁlm

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Czarne żniwa - serial
22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2018
23:55 Ludzkie historie
- Miłość większa niż strach
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Małgorzata Bartas
- Witan
01:15 Pitbull. Niebezpieczne
kobiety - ﬁlm sensacyjny,
reż. Patryk Vega
03:35 Syn Szawła - dramat,
prod. Węgry
05:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia
22:30 Kuba Wojewódzki
- talk show
prod. Polska
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
prod. Polska
00:05 Chyłka-Inwigilacja
- serial, Polska
01:05 W garniturach
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska
03:45 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior Polska
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
FILM AKCJI

23:10 Mission Impossible
- ﬁlm sensacyjny
Ethan Hunt to agent
amerykańskich służb
specjalnych, od którego
odwagi i determinacji
zależy utrzymanie delikatnej równowagi między
wielkimi mocarstwami.
Równowagi, bez której
świat stanie na krawędzi
wojny.
01:45 Aeon Flux
Akcja ﬁlmu toczy
się 400 lat po tym jak
tajemniczy wirus zabił
99% ludności na Ziemi.
Ci, którzy ocaleli
zjednoczyli się pod władzą
Kongresu Naukowego i
zbudowali miasto-państwo pod nazwą Bregna.

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:25 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Urodzeni artyści - Marta
Fiedler i Paweł Koncewoj cykl reportaży
08:55 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
09:25 Riﬁﬁ po sześćdziesiątce
- komedia, reż. Paweł
Trzaska, wyk. Mieczysław
Czechowicz, Wiesław
Gołas, Marian Kociniak,
Wiesław Michnikowski,
Katarzyna Figura, Witold
Pyrkosz, Hanna Stankówna, Krystyna Borowicz,
Mieczysław Hryniewicz,
Jacek Strzemżalski
11:00 Jan Serce - serial TVP
13:30 Tego się nie wytnie
14:25 Tego się nie wytnie
EKSTRA
14:45 Tristana - dramat,
prod. Francja, Hiszpania,
Włochy, 1970

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Dwunastu
odważnych
22:25 Terytorium wroga
00:35 Ostatnie zlecenie

05:55 Szkoła
07:00 Szpital
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Wesołowska
i mediatorzy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny
21:40 Córka wilka 23:25
Wikingowie Młody wiking,
Ragnar Lothbrok, pragnie,
by wyprawy łupieżcze
odbywały się nie tylko na
wschód, ale także w kierunku
przeciwnym. 00:35 Śmierć
na 1000 sposobów 02:05
Ucho Prezesa - serial komediowy prod. Polska 02:50
Trans World Sport 2021

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

16:35 Jańcio Wodnik
- ﬁlm obyczajowy
18:20 Muzyka Skalnego
Podhala - Wierchowe
- felieton
18:30 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Emma - serial
20:00 Wstęp do teatru
20:05 Teatr Telewizji
21:40 Portrety
21:55 Lekkie obyczaje
- McImperium
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA
23:55 Co dalej?
00:25 Młoda Polska
- Dzień pierwszy
01:05 Panorama kina polskiego - Zezowate szczęście
- komediodramat, reż.
Andrzej Munk

02:30 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial w ciepły, czasem
zabawny sposób będzie
wprowadzać widza
w świat głównych
bohaterów, jednocześnie
przedstawiając w każdym
odcinku inną historię
klientów warsztatu i
salonu. Wątki z warsztatu
samochodowego będą
bardziej sensacyjne, z kolei
w salonie kosmetycznym
widzowie zobaczą więcej
wzruszających, często
przeplatanych humorem,
historii.
03:30 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:10 Z archiwum policji

21:35 Nieuchwytny
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. John
Gray, wyk. Steven Seagal,
Keenen Ivory Wayans,
Bob Gunton, Brian Cox,
John M. Jackson, Michelle
Johnson
23:40 Operacja Argo
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2012, reż. Ben Aﬄeck,
wyk. Ben Aﬄeck, Bryan
Cranston, Alan Arkin,
John Goodman, Victor
Garber, Tate Donovan, Kyle
Chandler
02:05 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S6
03:10 Druga strona
medalu - talk show
03:45 Noc magii

TV Trwam
11:50 Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz 13:15
Chingola 13:25 Słowo życia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Cudowne przejście przez
Morze Czerwone 15:45
Święty na każdy dzień 15:50
Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem mamą 16:30 Fryderyk
Chopin i jego muzyka 16:50
Pocztówka z Indii 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 XX Rajd Katyński
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza 19:30
Poznajemy Polskę 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
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 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Relacja z uroczystości
Greckokatolickich - Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Pożyteczni.pl
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2016
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

PROGRAM ROZRYWKOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki test
o literaturze
22:30 Historia bez tajemnic
23:30 Życzę ci śmierci
- ﬁlm fabularny
01:15 Tajemnica twierdzy

18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Czarne żniwa - serial
23:00 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2018
24:00 Przez ciasto do serca
- komedia, prod. USA
01:40 Hotel Vidago Palace
- serial obyczajowy
02:40 Fotograf wojny
- ﬁlm dokumentalny
03:50 Afganistan, poraniony
kraj - dokumentalny
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20:55 Milionerzy
- program rozrykowy
prod. Polska
21:30 Top Model
- program rozrykowy
23:00 Oszukać
przeznaczenie II
- ﬁlm horror,
prod. USA, 2003,
reż. David Ellis,
wyk. Ali Larter,
A.J. Cook, Michael Landes,
Tony Todd, T.C. Carson,
Jonathan Cherry
01:05 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:00 Noc magii
03:20 Kto was tak urządził
- program rozrywkowy

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Family Food Fight
21:05 Komisarz Mama
PROGRAM ROZRYWKOWY

22:10 Love Island. Wyspa
miłości
23:10 Sprawa honoru:
Córka generała
W koszarach fortu MacCallum zamordowano kapitan
Elisabeth Campbell, córkę
dowodzącego garnizonem
generała Campbella.
Oﬁcer śledczy Paul
Brenner otrzymuje rozkaz
znalezienia sprawcy w 36
godzin. Asystuje mu Sarah
Sunhill, dawna sympatia,
co tylko pozornie ułatwia
sprawę.
01:50 Dogonić słońce
03:55 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura
07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Do dzieła!
08:45 Portrety
09:05 Jańcio Wodnik
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Jan Jakub Kolski, wyk.
Franciszek Pieczka,
Grażyna Błęcka Kolska, Bogusław Linda, Katarzyna
Aleksandrowicz, Olgierd
Łukaszewicz, Wiesław
Cichy, Renata Pałys
11:00 Jan Serce - serial TVP
13:30 Janek Simon - ﬁlm
dokumentalny
14:00 Którędy po sztukę
- Simon Vouet - magazyn
14:10 Tamte lata, tamte dni
- Cezary Harasimowicz
14:40 Zakochany anioł
- komedia romantyczna,
reż. Artur Więcek “Baron”,
wyk. Krzysztof Globisz,
Anna Radwan-Gancarczyk
DRAMAT

16:30 Mistrz - dramat,
reż. Jerzy Antczak
18:00 Mieszczanie żywieccy
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Emma - serial
20:00 Na wschód od Hollywood - Basen
- ﬁlm obyczajowy
21:50 Odnalezione skarby
22:10 Więcej niż ﬁkcja
- Robby Müller, mistrz
światła
23:50 Norah Jones live
at Ronnie Scott’s
01:00 Informacje kulturalne
01:30 Lekkie obyczaje
- McImperium
03:30 Odnalezione skarby
03:45 Kino nocne - Na koniec
świata - dramat

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
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 obyczajowy
20:00 Solomon Kane:
Pogromca zła
22:00 Sto stóp
00:00 Potępieńcy
SERIAL OBYCZAJOWY

02:00 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.
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:50 Przypadki
Cezarego P.
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7

TV 4

05:55 Szkoła
07:00 Szpital
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Wesołowska
i mediatorzy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość Marysia
opuszcza rodzinną wieś
i przenosi się do Wrocławia,
by studiować medycynę.
09:50 Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Pamiętniki z wakacji 12:50
STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
Zespoły policyjne prowadzą
różne sprawy kryminalne
począwszy od zabójstw,
poprzez napady, a skończywszy na narkotykach.
21:40 Wiking
00:30 Wikingowie 01:35 Śmierć
na 1000 sposobów 02:25 TOP
10 - Lista przebojów

KOMEDIA

21:35 Pitch Perfect III
- ﬁlm komedia,
USA, 2017, reż. Trish Sie,
wyk. Anna Kendrick,
Rebel Wilson, Brittany
Snow, Anna Camp, Hailee
Steinfeld, Elizabeth Banks,
John Lithgow
23:30 Saga Zmierzch:
Przed świtem
- ﬁlm horror, USA,
2011, reż. Bill Condon,
wyk. Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Taylor
Lautner
02:00 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S6
03:00 Druga strona
medalu
- talk show
03:40 Noc magii

TV Trwam
11:25 Jestem mamą 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz-10 przykazań
13:10 Mój Tatuś walczył pod
Monte Cassino 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Wystarczy
Sobą Być 15:30 Toliara
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 WYSZYŃSKI
- historia 16:55 Święty na
każdy dzień
17:00 Po stronie prawdy 17:30
Rykoszetem 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Kartka
z kalendarza - Powstanie
Warszawskie 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

23 września

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Dobre historie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
13:00 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata
- magazyn kulinarny
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
16:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

PROGRAM KULINARNY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Remiza - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
21:20 Sprawa dla reportera
22:15 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:50 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:45 Magazyn Ekspresu
Reporterów
00:45 Tanie Dranie

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kabaret. Super
Show Dwójki
- program kabaretowy
21:55 Czarne żniwa
- serial kostiumowy
23:00 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2018
23:55 W obliczu śmierci
- ﬁlm sensacyjny
02:15 Larry Crowne. Uśmiech
losu - dramat, prod. USA,
2011, reż. Tom Hanks, wyk.
Tom Hanks, Julia Roberts,
Bryan Crantston
04:00 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Kobieta sukcesu
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż. Robert
Wichrowski, wyk. Agnieszka Więdłocha, Mikołaj
Roznerski, Bartosz Gelner,
Julia Wieniawa, Paulina
Gałązka, Małgorzata
Foremniak, Tomasz
Karolak
00:50 Bogowie ulicy
- ﬁlm kryminalny,
USA, 2012, reż. David Ayer,
wyk. Jake Gyllenhaal,
Michael Pena, Anna
Kendrick
03:05 Uwaga!
- magazyn
03:25 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
FILM OBYCZAJOWY

23:10 O północy
w Paryżu
- ﬁlm obyczajowy
Inez i Gil przybywają
do światowej stolicy
romansu, by zaplanować
ślub. Jednak wierność
zakochanych zostanie
wystawiona na próbę,
gdy na ich drodze pojawią
się wyraﬁnowany znawca
sztuki Paul oraz tajemnicza i zmysłowa muza
Adriana, a po czarujących
zakątkach Paryża zacznie
oprowadzać ich sama Carla
Bruni! W gwiazdorskiej
obsadzie znajdziemy także
laureatów Oscara, Adriena
Brody’ego oraz Kathy
Bates w rolach miłosnych
doradców.

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
08:05 Informacje kulturalne
08:35 Niedziela z...
twórczością
S. I. Witkiewicza
09:30 Mistrz - dramat, reż. Jerzy
Antczak, wyk. Janusz Warnecki, Ignacy Gogolewski
11:00 Jan Serce - serial TVP
13:20 Wydarzenie aktualne
13:45 Odnalezione skarby
14:00 Trzeci punkt widzenia
14:35 Rozumiemy się bez
słów - komedia
16:30 Buster Bokserem komedia, prod. USA, 1926,
reż. Buster Keaton, wyk.
Francis Mcdonald, Snitz
Edwards, Sally O’Neil
17:50 Zoﬁa i Oskar Hansenowie - reportaż, reż. Anna
18:15 Którędy po sztukę
18:30 Co dalej?
18:55 Emma - serial
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
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
20:00 Narzeczony
mimo woli
Margaret grozi deportacja,
więc musi szybko wziąć
z kimś ślub. Postanawia
zaszantażować swojego
asystenta.
22:10 Ekstrakt

05:55 Szkoła
07:00 Szpital
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Wesołowska
i mediatorzy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość
09:50 Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Pamiętniki z wakacji 12:50
STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 Oczy Anioła Podczas
pościgu za przestępcą, chicagowska policjantka Sharon
Pouge omal nie traci życia.
Przed śmiercią ratuje ją tajemniczy nieznajomy, Catch
Lambert . Kiedy poznają się
bliżej, rodzi się między nimi
gorące, prawdziwe uczucie.
23:45 Wikingowie 00:45
Interwencja - magazyn

FILM SF

FILM AKCJI

KOMEDIA

20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Solaris
- ﬁlm science ﬁction,
prod. ZSRR, 1972
22:55 Zatańczyć Beethovena
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Hiszpania, 2015,
reż. Arantxa Aguirre
00:25 Co dalej? - program
publicystyczny
00:50 Na wschód od Hollywood - Basen
- ﬁlm obyczajowy
02:40 Aquarius - dramat,
prod. Brazylia, 2016, reż.
Kleber Mendonca Filho,
wyk. Sonia Braga, Julia
Bernat, Humberto Carrao,
Irandhir Santos
05:10 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra

00:00 Teoria chaosu
Detektyw Conners
i jego nowy partner
Dekker prowadzą
śledztwo w sprawie
tajemniczego napadu na
bank. Wkrótce policjanci
odkrywają intrygę na
dużą skalę.
02:05 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
prod. Polska
03:50 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:30 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Wykolejona
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2015,
reż. Judd Apatow,
wyk. Amy Schumer, Bill
Hader, Brie Larson, Colin
Quinn, Tilda Swinton, Le
Bron James
00:15 Wpadka
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2007,
reż. Judd Apatow,
wyk. Katherine Heigl,
Seth Rogen, Paul Rudd,
Leslie Mann, Jason Segel
02:55 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką
- program dokumentalny
03:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:20
Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie
14:30 Pierwsze życie na ziemi
15:20 Moja Fatima 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wędką
nad wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:10 Petra tajemnicze miasto 17:30
Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel
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Fot. Dominik Hołda

» Hiszpan Miguel Zamora w sezonie
2017/18 bronił barw AZS AGH Kraków

O sporcie i paszporcie
Temat obcokrajowców w Suzuki 1 Lidze koszykarzy jest najgorętszy od
lat. To oni mogą w najbliższych latach zrewolucjonizować rozgrywki. Co
na to przepisy? Jak do tematu podchodzi wałbrzyski Górnik?
Jak dużo dzieli Politechnikę
w Madrycie od krakowskiej
Akademii Górniczno-Hutniczej? Z koszykarskiego punktu
widzenia bardzo niewiele.
Wie coś o tym Miguel Zamora,
który w sezonie 2017/18 był
silnym punktem ekipy AZS
AGH Kraków, czyli zwycięzcy
2 ligi. Zamora, czyli student z
wymiany zdobywał dla klubu
z Małopolski śr. prawie 11
punktów, a jego klub w wielkim finale ograł… wałbrzyskiego Górnika. Jak doszło do
tego, że na trzecim poziomie
rozgrywek w Polsce oglądaliśmy Hiszpana?

W Energa Basket Lidze obcokrajowców może być w
protokole meczowym pięciu
(„pucharowicze” mają prawo
do sześciu). Z kolei w rozgrywkach pod egidą Polskiego
Związku Koszykówki (Suzuki 1
Liga, 2 liga) zawodnicy zagraniczni nie mogą występować.
Teoretycznie nie mogą, bo
istnieje pewna luka, która
pozwala „wcisnąć” do składów kolejnych przyjezdnych.
Jeżeli zawodnik jest związany
z naszym krajem także w roli
studenta lub gdy podejmuje
pracę poza koszykówką, może
występować w lidze. Tak ob-

jawił się Hiszpan Zamora i
wielu, wielu innych. Przykład
z naszego regionu z ostatnich
lat? Białorusin Luka Małachau,
niegdyś rozgrywający KK Oleśnica i Gimbasketu Wrocław,
ostatnio w Maximusie Kąty
Wrocławskie.
Wspomniana luka w przepisach była stosowana głównie w 2 lidze. Tego lata jednak graczom zagranicznym z
większą uwagą przyglądały
się kluby występujące szczebel wyżej. Kotwica Kołobrzeg
ściągnęła Amerykanina Remona Nelsona, który kilka lat
temu z niezłej strony pokazał

się w ekstraklasowym AZS-ie
Koszalin. Nelson związał się
z Polką, osiadł w Szczecinie,
znalazł zatrudnienie i w poprzednim sezonie był główną
„strzelbą” drugoligowego
Ogniwa. Teraz powinien robić wielką różnicę na pozycji
rozgrywającego na zapleczu
elity. Przyjezdnym na polskich parkietach jest także
Kanadyjczyk Nick Madray.
Wywodzący się z przedmieść
Toronto środkowy od dwóch
lat jest czołową postacią w
1 lidze. W nadchodzącym
sezonie w WKK Wrocław zastąpi Piotra Niedźwiedzkiego.

Przypadek Madraya jest jednak nieco inny, bo jego tata
jest Polakiem, który przed
laty wyemigrował za ocean.
Na podobnych warunkach w
Mieście Szkła Krosno punkty
będzie zdobywał Santiago
Vaulet. To były młodzieżowy reprezentant Argentyny,
ostatnio zawodnik tamtejszej
ekstraklasy (Atletico Penarol
Mar del Plata), który w Polsce także zagra dzięki swoim
korzeniom – jego mama jest
bowiem Polką. Co ciekawe,
jego starszy brat wystąpił w
barwach reprezentacji Albicelestes na ostatnich igrzyskach

olimpijskich w Tokio. W Pelplinie z kolei pojawił się znany z polskiej 2 ligi Ukrainiec
Aleksander Szczerbatiuk, ale
raczej w formie uzupełnienia
składu.
Skąd zwiększone zainteresowanie obcokrajowcami w
Suzuki 1 Lidze? Powód jest
prosty – ograniczona liczba
polskich koszykarzy, zapewniających odpowiedni poziom
sportowy. Od kilku lat dość
skromne budżety klubów są
dodatkowo drenowane przez
średniej jakości zawodników,
którzy wykorzystują bardzo
przerzedzony rynek i mocno
windują swoje oczekiwania
finansowe. Dochodzi do sytuacji, że o solidnych, robiących
różnicę na parkiecie Polaków
kluby niemal się zabijają. W
tym sezonie w Górniku zobaczymy Marcina Dymałę oraz
Huberta Pabiana, czyli ligowy
top. By przekonać tę dwójkę
do przenosin pod Chełmiec,
działacze biało-niebieskich
musieli głęboko sięgnąć do
kieszeni, wygrywając rywalizację z kilkoma drużynami.
Wałbrzyski klub przez ostatnie lata nie był zwolennikiem
szukania furtek i naginania
przepisów przez zatrudnianie koszykarzy z zagranicy.
Umacniający się trend windowania stawek przez Polaków
oraz ostatnie ruchy Kotwicy i
Miasta Szkła sprawiły jednak,
że Górnik rozejrzał się nieco
szerzej. I tak na testach w wicemistrzu Suzuki 1 Ligi pojawił
się Białorusin Pavel Karasevich, związany z tamtejszą
ekstraklasą i klubem z Grodna,
ale mający również w ręku
polski paszport. Środkowy
nie przekonał jednak do siebie
trenera Grudniewskiego, co
oznacza, że kibicom na biało-niebieskiego „stranieri” w oficjalnym meczu będzie trzeba
jeszcze poczekać. Ostatnim był
Chorwat Kristijan Ercegović,
który ostatni mecz w trykocie
Górnika zagrał 14 marca 2009
roku.
Wydaje się, że coraz odważniejsze sięganie po przyjezdnych przez kluby Suzuki
1 Ligi będzie w niedalekiej
przyszłości skutkować zmianą
przepisów. Pojawienie się
obcokrajowca w składzie to
szansa na podniesienie jakości treningu i poziomu gry
oraz finalnie, na zwiększenie
atrakcyjności całej ligi. Takie
rozwiązanie to także okazja
dla klubów na uporządkowanie kwestii administracyjno-formalnych. A to już spore
wyzwanie, bo pod względem
organizacyjnym od lat bywa
przecież różnie.
Dominik Hołda
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Fot. użyczone (Archiwum Weroniki Grzelak)

» Weronika Grzelak (z lewej) musiała
przedwcześnie zakończyć sportową karierę

Za linią mety jest… start

prawda? To jednak tylko połowa jej historii. Ta druga jest
znacznie bardziej optymistyczna. Dwa lata spędzone
w USA nie tylko wzbogaciły
jej doświadczenia, ale pozwoliły także na podróżowanie i zwiedzanie, choćby Nowego Jorku. Przede
wszystkim jednak Weronika
ukończyła w Stanach Zjednoczonych studia na kierunku
„Nadzór organizacyjny w
biznesie”. W Akron kształciła
się także z grafiki komputerowej, która jest jej pasją. To
z nią wiąże swoją przyszłość.
Na Instagramie znajdziecie
konto „wg_arts”, gdzie nasza
krajanka prezentuje swoje
graficzne prace. Inspirowane
popkulturą plakaty prezentują znane seriale jak „Dom
z papieru” czy „Chirurdzy”.
Grafiki robią wrażenie, a konto Weroniki obserwuje blisko
10 tys. osób.
Kontuzje sprawiły, że nasza
utalentowana wieloboistka ujrzała linię mety. Jak się jednak
okazuje, tuż za nią znajduje
się… start, choć niekoniecznie
na tartanie. Być może amerykański sen Weroniki dobiegł
końca, ale jesteśmy pewni,
że po przebudzeniu stanie na
równe nogi.

Marzenia czasami się spełniają. Zdarza się jednak, że na przeszkodzie staje los, który dyktuje
inne plany. Tak jak w przypadku Weroniki Grzelak. Wałbrzyska halowa mistrzyni Polski w pięcioboju została zmuszona zakończyć karierę.
W 2019 roku wałbrzyska lekkoatletka wyleciała za ocean, w pogoni za swoim amerykańskim snem.
Otrzymała stypendium sportowe na
Uniwersytecie Akron w stanie Ohio.
Duża w tym zasługa Tomasza Śmiałka, rekrutera i szkoleniowca skoczków wzwyż na tamtejszej uczelni.
W wyjeździe największą zasługę
ma jednak … sama Weronika,
która swoimi wynikami udowodniła
wielkie możliwości. W 2017 roku ta
wtedy ledwie 20-letnia lekkoatletka
LKS-u Górnika Wałbrzych zdobyła
halowe mistrzostwo Polski w pięcioboju, efektownie nawiązując do
sukcesów Urszuli Włodarczyk, także
wałbrzyszanki, wielokrotnej medalistki mistrzostw Europy i świata
w wieloboju. Świetnie rozwijającą
się karierę Grzelak przyhamowała
jednak przepuklina kręgosłupa z
naciskiem na rdzeń kręgowy. Ciało
Weroniki odrzuciło wycieńczający
do granic możliwości siedmiobój.
To właśnie dlatego postawiła na
skok w dal, który przyniósł jej w
kolejnych latach brązowy medal
halowych mistrzostw Polski, złoto

w MP U-23 oraz akademickie wicemistrzostwo kraju na otwartym
stadionie.
Po wylocie za ocean Grzelak była
przekonana, że skupi się na skoku
w dal. W halowym sezonie 2020
broniła barw Uniwersytetu Akron
w mistrzostwach konferencji MAC,
składającej się z 12 uczelni z 5 sąsiednich stanów na amerykańskim
środkowym wschodzie. Co ciekawe,
z przyczyn od siebie niezależnych,
wystartowała jednak w siedmioboju. W generalnej klasyfikacji zawodów była ósma, najlepiej radząc
sobie w pchnięciu kulą (trzecie miejsce), ale zawalając bieg na 800 m
(17 lokata). Niedługo po zawodach
świat nawiedziła pandemia koronawirusa, co zastopowało nie tylko
jej starty, ale i treningi. Po powrocie
do zmagań we wrześniu 2020 była
pełna optymizmu na rozwój w
wieloboju. Niestety, tym razem na
przeszkodzie stanęło zmęczeniowe
złamanie kości piszczelowej.
W lutym 2021 roku nastąpił
kolejny powrót, następna próba
pogoni za zdrowiem i sportowymi

sukcesami. W Akron wzięła udział
w mityngu ku pamięci trenera Ala
Campbella, zwyciężając w skoku w
dal i tym samym pokonując rywalki
nie tylko ze swojej uczelni, ale
także te z nieodległych Cincinnati i
Bowling Green. Tydzień później w
halowych mistrzostwach konferencji MAC w siedmioboju była szósta.
Gdy wydawało się, że forma będzie
tylko rosnąć, przypomniały o sobie
problemy z kręgosłupem, które doskwierały 24-latce jeszcze w Polsce.
- W maju dowiedziałam się,
że uniwersytet nie przedłuży mi
stypendium na przyszły rok. Czy
byłam zawiedziona? Pewnie. Ale
ich decyzja była jak najbardziej
zrozumiała. W końcu od dwóch
lat nie przynosiłam im żadnych
korzyści – zdradziła naszej redakcji
Grzelak. To właśnie wtedy na dobre
zdecydowała, że po 11 latach treningu nadszedł czas zawiesić buty
na kołku. Weronika wybudziła się
z amerykańskiego snu i w czerwcu
tego roku wróciła do kraju.
Przygody naszej sportsmenki
wydają się dość przytłaczające,

» Lekkoatletka wybudziła się z amerykańskiego snu
i w czerwcu tego roku wróciła do Polski

Dominik Hołda
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