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Przychodzi baba do
lekarza…
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Czy wiesz, że…
tara; Waldemar Kałasznikow
– perkusja; Adam Gołąbek
– gitara basowa, śpiew. W
związku z trudnościami finansowymi zespół zaprzestał
działalności w 1971 roku.
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 !

Trzymamy się mocno topu
Ktoś kiedyś zauważył, że łatwiej wdrapać się na szczyt, niż się
na nim utrzymać. Pewnie jest w tym sporo racji. Odkąd weszliśmy na szczyt – bo chyba nikt nie ma większych wątpliwości,
że prawdopodobnie jesteśmy najlepszą gazetą w regionie – nie
zamierzamy z niego szybko schodzić. Być może kiedyś z niego
sturlamy się, ale pewnie tylko na chwilę, bo za moment znów się
na niego wdrapiemy, jeszcze mocniejsi i lepsi.
Weźcie do ręki WieszCo. Przejrzyjcie,
przekartkujcie i nie zatrzymujcie się na
żadnej stronie dłużej niż kilka sekund.
Do jakich wniosków doszliście? Pewnie
do takich jak wielu czytelników, że
właściwie po każdym przewróceniu
strony chcecie w to miejsce za chwilę

wrócić, bo coś was zaciekawiło. Tak,
tak, doskonale znamy to uczucie. U nas
na 32 stronach dostajecie co tydzień
potężną dawkę informacji połączonej
z publicystyką. Naszą misją nie jest
bowiem przepisywanie urzędowych
komunikatów, lecz kreowanie i wymy-

ślanie interesujących tematów, których
u nas nie brakuje. W końcu dajemy do
myślenia co wtorek.
Nie przemawia przez nas ani żadna
buta, ani arogancja, znamy jednak
swoją wartość, bo wiemy, że robimy porządną gazetę. Nad którą

co tydzień ciężko pracujemy, żeby
zadowolić dosłownie każdego czytelnika. Zresztą robimy to przy waszej
niemałej pomocy. Dlatego jeśli wiecie
o czymś ciekawym lub o kimś interesującym, dajcie nam koniecznie znać.
Wiecie, jak to zrobić?! Pisząc na adres:
redakcja@wieszco.pl.
Dziś jak zwykle najnowszy numer
ze świeżutką porcją artykułów podlanych poetyką typową dla WieszCo.
Tak lubianą przez was. Na 32 stronach
same hity. Szukajcie nas w jednym z
około 500 punktów kolportażu na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
I czytajcie, komentujcie, dzielcie się
swoimi opiniami. Znajdziecie nas też
na stronie www.wieszco.pl, z której
każdy numer ściągniecie w wersji PDF.
Miłej lektury.
Redakcja
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Temp. 13/3
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Środa 22.09
Temp. 13/4
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Temp. 16/7
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Temp. 15/8
przelotne opady
Poniedziałek 27.09
Temp. 17/8
pochmurno

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

RYS: Marcin Skoczek

Muzycy zapisali się w historii
wałbrzyskiego rocka, gdyż
jako jedyni zagrali wspólny
koncert ze sławnym wówczas
zespołem „Czerwono-Czarni”.
Występ odbył się w Zgorzelcu
w 1969 roku. W zespole grali:
Czesław Serdeczny – gitara,
śpiew; Bernard Merk – gi-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (Nowa Wałbrzyska 2001, nr 45)

W Wałbrzychu istniał zespół rockowy „Dzięcioły”?
Był to pierwszy zespół, który
odniósł poważniejsze sukcesy poza granicami naszego
miasta. W 1966 roku otrzymał wyróżnienie na Wiosennym Festiwalu Muzyki
Nastolatków we Wrocławiu.
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» Z białaczką można wygrać. Dziś ponad
85 proc. małych pacjentów szpitali
onkologicznych wraca do zdrowia

Wygraj z białaczką
Tą u dzieci. Naprawdę można tego dokonać, tylko trzeba dać sobie
szansę. Nie mówcie z góry, że was to nie dotyczy, że nie będziecie
zamartwiać się na zapas, że po co zaprzątać głowę tak trudnymi tematami. Właśnie po to, żeby wiedzieć, jak się zachować w tym najgorszym momencie. Gdy świat zawali się na głowę.

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

ale wg powierzchni użytkowej

tego, żeby dawać do myślenia i zajmować się trudnymi
sprawami.

Białaczka to najczęstsza
choroba nowotworowa u
dzieci. Stanowi prawie 30
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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

To nie będzie pozytywny
temat, oj nie, ale od czego
jest WieszCo? Właśnie od
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proc. wszystkich zachorowań
na raka wśród osób przed 18
rokiem życia. Ale uwaga, da

Warto ten adres zapamiętać

www.zlotawstazka.pl
się ją pokonać. Tym, co kluczowe, jest szybka diagnoza.
Przez cały wrzesień trwa społeczna kampania edukacyjna
Złota Wstążka, która ma uczulić rodziców, jak nie przeoczyć
niepokojących objawów i co
robić, kiedy je zauważycie.
Dajcie sobie pomóc.
Szczyt zachorowań na białaczkę u dzieci przypada od
2 do 5 roku życia. Jednak
tę diagnozę słyszą również
rodzice niemowlaków i nastolatków. Przyczyny choroby, nazywanej nowotworem krwi,
nie są do końca zbadane. Z
kolei objawy łatwo pomylić z
wieloma pozornie niegroźnymi przypadłościami. Co roku
diagnozę „białaczka” słyszą
rodzice 300 kolejnych dzieci
w Polsce. Liczba ta nie maleje,
choć z każdym rokiem dzieci
rodzi się mniej. A to oznacza,
że problem rośnie. .
Jednak białaczka to nie
wyrok. Wręcz przeciwnie.
Dziś ponad 85 proc. małych
pacjentów szpitali onkologicznych wraca do zdrowia. Ale

może być jeszcze więcej. Fundacja „Na Ratunek Dzieciom
z Chorobą Nowotworową”
wraz z partnerami przez cały
wrzesień prowadzi społeczną
kampanię edukacyjną Złota
Wstążka. Bo wrzesień to światowy miesiąc świadomości
nowotworów dziecięcych.
A ich międzynarodowym
symbolem jest właśnie złota
wstążka. Celem kampanii
jest edukacja, profilaktyka i
wsparcie w chorobie. Dlatego
zachęcamy, byście zajrzeli na
stronę www.zlotawstazka.pl.
Znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje: poradniki,
odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane lekarzom, jest
też sekcja mitów i faktów o
białaczce, pozytywne historie
z życia tych, którym udało się
wyzdrowieć, a także wszystko
o akcji RakReaton – biegasz,
jeździsz, pomagasz. Więcej
o niej w tym numerze WieszCo na str. 23. Przekartkujcie
naszą gazetę, a dowiecie się
szczegółów, jak wy możecie
pomóc.
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Hospicjum może liczyć na ludzi
Dużym sukcesem zakończyły się dwa niedawne wydarzenia w powiecie wałbrzyskim. To X Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej i
II Rajd Rowerowy dla Hospicjum.

kółek wzięli natomiast udział w
rajdzie rowerowym dla wałbrzyskiego Hospicjum. Rowerzyści
mieli do pokonania 60 km po terenach całego powiatu. Wszyscy
uczestnicy spotkali się na mecie

na terenie OSW Leśne Źródło w
Sokołowsku, gdzie przygotowano liczne darmowe atrakcje:
dmuchańce dla dzieci, muzykę,
grilla z kiełbaskami i strażacką
grochówką. Środki zgromadzo-

ne z opłat startowych w formie
cegiełek o wartości 50 zł wesprą
Hospicjum w Wałbrzychu im.
Jana Pawła II.
- Każdy uczestnik dostał w
pakiecie koszulkę, a na mecie
medal za uczestnictwo i drobne
upominki. U nas nie ma wygranych i przegranych, wszyscy
wygrywają – mówi szefowa
hospicjum Renata Wierzbicka.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Łącznie kilkuset uczestników,
miłośników nordic walking
wzięło udział w festiwalu. Do
przejścia były trasy o długości 5
i 10 km. Udział w wydarzeniu
był bezpłatny. Amatorzy dwóch
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Przychodzi baba do lekarza…
…z tabliczką na plecach „exit”. A doktor do niej: - Co Pani dolega? - Przyszłam
do Pana, bo nie widzę wyjścia – odpowiada kobieta. Pewnie słyszeliście setki
podobnych kawałów. Niech rzuci kamieniem ten, kto choć raz nie uśmiechnął się czytając podobne dowcipy. Ze służbą zdrowia w Polsce jest jak w tym
żarcie. Nikt nie potrafi znaleźć dobrego wyjścia z sytuacji. To, które raz na
jakiś czas ktoś wskaże, po otwarciu drzwi, okazuje się, że jest zamurowane.
Nim przejdziemy do sedna, poruszmy wątek poboczny. Zachodzimy w
głowę, dlaczego bohaterką podobnych żartów zawsze jest baba – chłopy się nie leczą, czy co? A lekarzem
mężczyzna – kobiety nie zakładają
białych fartuchów, bo nie kumamy?
Przecież to seksizm w czystej postaci.
Dziwimy się, że Kazimiera Szczuka
nie chwyta za bagnet, nie podnosi
larum. Ale zostawmy te akademickie
spory, bo to jak z odpowiedzią, co
było pierwsze kura, czy jajko? Celowo
zwlekamy, żeby przejść do rzeczy,
bo w głowie mamy co najmniej tyle
pomysłów jak rozpocząć rozważania

o medykach, co dawniej bohaterowie
programu „Wszystko o Miriam”, chcący zwrócić na siebie uwagę głównej
bohaterki. Miejmy to za sobą jak kartkówkę z języka polskiego ze środków
stylistycznych. Bo kto pamięta dziś, co
to jest anakolut lub paralelizm?
Przywalmy od razu z grubej rury.
Bądźmy jak prowincjonalny Hitchcock.
Polska opieka medyczna wygląda dziś
jak niedzielny rosół, który próbujecie
zjeść widelcem. Makaron może jeszcze jakimś cudem wyłowicie, ale co z
resztą? W najlepszym razie wyląduje
na stole lub zostanie w talerzu. Medycy protestują, chcą dofinansowania

służby zdrowia i wyższych zarobków,
zarzucają arogancję rządowi. Tu
musimy podkreślić, jak dzieciaki
szlaczkiem podkreślają temat lekcji w
podstawówce, że nie wyobrażamy
sobie, by w zeszycie szkolnym w
jednej linijce zapisać słowa sprawiedliwy przy ministrze zdrowia Adamie
Niedzielskim lub egalitarny przy
senatorze Stanisławie Karczewskim
(z zawodu lekarzu). Wam też coś
tu nie pasuje? Rząd mówi, że chce
dialogu, ale premier nie przychodzi
na spotkanie z medykami, a ochrona
zdrowia się rozsypuje. Jak nieudolnie
wybudowana przez przedszkolaka

wieża z byle jakich klocków – powyginanych, połamanych i jakoś źle
dopasowanych. Jeśli jednak jesienią
pandemia przybierze na sile, to będzie
jak z makaronem w rosole. „Covidowcom” jakimś nadludzkim wysiłkiem
może uda się jeszcze pomóc (i tak
pewnie nie wszystkim), co zrobią
natomiast pacjenci onkologiczni,
„sercowcy” albo ci czekający na poważne zabiegi? To jak w przypadku
rosołu i widelca, zostaną w talerzu
lub wylądują na stole. Na pewno nie
tym operacyjnym.
Może się okazać, że za chwilę nie
będzie miał kto ludzi leczyć. Lekarzy,

Fot. użyczone (materiały organizatorzy)
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pielęgniarek i ratowników jest coraz
mniej. Ci, którzy jeszcze są, wyglądają
jak drużyna Avengersów. Tyle, że to
nie jest komiks od Marvela, tylko rzeczywistość. Wkrótce możemy stanąć
przed dramatycznymi wyborami. Co
lepsze? Żeby lekarz na przedłużonym
dyżurze w szpitalu, zmęczony, popełnił
błąd, czy żeby nie było go wcale? Dla
pacjenta to wybór jak między dżumą a
cholerą. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy chcą zarabiać więcej. I powinni, w
porządku, ale nie ma też co owijać w
bawełnę. Teraz jesteśmy jak pryszczaty
okularnik, wiecznie kończący szkołę
ze świadectwem z czerwonym paskiem, który po wielu latach upokorzeń
wreszcie postawił się klasowemu chojrakowi. Weźmy takich lekarzy specjalistów, chcących dostawać co najmniej
trzykrotność średniej pensji. Przyznacie,
ich żądania mogą szokować szaraków
takich jak my. To ponad 17 tys. zł brutto
miesięcznie. Ale, ale, przecież oprócz
pracy w publicznej ochronie zdrowia,
większość za większe pieniądze przyjmuje prywatnie. Dlatego wielu z nich
spieszy się, denerwuje, nierzadko na
pacjentów. Zdarza się, że bywają poirytowani, bo są zmęczeni, brakuje im
empatii. W takich sytuacjach nietrudno
o błąd. Spróbujcie takiemu zaganianemu doktorowi okazać powątpiewanie
lub co gorsza podważyć jego zdanie.
Szybciej bitcoiny wypłacicie w swoim
bankomacie niż usłyszycie, że mieliście
rację.
Nie oszukujmy się, lekarz i pacjent to
nie jest połączenie rodem z hollywoodzkich produkcji. Daleko im raczej do
wielkiego uczucia rozpalającego Ingrid
Bergman i Humphreya Bogarta w
„Casablance”. To też nie jest związek,
który tworzyli Kate Winslet i Leonardo
DiCaprio w „Titanicu”. Wiadomo, nikt
nie chciałby, aby leczenie pacjentów
kończyło się podobnie jak podróż tego
najsłynniejszego transatlantyku świata.
Chcemy od lekarzy trafnej diagnozy,
fachowej opieki, poświęcenia uwagi
i odrobiny empatii. Czy tak?! Możemy
zatem złośliwie zapytać, wiecie, jak to
my. Jak dłubiecie śrubokrętem w uchu,
to lepiej słyszycie? To może spróbujcie
tego samego rozgrzaną lutownicą!
Może ten krzyk wołających na pustyni,
zostanie usłyszany. Rozpoczęliśmy
dowcipem i tak też zakończmy. Doktor
mówi do przyjaciela po fachu: - Mam
dziwny przypadek, kolego. Pacjent
powinien już dawno zejść, a on zdrowieje. - Tak kolego, medycyna czasem
jest bezsilna… Gdzie spojrzeć, wszyscy
są bezsilni.
Tomasz Piasecki
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Szełemej zwolniony
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» Roman Szełemej został zwolniony ze
szpitala w trybie natychmiastowym

Dyrekcja szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu rozwiązała z Romanem Szełemejem, lekarzem i prezydentem miasta,
umowę o pracę. Zwolnienie wręczono bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
m.in. „kierując się dobrem pacjentów oraz mając obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala
oraz oddziału kardiologii, dostrzegamy, że łączenie przez
Romana Szełemeja funkcji
publicznej prezydenta miasta
oraz pracy lekarza, w tym
lekarza kierującego odziałem
kardiologii, odbywa się kosztem zaniedbania obowiązków
wobec pacjentów i szpitala.
W rzeczywistości Roman Szełemej nie wykonuje obowiązków (…), nie nadzoruje procesu leczenia pacjentów, nie
nadzoruje procesu kształcenia
lekarzy rezydentów i stażystów, nie podpisuje wypisów
pacjentów ze szpitala, nie
podpisuje dokumentów, które
powinien podpisywać jako
lekarz kierujący oddziałem,

nie kontroluje rozchodu leków
przeciwbólowych. Liczne obowiązki Roman Szełemej deleguje na zastępcę lekarza kierującego oddziałem i innych
współpracowników. Ujawnione nieprawidłowości będą
przedmiotem dalszej kontroli
i ewentualnego innego postępowania”. Co na to zainteresowany? Roman Szełemej
mówi o decyzji o zwolnieniu
jako o zemście politycznej.
„Otrzymałem wypowiedzenie
pracy w trybie natychmiastowym. Po 36 latach pracy w
ten sposób podziękowano mi
za trud i poświęcenie. Jest to
oczywiście działanie odwetowe, pewna zemsta za to, że
broniliśmy szpitala, żeby nie
był marginalizowany. To wypowiedzenie złożono w trybie
łamiącym procedury kodeksu

pracy i oczywiście spotkamy
się w sądzie. Przyczyny tego
wypowiedzenia, w tak nagły
sposób, nie mają niczego
wspólnego z merytoryką i w
mojej ocenie mają charakter
polityczny. Nadal będę walczył i zabiegał, żeby zdrowie
wałbrzyszan było w dobrych
rękach, żeby szpital mógł
dobrze funkcjonować i będę
bronił szpitala przed błędnymi
decyzjami na szkodę zdrowia
mieszkańców Wałbrzycha.
Chciałbym podziękować
moim
współpracownikom za to,
że udało nam
się stworzyć bardzo
dobry szpital i wspaniały zespół”.
SCB

Fot. Elżbieta Węgrzyn/walbrzychdlawas.info

REKLAMA

Decyzję uzasadniono rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Według szpitala
pracujący w nim do niedawna
jako lekarz kierujący oddziałem kardiologii Roman Szełemej, miał dezorganizować
pracę placówki, podważać
kompetencje przełożonej p.o.
dyrektora, nie przestrzegać
ustalonego czasu pracy i regulaminu, nie potwierdzać czasu
pracy przy użyciu kart zbliżeniowych, nie przestrzegać
ustalonego czasu pracy, w tym
samowolnie opuszczać szpital
w czasie dyżurów, nie wykonywać poleceń pracodawcy
oraz swoich obowiązków jako
lekarza kierującego oddziałem
kardiologii.
W oświadczeniu dyrekcji
szpitala czytamy ponadto
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Fot. KaR

» Chyba każdemu powinno zależeć, którędy pojadą pociągi
od granicy państwa przez Wałbrzych i Świdnicę do Żarowa

Weź udział w konsultacjach
Kilka tygodni temu pisaliśmy o zbliżającej się budowie nowej linii kolejowej z
Żarowa przez Świdnicę do granicy państwa z Czechami. Ruszają właśnie konsultacje społeczne i można wziąć udział w spotkaniach, mieć wpływ na przebieg wspomnianej trasy.

O jaką trasę chodzi tym razem? To będzie ponad 60-kilometrowy odcinek łączący
Żarów ze Świdnicą i Lubawką
na granicy polsko-czeskiej.
Trwają prace nad opracowaniem studium wykonalności.
Odpowiedzialna za nie firma
BFF Sp. z o.o. oraz inwestor

– Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. zapraszają
na spotkania konsultacyjne,
które odbędą się 22 września
(godz. 19:00) w Jaworzynie
Śląskiej, 23 września (godz.
16:00) w Świebodzicach i
27 września (godz. 19:30) w
Witoszowie.

W skład kolejowej inwestycji wejdą linie nr 267 i 268:
Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Cała ta
kolejowa trasa to swoisty
kręgosłup systemu kolejowego CPK. Będzie łączyła
południowo-zachodnią Polskę
z jej centrum, dzięki czemu

skutecznie przysłuży się do
walki z wykluczeniem komunikacyjnym w tej części kraju.
Na przygotowanie studium
wykonawca ma rok. Całkowita realizacja i rozliczenie
umowy może potrwać dłużej,
ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą

także m.in. dokumentacja
geologiczna i mapy do celów
projektowych. Celem studium wykonalności jest m.in.
wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej.
W ramach tego samego zlecenia wykonawca dostarczy
spółce CPK m.in. prognozy

ruchu, a także analizy – np.
techniczne, środowiskowe i
wielokryterialne oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy
do celów projektowych. Dla
tego odcinka od ubiegłego
roku trwają też wymagane prawem inwentaryzacje
przyrodnicze. Pierwsze roboty
budowlane mają ruszyć w
2023 roku. Odcinek zostanie
uruchomiony jednocześnie z
lotniskiem.
Jak wynika z udostępnianych map, jest już sześć wariantów budowy, a nie dwa,
jak początkowo zakładano.
Nowa linia kolejowa miałaby
„dochodzić” do Wałbrzycha od
strony Świdnicy z pominięciem
stacji kolejowej w Świebodzicach, ale od granicy tego
miasta biegłaby albo torem
istniejącej linii 274 – wąwozem Lubiechowskiej Wody do
stacji Wałbrzych Szczawienko
– albo bliżej drogi krajowej
DK 35. Od stacji biegłaby dalej
w stronę Podzamcza zgodnie
ze zlikwidowanym odcinkiem
dawnej linii kolejowej 291, ale
jest też wariant ze skrótem od
ul. Uczniowskiej do terenów
dzisiejszego PEC-u. Warianty
są jak widać ciekawe. Po konsultacjach dowiemy się więcej.
KaR
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FaktY

Jaworzyna planem w filmie
W ubiegłym tygodniu mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska mogli z bliska podziwiać pracę zawodowych filmowców i aktorów.
Wszystko za sprawą serialu „Legacy/Dziedzic” w reżyserii Diederika von Rooijena.

Zdjęcia do filmu były realizowane na
terenie gminy Jaworzyna Śląska od 8 do
10 września. Ujęcia nagrywano m.in. przy
bocznicy kolejowej w kierunku Pastuchowa

oraz oczywiście na terenie samego Muzeum
Kolejnictwa.
A o czym będzie sam serial? „Legacy” to
opowieść o wadze dziedzictwa, o pragnie-
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niu nieśmiertelności, którą mają nam zapewnić potomkowie i o tym, jakim ciężarem
potrafią być takie oczekiwania. O spuściźnie
uświadomionej i nieuświadomionej, materialnej i emocjonalnej. O osobistym spadku
przekazywanym przez rodzica dziecku.
Serial realizowany jest w międzynarodowej obsadzie na terytorium Polski i Holandii.
Przewidywany termin realizacji zdjęć w Polsce to koniec października. Premiera serialu
może mieć miejsce w zimie przyszłego roku.

Fot. archiwum redakcji

» Prokurator paradujący
po Świdnicy nago na
razie został zawieszony w
czynnościach służbowych

Nagi prokurator
już zawieszony

KaR

Fot. użyczone (Niko Post)
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postępowania dyscyplinarnego wobec tego
prokuratora” – cytuje rzecznika Prokuratury
Okręgowej w Świdnicy Tomasza Orepuka
Polska Agencja Prasowa.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o
prokuraturze, jak informuje Prokuratura
Krajowa, karą dyscyplinarną dla prokuratora
może być upomnienie, nagana, obniżenie
wynagrodzenia zasadniczego, kara pieniężna,
usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie
na inne miejsce służbowe lub wydalenie
ze służby prokuratorskiej. Co więc spotkało
świdniczanina?
- Prokurator Prokuratury Rejonowej w
Świdnicy, którego dotyczą doniesienia medialne, został niezwłocznie zawieszony w
czynnościach służbowych, a rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie wyjaśniające
w sprawie uchybienia przez niego godności
urzędu – wyjaśnia Łukasz Łapczyński, rzecznik
prasowy PK. Czekamy na rezultaty, podobnie
jak media w Wielkiej Brytanii, Niemczech i
Czechach. Tam też bowiem udało nam się
znaleźć publikacje na temat najsłynniejszego
KaR
aktualnie mieszkańca Świdnicy...

To był dzień, jak każdy inny
w słonecznej, spokojniej Świdnicy. 9 września wstrząsnął
jednak tym miejscem na dobre.
Kompletnie nagi mężczyzna
przechadzał się bowiem po
Zarzeczu. Mężczyzna widziany
był przed południem m.in. na
ul. Rolniczej i Kilińskiego. Mężczyźnie zrobiono też zdjęcie
podczas wizyty w osiedlowym
sklepie, gdzie kupował sześciopak piwa. Gdzie trzymał kartę
lub gotówkę? Tego nie wiemy... Wiadomo, że 38-latek był

kompletnie pijany. Wezwany
na miejsce patrol przekazał go
rodzinie. Mężczyzna miał około
2,5 prom. alkoholu w organizmie. Trudno było nawiązać
z nim kontakt, co próbowali
robić świadkowie zgorszeni
jego zachowaniem.
Sprawa nabrała rozpędu
wtedy, gdy stwierdzono tożsamość „naturysty”. Okazało się
bowiem, że był to prokurator
Maciej W., którego powołał
na to stanowisko w specjalnym trybie (bez konkursu)

Zbigniew Ziobro. 38-latek jest
pracownikiem jednej z jednostek okręgu świdnickiego.
Zdjęcia Macieja W. rozeszły
się po Facebooku i Twitterze w błyskawicznym tempie.
Udostępnił je między innymi
nawet jeden radny Sejmiku.
„Uzyskaliśmy materiały dotyczące tego zdarzenia z policji.
Po ich uzyskaniu Prokurator
Okręgowy w Świdnicy sporządził wniosek do rzecznika
dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym o wszczęcie
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Mężczyzna spacerujący po Świdnicy w
„stroju Adama” wzbudził oczywistą sensację wśród mieszkańców miasta. Sprawa odbiła się jednak szerokim echem w
całym kraju. O wybryku pisały też zagraniczne media z kilku europejskich krajów.
Dlaczego zrobiło się aż tak głośno?
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Trzy plus, to
brzmi dumnie

roZmoWa tYgoDNIa
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» – Zależy nam na zniżkach w opłatach za gospodarowanie odpadami i
preferencjach mieszkaniowych – mówi Katarzyna Duda, przewodnicząca
wałbrzyskiego koła Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Gdy myślę o dużej rodzinie, od razu przed oczami
mam gromadkę dzieci. To
dobre skojarzenie?
- Z jednej strony to trochę
stereotypowe myślenie, z drugiej zaś, nie ma co ukrywać,
zgodne z prawdą.
Przepraszam za niedyskrecję, ile ma Pani dzieci,
ja mam jedno i raczej nie
wpisuję się w ramy dużej
rodziny?
- Nie, zdecydowanie nie
(śmiech). Mam trójkę kochanych dzieciaków i nie wyobrażam sobie, żeby mogło
być inaczej. Trzy plus brzmi
dumnie. Od razu uprzedzę
Pana kolejne pytanie. Duża
rodzina jest dokładnie zdefiniowana w ustawie o Karcie
Dużej Rodziny. Nie zamierzam
przytaczać literalnie brzmienia
tego przepisu, ale dobrze byłoby, żeby czytelnicy dokładnie dowiedzieli się, co kryje
się za tym sformułowaniem.
Prawo do posiadania Karty
Dużej Rodziny przysługuje
członkowi wielodzietnej rodziny, przez którą rozumie się
rodzinę, w której rodzic lub
rodzice albo też może być, że
małżonek rodzica, mają lub
mieli na utrzymaniu łącznie
co najmniej troje dzieci bez
względu na ich wiek.
Osoba samotnie wychowująca trójkę dzieci też jest
dużą rodziną?
- W myśl tej ustawy tak.
Tworzą ją również rodzice
lub rodzic zastępczy, jeżeli
wychowują lub wychowywali
minimum troje dzieci.
A partnerzy żyjący w konkubinacie?
- Jeśli jedno z rodziców
wpisuje się w definicję usta-

wy i ma na utrzymaniu troje
potomstwa. Nie ma bowiem
nigdzie w ustawie o Karcie
Dużej Rodziny zapisu stwierdzającego, że musi to być
wyłącznie małżeństwo.
Pytam o takie szczegóły,
bo interesuje mnie, czy każdy dorosły może korzystać
z ulg dla wielodzietnych
rodzin?
- Każdy rodzic, którego
obejmuje definicja tej ustawy.
Wałbrzych, według nieoficjalnych danych, jest w
krajowej czołówce miast,
w których jest najwięcej
samotnych matek wychowujących dzieci? Martwi
to Panią?
- Tak i to nawet bardzo.
Nie wiem, czy to problemy w związkach lub złe doświadczenia życiowe, czy
może kalkulowane decyzje
ekonomiczne kobiet lub par
wpływają na taką statystykę.
Spotykam ludzi, którzy celowo nie wchodzą w oficjalne
związki małżeńskie, gdyż
taniej i korzystniej jest, jeżeli
partnerka rozlicza się samotnie lub…
...otrzymuje jakieś inne
przywileje z tego tytułu?
- Wyjął mi Pan to z ust.
To jest brutalna prawda, ale
niestety prawda. Żałuję, że
tak wygląda nasza wałbrzyska
rzeczywistość.
Zdarzają się ojcowie samotnie zajmujący się przynajmniej trójką potomstwa?
- Tak. Mamy takich członków w naszym stowarzyszeniu. Co więcej, doskonale
sobie radzą z dzieciakami. Są
kochającymi ojcami, chcącymi jak najlepiej dla swoich
pociech.

Duże korzyści czekają na
„większe” rodziny w Aglomeracji Wałbrzyskiej?
- Nie wiem, czy duże, ale na
pewno jest kilka preferencji.
Mamy dla dzieci darmowe
przejazdy komunikacją miejską, do tego dochodzą zniżki
na przedstawienia teatralne.
Duże rodziny mniej też płacą
za bilety na basen. Proszę
samemu wywnioskować, czy
to dużo.
Jak Pani ocenia całą politykę lokalnych władz prowadzoną na rzecz dużych
rodzin?
- Rozpoczęto działania
pomocowe i to bardzo dobrze, ale przy konstrukcji
powiązań warto byłoby korzystać z dialogu społecznego i zapytać, jakie zniżki są
potrzebne, a jakie są jedynie
propagandowe. Wałbrzych
to nie jest najgorsze miejsce
do życia dla wielodzietnych
rodzin, ale nigdy nie jest tak
dobrze, żeby nie mogło być
lepiej. Mamy wałbrzyską
Kartę Dużej Rodziny, korzystamy z dostępnych zniżek.
Wałbrzych dał bardzo istotne ekonomicznie wsparcie
rodzinom przy darmowych
przejazdach autobusowych.
Jest jednak jeszcze sporo do
zrobienia.
Co na przykład?
- Zniżki na półkolonie, bo
wakacje są dużym obciążeniem finansowym dla rodzin.
Proszę tylko pomyśleć, jak
duża byłaby to pomoc dla
rodzin wielodzietnych, gdyby
za dwójkę lub trójkę swoich
dzieci opiekunowie płacili
mniej.
Jest w regionie jakaś
miejscowość, posiadająca

Fot. użyczone (Archiwum Katarzyny Dudy)

Stworzenie Karty Dużej Rodziny dla całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej byłoby doskonałym pomysłem dla rodziców wychowujących trójkę lub więcej pociech. I konkretną
pomocą. Czy to realne? O tym oraz innych
kłopotach rodzin wielodzietnych rozmawiamy z Katarzyną Dudą, przewodniczącą
wałbrzyskiego koła Związku Dużych Rodzin
„Trzy Plus”.

międzynarodowy certyfikat
„Gmina Przyjazna Rodzinie
w Europie”?
- Nie, dotychczas do międzynarodowej Sieci Miast
Przyjaznych Rodzinom (Family
Friendly Municipalities Elfac)
przystąpiło zaledwie sześć
polskich miast.
Trudno otrzymać taki dokument?
- Obecnie Związek Dużych
Rodzin „Trzy Plus” prowadzi
działania wdrażające polską
certyfikację tego dokumentu.
Ten projekt umożliwia polskim
miastom przystąpienie do
międzynarodowej sieci. Do
tegorocznej edycji zaproszonych zostało pięć wybranych
samorządów. Wypracowały
one swoje dobre praktyki w
polityce rodzinnej oraz mają
już swoją historię współpracy
z naszym stowarzyszeniem
w ramach Forum na Rzecz
Rodziny przy Związku Dużych
Rodzin „Trzy Plus”.

Warto starać się o ten
dokument? Jakie wymierne
korzyści daje taki certyfikat?
- Jak każda certyfikacja
podmiotów, daje prestiż i
gwarancję na spełnienie przez
samorząd określonego standardu. Ważne jest to dla tych,
którzy decydują się pozostać
w gminie i tych, którzy mają
się w niej osiedlić. Mam nadzieję, że Wałbrzych zgłosi się
do kolejnej edycji. To szansa
na diagnozę, analizę i rozwój
lokalnej polityki rodzinnej. Kolejny krok w kierunku dużych
rodzin oraz w ogóle rodzin
decydujących się na wychowywanie dzieci.
Może będę niesprawiedliwy, ale mam wrażenie,
że bardziej dziś myśli się o
seniorach niż o wielodzietnych rodzinach?
- Dużo jest obecnie programów pomocowych dla
seniorów i to bardzo dobrze,
ale osobom wychowującym

dzieci potrzebne jest też
wsparcie w opiece nad nimi.
Przecież dużego obciążenia,
powiedziałabym górnolotnie
edukacyjno-wychowawczego,
doświadczyło wielu rodziców
podczas pandemii. Dlatego
właśnie teraz potrzebują oni
pomocy.
Pani ze swoim kołem jest
od tego, żeby to zmienić.
Ma Pani pomysł, jak to zrobić?
- Będąc częścią ogólnopolskiej społeczności dużych rodzin mamy okazję wymieniać
doświadczenia. Najbardziej
zależałoby nam na stworzeniu
Karty Dużej Rodziny dla całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej, na
zniżkach w opłatach za gospodarowanie odpadami i
preferencjach mieszkaniowych.
Chcielibyśmy być jedną z organizacji, z którą lokalne władze
mogłyby podejmować dialog
w kwestii dużych rodzin.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

REKLAMA
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Od 1 listopada gmina Wałbrzych przejmie zadanie
polegające na odbiorze odpadów od mieszkańców
miasta. Odpowiedzialna będzie za to miejska spółka
MZUK.

Fot. Paulina Bogdańska

tym procesem. MZUK będzie pracował na dwie zmiany. W tej chwili
pojazdy Alby jeżdżą do godziny

w nowe pojemniki, a odpady będą
odbierać pojazdy przystosowane do
wąskich uliczek, z czym dotychczas
nieraz był problem.
- Większość gmin podnosi stawki za
śmieci, a my nie mamy takiego zamiaru. Teraz podjęliśmy trudne wyzwanie, ale MZUK przygotowywał się do
tego od kilkunastu miesięcy, nabierał
doświadczenia, analizował sytuację.
Firma dysponuje odpowiednią ilością
samochodów, żeby na dwie zmiany

skutecznie opróżniać kubły – mówi
prezydent Roman Szełemej.

» Na tle pomnika pozują (od lewej): prezydent Roman Szełemej,
Jerzy Mazur, ambasador Brazylii i Krzysztof Hołowczyc

WAŁBRZYCH

Senna jak (wciąż) żywy
Najpierw była ulica, później obelisk, a w minioną sobotę pomysłodawca – Jerzy Mazur – w
towarzystwie zaproszonych gości z Polski i Brazylii, odsłonił pomnik Ayrtona Senny. Wśród
nich był ambasador Brazylii Hadil Fontes da Rocha Vianna, prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej oraz Krzysztof Hołowczyc. Po stronie obserwujących wydarzenie nie brakowało
znanych i cenionych osób, głównie ze świata sportów motorowych jak Sobiesław Zasada,
Rafał Sonik, Maciej Wisławski czy Maciej Szczepaniak.
Jak przystało na imprezę
zorganizowaną przez najbardziej znanego w Wałbrzychu
kierowcę wyścigowego, rajdowego, twórcę muzeum górnictwa i sportów motorowych
oraz dealera samochodów
marki Nissan, nie mogło zabraknąć niezwykłych chwil i
emocji.
Wszystko zaczęło się po
12:00 w południe. Że u Mazura znowu się coś dzieje,
można się było zorientować
po samochodach zaparko-

wanych przy szybie kopalnianym „Terasa” gdzie mieści się
wspomniany salon, muzeum
oraz ulica, a obecnie również pomnik brazylijskiego
kierowcy.
Musiałem przeciskać się
między żółtym Ferrari, Mitsubishi Lancerem, a Toyotą
Yaris GR. Obok zasłoniętej
płótnem postaci z brązu tragicznie zmarłego w 1994 roku
na torze Imola wspominali
ambasador Brazylii, Sobiesław
Zasada, Krzysztof Hołowczyc,

dziennikarz radiowy Karol Ferenc i oczywiście Jerzy Mazur.
Gospodarz, jak mówił, spotkał go osobiście tylko raz na
zapleczu toru wyścigowego
Hungaroring. Pełne refleksji
spojrzenie w niebo wówczas
najszybszego kierowcy na
świecie, wałbrzyszanin zapamiętał na zawsze i taki obraz
starał się oddać w projekcie
pomnika. Ale nie z powodów osiąganych wyników
sportowych go podziwiał i
chciał upamiętnić jego osobę,

lecz dlatego, że prowadził
działalność charytatywną.
Wspierał szpitale dla dzieci i to
bez obecności mediów. Robił
to po cichu, bez splendoru.
Mazur zakończył swoją wypowiedź parafrazując cytat z Ayrtona Senny: – Dałem Ci, Polsko i Wałbrzychu, co mogłem.
Z kolei gość z Brazylii zwrócił
uwagę, że ten pomnik jest
trzecim na świecie. Pozostałe
są na torze, na którym doszło
do śmiertelnego wypadku i na
plaży w Rio de Janeiro.

Fot. (red)

MZUK wywiezie śmieci

14:00, a MZUK będzie pracował do
godziny 22:00. Gwarantuje to szybką
reakcję na zgłoszenia mieszkańców i
szybki monitoring sytuacji.
Zmiana ma polegać również na
zwiększeniu ilości pojemników. Ta
decyzja ma spowodować zahamowanie wzrostu cen za wywóz
odpadów dla mieszkańców. Spółka
będzie wykonywać to zadanie nie
dla zarobków, a po tzw. kosztach.
Nieruchomości zostaną wyposażone

SCB

Wreszcie, po wysłuchaniu
hymnów dwóch państw, światło dzienne oficjalnie ujrzał
postument Ayrtona Senny.
Zawodnik jest rzeczywistych
wymiarów i siedzi na kole,
trzyma kask i spogląda w…
niebo. Na magię, właśnie zaczynającego padać deszczu,
zwrócił uwagę Karol Ferenc
z Radia LUZ. Przypomniał, że
Senna zawsze czekał na opady podczas wyścigu. Wraz ze
spadającymi kroplami deszczu
wznosił znad bolidu rękę ku
górze. Jerzy Mazur nie byłby
sobą, gdyby nie przygotował
dla uczestników spotkania
z legendą Formuły 1 czegoś
zaskakującego. Kiedy wszyscy
podziwiali precyzję wykonania
odlewu, on zniknął, aby po
chwili pojawić się w kombinezonie rajdowym za kierownicą
Bugatti T40 z 1928 roku i kilkukrotnie przejechał się ulicą…
oczywiście Ayrtona Senny. Po
kilku okrążeniach przesiadł się
do Porsche Carrea 911 oraz
do bolidu Formuły Ester. Potem do mównicy podchodzili
znajomi i przyjaciele Mazura,
którzy chcieli pogratulować i
podziękować za pomysł i jego
realizację. Wśród nich największe brawa usłyszał Rafał Sonik,
który efektownie nawiązał do
twórczości Adama Asnyka.
– Tak oto nasze miasto pozyskało kolejną atrakcję, którą
z pewnością będą oglądać
turyści – stwierdził prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
Nic dodać, nic ująć. Pozostaje
nam również pogratulować
i podziękować. Jednocześnie
znając pracowitość i pomysłowość Jerzego Mazura, to
jeszcze nas czymś zaskoczy.
Piotr Bogdański

REKLAMA

WAŁBRZYCH

Odbiór odpadów przez Miejski
Zakład Usług Komunalnych pozwoli
zachować miastu pełen nadzór nad
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Piknik rowerowy to
świetny pomysł Jedliny na
przyciągnięcie do siebie
miłośników dwóch kółek

JEDLINA-ZDRÓJ

Jeśli piknik, to musi być bike(owy)
Rowerowa 500 to projekt, który powoli staje się regionalnym hitem. Ludzie przyjeżdżają z
odległych zakątków Polski, by przejechać się trasami wytyczonymi w Głuszycy, Walimiu i
Jedlinie. W tej ostatniej miejscowości idą krok dalej i organizują piknik. Taki wiecie, aktywny, nie na żadnym kocyku w parku, ale na dwóch kółkach i dość intensywny.
Można nawet rzec bike(owy). Przyznacie, fajna gra słów. Oryginalna nazwa zobowiązuje, a będzie się działo,
że właściwie nie wiemy, od czego

zacząć. Najlepiej od początku, jak by
powiedział klasyk. No to spróbujmy.
Zapraszamy do zabawy na trasach
„Rowerowej 500”. Tak, dobrze prze-

GŁUSZYCA

Ekstremalnie,
ale też zajefajnie

czytaliście, bo nie chodzi o żadną
rywalizację, tylko o rekreację i miłe
spędzenie czasu. Każdy profesjonalista również może wpaść, ale chodzi

głównie o rodziny, które dwa kółka
traktują bardziej jako dobrą zabawę
lub środek transportu, a nie „pojazd”
do ścigania się w lesie. Piknik odbę-

Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

wiedzieć, że przewyższenia sięgnęły 7,7 km! To już nie przelewki.
W tym roku zawodnicy mieli do
wyboru trzy warianty tras: Light
o długości 36 km, Half o długości
60 km i Classic o długości 100 km.
Wypada chyba wymienić tych, którzy
zwyciężyli, ale słowa uznania należą
się każdemu, kto ukończył zmagania.
I tak pierwsze miejsce na dystansie
Classic zajęli Łukasz Klimaszewski
z teamu Mitutoyo AZS Wratislavia
Wrocław z czasem 06:08:21 oraz Da-

dzie się w sobotę, 2 października
przy Hotelu Jedlinka. Nazwano go
„Bike(owa) Jedlina”, a zacznie się
punktualnie o 10:00.
Sobotnie spotkanie składać się
będzie z trzech części. Dla dzieci i
młodzieży przygotowano wyścig
po nowych single trackach przy
Hotelu Jedlinka. Potem młodzi
rowerzyści wezmą udział w specjalnych pokazach, ćwiczeniach
i konkursach, związanych z elementami techniki jazdy na rowerze
górskim. Na najlepszych czekają
nagrody. Najważniejszym wydarzeniem będzie jednak rajd rowerowy
jedlińską trasą „J1”, przebiegającą
przez najciekawsze obiekty w tej
miejscowości.
Start i metę zlokalizowano przy
Hotelu Jedlinka. Nikt nie będzie mierzył czasu, a liczy się przejechanie
trasy. Upominki zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników.
Rajd rozpocznie się przy kompleksie „Active”. Potem pojedziecie w
kierunku „Czarodziejskiej Góry” i
kompleksu „Jedlinka”. Na trasie
wypróbujecie wszystkie jedlińskie
single tracki, których długość to
około 7,5 km. Zobaczycie nieczynny
kamieniołom, zahaczycie o punkty
widokowe z panoramą uzdrowiska,
przejedziecie zabytkowym mostem
i obok dworca kolejowego. W razie
awarii będziecie mogli skorzystać z
trzech bezpłatnych punktów obsługi
rowerzystów.
Co istotne, udział w pikniku jest bezpłatny, a po więcej
szczegółów odsyłamy na stronę
www.ckjedlina.pl.

» Nie ma co, do takich ekstremalnych
przygód trzeba mieć charakter

Taki zgrabny neologizm wyszedł nam,
gdy zaczęliśmy przeglądać wyniki wyścigu Extreme MTB Challenge w Głuszycy.
Do miasteczka, w którym kochają kolarzy górskich, zawitało niedawno mnóstwo miłośników tego sportu, żeby zmierzyć się z… potężną dawką adrenaliny.
Zbyt banalnie byłoby napisać z
ekstremalnymi trasami, bo to wydaje
nam się oczywistą oczywistością.
Ultramaraton górski Extreme MTB
Challenge to jeden z najtrudniejszych tego typu wyścigów w Polsce.
Trasy przygotowane w Głuszycy,
gdy patrzyło się na nie tylko na
papierze, wydawały się nie do przejechania, a co dopiero w rzeczywistości. Wielu było jednak takich,
którzy zdecydowali się wyruszyć na
szlak. Po to tu przyjechali. Musicie
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ria Kasztarynda z Chodzieży z teamu
Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe
z czasem 08:05:10. Zwycięzcami
dystansu Half okazali się Łukasz
Sławski ze Świebodzic z teamu KAZ-GAZ z czasem 03:27:32 oraz Anna
Michalak-Warżała ze Stronia Śląskiego z teamu Ski&Bike House Team z
czasem 04:17:23. Na trasie Light

triumfował Daniel Sowa z Głuszycy z
teamu DPD Expert Delivery z czasem
02:02:37. Tu panie nie startowały.
My na samą myśl, że można w górzystym terenie 100 km przejechać
w nieco ponad 6 godzin, jesteśmy
zmęczeni. Ba, nawet skonani, a co
dopiero naprawdę ścigając się „wykręcić” taki czas, do tego co chwilę

zjeżdżając i wjeżdżając na strome
wzniesienia, uważając przy tym na
kamienie, wystające korzenie, drzewa oraz inne przeszkody. Szacunek
dla wszystkich, którzy zdecydowali
się pojechać w tym morderczym wyścigu. Ale jak mówili zgodnie, było
ekstremalnie, ale też fajnie.
Red

Tragedia na drodze
Na drodze powiatowej 3464D pomiędzy Nowymi a Starymi Bogaczowicami doszło w ubiegłym tygodniu do
tragicznego w skutkach wypadku.

mieszkaniec Strzegomia poniósł śmierć
na miejscu. Policjanci pod nadzorem
prokuratora prowadzili czynności
zmierzające do wyjaśnienia okolicz-

ności tego tragicznego zdarzenia.
Uszkodzenia samochodu wskazują,
że do wypadku doszło przy znacznej
prędkości. Młody mieszkaniec powiatu
świdnickiego prawo jazdy kat. B miał
od ponad 3 lat.
Funkcjonariusze apelują po raz
kolejny do osób kierujących różnego
typu pojazdami, ale także i pieszych,
o zachowanie ostrożności na drogach.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

STARE BOGACZOWICE

Około godziny 7:20, 22-letni kierujący samochodem osobowym na łuku
drogi stracił panowanie nad pojazdem i
uderzył w przydrożne drzewo. Niestety

SCB

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

» Możecie stać się właścicielami
takich pięknych kalendarzy

WAŁBRZYCH

Dobre serce ukryte w kalendarzu
To nie jest kolejny tekst z serii „wyciągajcie portfele, dawajcie kasę, bo trzeba pomóc”. Co to, to nie. Też chodzi o wykazanie się empatią, ale… w tym przypadku za
wydane pieniądze otrzymacie przepiękny prezent (naprawdę jest świetny), a poza
tym oczywiście pomożecie zwierzętom, które same nie mogą o wsparcie poprosić.
Ale do rzeczy. Jeśli chcecie pomóc
psiakom i kociakom ze Schroniska
dla Zwierząt w Wałbrzychu, możecie
to zrobić w bardzo prosty sposób.
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Kupując schroniskowy kalendarz na
2022 rok! Tak samo było w zeszłym
roku, gdy akcja cieszyła się wielkim
powodzeniem, a kalendarze zeszły

dosłownie „na pniu”. Liczymy, że tak
samo będzie też teraz. Podobnie jak
poprzednio kalendarz ma aż 28 stron,
na których znajdziecie przepiękne

CZARNY BÓR

Byle ekologicznie

zdjęcia autorstwa niezastąpionej i
nieocenionej Anny Kuczyńskiej.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży
kalendarza pójdą na zakup sprzętu

medycznego dla zwierząt, leków,
karmy specjalistycznej i wyposażenia dla podopiecznych schroniska.
Rozumiecie mechanizm. Wydajecie określoną kwotę, otrzymujecie
super gadżet, do tego praktyczny,
a przy okazji w realny sposób pomagacie czworonogom. Aby stać
się właścicielem kalendarza, należy
przelać 30 zł (jeżeli kalendarz ma
zostać wysłany, to 44 zł) na zrzutkę,
założoną przez Annę Bąk-Stanną. Tu
macie dokładny link, gdzie szukać
informacji: https://zrzutka.pl/5aev6k.
Pamiętajcie, żeby podać dane: imię i
nazwisko oraz określić ilość kalendarzy. Ich liczba jest ograniczona, więc
warto się pospieszyć.
Pięknie wydany „terminarz” możecie też kupić bezpośrednio w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu
(ul. Łokietka 7), najlepiej wcześniej
dzwoniąc pod nr tel. 74/8424223
lub kontaktując się przez schroniskowego Facebooka. Można też
poprosić o wysyłkę. Wtedy musicie
wysłać maila z taką prośbą na adres: biuro@schronisko.walbrzych.pl
podając imię, nazwisko oraz adres
zamieszkania, dokąd przesyłka ma
trafić. Kalendarze zamówione w ten
sposób zaczną być wysyłane pod koniec września. Istnieje też możliwość
wysłania kalendarza do konkretnego
paczkomatu.
Nie czekajcie, zamawiajcie.

» Najmłodsi doskonale wiedzą,
jak ważna jest ekologia

w wielu mniejszych inicjatywach. Ot choćby spotkać się
ze znanym w regionie przyrodnikiem i zarazem fotografem
Krzysztofem Żarkowskim, który
opowiadał, jak ważne jest
racjonalne korzystanie z wody,
jak duży wpływ ma ona na
życie zwierząt zamieszkujących
region i jak z powodu jej braku
znikają z naszych terenów niektóre gatunki ssaków i ptaków.
Serca wszystkich skradli lu-

dzie z wrocławskiego centrum
Ekolandia Edu, przygotowując niezapomniane warsztaty
recyklingowe. Całe rodziny
doskonale bawiły się w ekologicznych „rytmach”. Jeżeli w
ogóle tak możemy określić te
zajęcia. A zwieńczeniem całości
stały się warsztaty kulinarne,
podczas których uczestnicy
mogli nie tylko posmakować
różnorodnych pyszności, ale
również przekonać się, że zdro-

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

Dziś prawie wszystko kręci się wokół ekologii. Każdy
chce być przyjacielem natury, bo po prostu inaczej się
nie da. W bibliotece w Czarnym Borze również. To właśnie tu odbyły się zajęcia przyrodnicze, recyklingowe,
warsztaty kulinarne w myśl zasady „zero waste” oraz
nauka racjonalnego korzystania z wody.
Pewnie, że nie wszystko od
razu, jednego dnia. Wydarzenia były rozciągnięte w czasie,
a odbywały się od lipca do teraz. Niedawno podsumowano
to wszystko, co ekologicznego
robiono w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze.
To efekt dolnośląskiego projektu „Z ekologią nam po drodze”. Dzięki dofinansowaniu
ze środków województwa
mieszkańcy mogli wziąć udział

Red

wo oznacza także pysznie.
Co nie jest takie oczywiste.
No i na koniec każdy wziął
się za grabie i łopaty. W ruch
poszły worki oraz rękawiczki i
dokładnie posprzątano gminę.
A my się cieszymy, bo każde,

nawet najmniejsze działanie,
mające wpływ na ekologię,
jest godne pochwały. I my to
właśnie robimy. Chwalimy i
cieszymy się, że mieszkańcy
Czarnego Boru tak chętnie
„zafiksowali się” na ekologię.

Pamiętajcie, że bycie „eko”
nie tylko jest modne, ale także
bardzo potrzebne. Każdy z
was ma wpływ na świat i nie
dajcie sobie wmówić, że jest
inaczej.
Red
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Zastanówcie się, nim przygarniecie
Tydzień w tydzień namawiamy was do adopcji, ale dziś o czymś, o czym już kiedyś pisaliśmy. Podejmując decyzję o przygarnięciu kota lub psa ze schroniska,
bądźcie odpowiedzialni. Tak na maksa! Wasza decyzja musi być dokładnie przemyślana, żeby po kilku tygodniach lub miesiącach zwierzak nie wrócił w to samo
miejsce.
AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
17.10.2020

Samiec Ami to duży piesek, któremu na
stare lata szukamy nowej, kochającej
rodziny! Polecamy go do adopcji!

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19
Wiek: około 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.01.2019

Diego to duży, bardzo spokojny pies. Dogaduje się z innym psiakami. Niestety z
racji wieku ma problemy z poruszaniem
się, wymaga specjalnej opieki.

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Michu to duży senior, który całe życie
stróżował, więc pilnuje swojego terenu.
Przy bliższym poznaniu chętnie spaceruje i spędza czas z człowiekiem.

Wiek: około 8 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
09.06.2020

Bohun to psiak po przejściach, sporo
wycierpiał, ale doszedł już do siebie.
Jest przyjazny i towarzyski, poleca się
do adopcji.

FLOP, nr ewidencyjny 58/21
Wiek: około 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.04.2021

Flop to kudłaty, charakterny psiak, który
jest bardzo silny i potrafi być uparty!
Czy odnajdzie ukochany dom i nowych
właścicieli?

MIGOTKA, nr ewidencyjny 192/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.10.2020

Kotka Migotka ma piękne, czarne umaszczenie i przyjazny charakter. Lubi zabawy
i towarzystwo ludzi, garnie się do pieszczot i przytulania.

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
31.10.2020

Cezar to psiak o trudnym charakterze,
dlatego może sprawiać problemy. Stąd
poszukiwany jest dla niego doświadczony nowy dom!

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze, potrzebuje odpowiednich zasad
i pracy. Uwielbia spacerować i bawić się
piłką, musi być jedynakiem w domu.

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.10.2020

Ryjek to kochany, spokojny kot po przejściach, z wesołym charakterem. Obecnie
uwielbia się przytulać, jest seniorem, więc
dużo leniuchuje i śpi.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.06.2019

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20

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)

» Rogowiec widziany z Gomólnika Małego

Z plecakiem w Góry Suche
Wystarczy jedno słowo – Głuszyca i wszystko jasne. Jeśli miejscowość kojarzy wam się z Podziemnym Miastem Osówka, to oczywiście macie rację,
ale… Górskie położenie gminy usytuowanej w Sudetach Środkowych w otoczeniu Gór Wałbrzyskich, Kamiennych i Sowich sprawia, że miejscowość
daje właściwie nieograniczone możliwości wędrowania po szlakach.
Dziś zapraszamy na rodzinną wyprawę w jedno z pasm
Gór Kamiennych – w Góry
Suche. Proponujemy rozpocząć naszą górską wędrówkę
we wsi Łomnica. Samochód
możecie zostawić w okolicach
„Łomnickiej Chaty” lub łowiska pstrągów „Złota Woda”,
gdzie po trudach górskiej
wyprawy miło jest jeść smażoną rybę, a pragnienie ugasić
jakimś zimnym napojem. Tu
puszczamy oko, bo chyba
wiecie, o czym mówimy.
Trasę rozpoczynamy w
Łomnicy przy skrzyżowaniu

z tablicami informacyjnymi,
wśród których znajduje się
oznakowanie szlaku pod nazwą Muflonowa Perć, wiodącego na Gomólnik Mały. Jest
to piękna, widokowa, choć
dość stroma trasa poprowadzona częściowo przez skałki.
Wejście na szczyt dostarczy
niesamowitych wrażeń estetycznych za sprawą niesamowitej panoramy na leżącą u
podnóża Grzmiącą i Głuszycę,
a także na okalające szczyt
rozległe pasma górskie.
Gomólnik Mały (809 m
n.p.m.) to wzniesienie w

Górach Suchych, będących
ciekawym pasmem w południowo-wschodniej części
Gór Kamiennych w Sudetach
Środkowych. Szczyt znajduje
się na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Gomólnik Mały to mało
znany przez turystów punkt
widokowy, z którego roztacza
się szeroka panorama. Od
lewej strony widać grzbiet Gór
Suchych z Jeleńcem i Rogowcem. Dostrzec można również
Borową – najwyższy szczyt Gór
Wałbrzyskich. W pogodne dni
zobaczycie również z Gomól» Przełęcz pod Rogowcem.
Prawda, że pięknie?

nika Małego Zamek Grodno w
Zagórzu Śląskim, a w dalszej
perspektywie Ślężę i Radunię.
Przy bardzo dobrej widoczności wytrawne oko turysty dostrzeże nawet wrocławski Sky
Tower. Kierując wzrok w prawo
zobaczycie Góry Sowie z dominującym szczytem Wielkiej
Sowy. Gomólnik Mały można
zdobyć także zarówno od strony Grzmiącej, jak i od Rogowca
lub schroniska „Andrzejówka”.
Schodząc z Gomólnika Małego,
proponujemy kontynuować
wyprawę przez Przełęcz pod
Rogowcem, gdzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
przy nowej głuszyckiej atrakcji – fotoramce z logotypem
gminy. Jest to także niezwykle
urokliwe miejsce z innego
powodu. Można stąd dostrzec
wieżę Sky Tower. Rzecz jasna
przy dobrej widoczności.
Z Przełęczy pod Rogowcem
możecie udać się na szczyt
Rogowca, gdzie znajdują się
ruiny średniowiecznego zamku. Warto zwrócić uwagę na
trasie na pobliskie atrakcje
takie jak Skalne Bramy oraz
punkt widokowy na zboczu

Rogowca, skąd rozciąga się
szeroka panorama na leżącą
u podnóża Głuszycę i skąd
dostrzec można wcześniej już
zdobyty szczyt Gomólnika Małego. Dodajmy, że na szczycie Rogowca (870 m n.p.m.)

znajdują się ruiny najwyżej
w Polsce położonego zamku,
zbudowanego z rozkazu Bolka Świdnickiego pod koniec
XIII w. Zamek pełnił niegdyś
funkcję kasztelanii i fortecy.
Ze szczytu Rogowca rozpościera się szeroka panorama z
widokiem na Chełmiec, Borową, Śnieżkę, Karkonosze oraz
otoczoną górami Głuszycę.
W pobliżu Rogowca przebiegają szlaki turystyczne: żółty
Głuszyca – Schronisko PTTK
Andrzejówka, Główny Szlak
Sudecki oznaczony kolorem
czerwonym oraz niebieski
szlak Rybicki Grzbiet – schronisko PTTK Andrzejówka.
W drodze powrotnej proponujemy zejście z Rogowca
żółtym szlakiem w kierunku Grzmiącej. Na wysokości Agroturystyki „Arkadia”
polecamy skręcić w prawo
na drogę asfaltową łączącą
Grzmiącą z Łomnicą, skąd
rozpoczęliśmy naszą wyprawę. Turyści zainteresowani
zabytkami architektury sakralnej nie ominą pewnie
XVI-wiecznego, drewnianego
kościoła Narodzenia NMP w
Grzmiącej, gdzie w kilka minut
można dojść pieszo, schodząc
w dół główną drogą przebiegającą przez tę wieś.
Cała nasza wyprawa po
górskich i mało uczęszczanych
jeszcze szlakach zajmie wam
ok. 3-4 godzin. Warto się tu
wybrać, by zobaczyć rozległe
panoramy Sudetów Środkowych oraz rozkoszować się
ciszą i zapachem lasu oraz
nieskażonej natury.

» Każdy chciałby mieć takie zdjęcie
w fotoramce. Nic prostszego

Red
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» Ulica Chrobrego. Na tym terenie w przyszłości będą mieściły
się warsztaty PKS (Fot. www.polska-org.pl, 1906)

Pekaesy w PeKaeSach (1)
Elvis Presley... chyba każdy o nim słyszał. Ikona popkultury XX wieku, często
nazywany „Królem rock and rolla lub po prostu „Królem”. Określony przez magazyn „Billboard” najlepszym artystą lat 50. Na wielu archiwalnych zdjęciach jego
twarz zdobią baki (baczki, bokobrody). W dawnej Polsce nazywano je „faworytami” lub „baken bardami”. Później ochrzczono je nazwą „pekaesy”.
Tylko skąd ten skrót „pekaesy”? Przecież PeKaeS (PKS),
jak jeszcze niektórzy z nas

pamiętają, to Państwowa
Komunikacja Samochodowa, czyli sieć autobusowych

» Warsztaty PKS przy ul. Chrobrego
(Fot. Piotr Daszkiewicz, 2013)

i towarowych połączeń krajowych między miejscowościami. Maciej Czeszewski z War-

szawskiego Koła Leksykograficznego Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnił to tak:
„Z kilku zasłyszanych historii o
pochodzeniu pekaesów przytoczę w skrócie dwie, które
brzmią dość wiarygodnie.
Pierwsza mówi o tym, że to
właśnie kierowcy pekaesów
(pot. autobusów komunikacji międzymiastowej) nosili
najczęściej takie bokobrody,
notabene kierowcy ci zwani
byli potocznie pekaesowcami.
Druga historia zwraca uwagę
na fakt, że pekaesy-bokobrody
swoją długością kojarzyły się
z kursującymi w czasach PRL-u długimi autobusami PKS,

potocznie zwanymi ogórkami.
Były to autobusy marki Jelcz
produkowane w latach 19581985). Gdyby skrzyżować ze
sobą te dwie interpretacje, powstałaby całkiem zgrabna historia: pekaesowcy (kierowcy
pekaesów) nosili bokobrody
długie jak ogórki (czyli autobusy PKS-u, którymi kierowali)
– i stąd pekaesy”. Przyznacie,
że fajne wytłumaczenie.
Zgrabnie przeszliśmy od
„pekaesów” na policzkach
do PeKaeSów na kołach. Czas
więc na historię wałbrzyskiego PKS-u. Ale najpierw garść
historii ogólnej. W kwietniu
1945 powołano w Warszawie

Państwowy Urząd Samochodowy, z którego wyłoniono
Wojewódzkie Urzędy Samochodowe. W dniu 1 lipca 1945
PUS w Warszawie zawiadomił
WUS-y o wydzieleniu organizacji samochodowej pod
nazwą Państwowa Komunikacja Samochodowa. Warto
podkreślić, że terenowe PKS-y
tworzono m.in. wykorzystując
demobilizowane po II wojnie
światowej jednostki samochodowe Wojska Polskiego.
W dniu 16 stycznia 1946 roku
Rada Ministrów wydała dekret
o utworzeniu przedsiębiorstwa
państwowego Państwowa
Komunikacja Samochodowa.

Pierwsze przewozy pasażerskie
odbywały się przy użyciu samochodów ciężarowych, które
zaadaptowano do przewozu
osób. W późniejszych latach
PKS ulegał różnym przeobrażeniom i zmianom, o których
można napisać oddzielny artykuł. Wróćmy więc do Wałbrzycha, bo to nas chyba najbardziej interesuje.
W kwietniu 1945 płk inż.
Chriapin dowodzący I Pułkiem
Zmotoryzowanym przekazał
do dyspozycji pełnomocnika
Rządu RP na okręg Dolnego
Śląska kolumnę 30 samochodów GAZ-AA z kierowcami.
Kolumna udała się do Trzebnicy, w której przez krótki
czas ulokowana była pierwsza
tymczasowa administracja
województwa wrocławskiego. Niedługo potem administrację wraz z kolumną przeniesiono do Legnicy. Wkrótce
kolumnę zdemobilizowano i
przekształcono w Okręgową
Bazę Transportową PKS. Początkowo pracownicy bazy
zajmowali się przewozem
żywności i repatriantów. Komunikację pasażerską uruchomiono od września 1945
roku. Właśnie z tej bazy PKS w
Legnicy, liczącej początkowo
48 pracowników i dysponującej 30 samochodami GAZ-AA
i dwoma wyremontowanymi autobusami marki Ford i
Renault, w latach 1945-46
delegowano pracowników i
samochody do Jeleniej Góry
i Wałbrzycha. Ich zadaniem
było utworzenie oddziałów
terenowych. Tak narodziła się
Państwowa Komunikacja Samochodowa w Wałbrzychu..
Jak wynika z artykułu opublikowanego w Trybunie
Wałbrzyskiej, po II wojnie

światowej, na pewno w latach 1951-1957, dworzec
autobusowy PKS znajdował
się gdzieś przy ul. Chrobrego.
Bolączką wałbrzyskiego PKS-u
w latach 50. był brak jednej
siedziby dla wszystkich oddziałów rozsianych po różnych
punktach miasta. Na przykład stacja obsługi (warsztaty)
znajdowała się przy ul. Chrobrego 57-59. Przed wojną
działała tu firma Schlesische
Motorwagen-AG Waldenburg
(wg niektórych również stacja
obsługi firmy Mercedes). Jak
pamięta jeden z mieszkańców Wałbrzycha, po czasach
transformacji ustrojowej był
tam chyba pierwszy salon
sprzedaży samochodów japońskich – „cholernie drogich
terenówek”.
W 1950 roku wałbrzyski
PKS wykonał plan w 109%
(ruch osobowy) i 116% (ruch
towarowy), obsługując 14 linii
międzymiastowych oraz kilka
linii na terenie miasta Wałbrzycha. Był to czas, gdy 95%
pracowników PKS-u brało
udział we współzawodnictwie, zdobywając punkty za
realizację różnych zadań. Na
przykład u kierowców liczyła się oszczędność paliwa,
przebieg wozu bez remontu
czy dyscyplina pracy. Z artykułu prasowego z 1951
roku dowiadujemy się, że:
„zdobywcą pierwszego miejsca we współzawodnictwie
za ostatni okres jest tow. Jan
Kułton, szofer-racjonalizator.
Na drugim miejscu znajduje
się monter samochodowy Jan
Pęcak, zaraz za nim kierowcy:
Marian Buta i Stefan Uroda.
Wśród niewiast największą
ilość dodatnich punktów
zdobyły 3 konduktorki: Zofia
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» Wyburzona zajezdnia PKS przy ul. Długiej (Fot. Piotr Daszkiewicz, 2011)

Firlej, Leokadia Sobczak oraz
Róża Furtel. Tow. Kułton zdobył swoją dużą ilość punktów
dodatnich niemałym wysiłkiem, wiele bowiem trudu i
pracy kosztowało go przeprowadzenie swego wozu na
160.000 km bez remontu”.
Takie to były czasy.
Już w 1950 roku postanowiono wybudować na
Szczawienku nową zajezdnię. Niestety do jej budowy
przystąpiono dopiero 7 lat
później. Inwestycję o wartości
12,5 mln zł prowadziło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego we Wrocławiu. Zajezdnia
miała być oddana do użytku
najpierw w 1958 roku. Drugi
termin ustalono na początek roku 1959. W sierpniu
wykonawca zapewniał, że
zamierza skończyć budowę
do końca 1959 roku. Józef
Kiełb w Trybunie Wałbrzyskiej
ironizował: „Nie wiem na
czym opiera swe obliczenia
(prowadzący roboty – przyp.
red.), czy na podstawie ruchu
gwiazd czy prędkości statków
kosmicznych. Pewne, że nie

» Zajezdnia PKS przy ul. Długiej (Fot. Krzysztof Kobusiński, 2008)

na podstawie postępu robót
budowlanych, przy których
zatrudnionych jest obecnie
aż...15 robotników. Na rozległym placu budowy trzeba
ich dosłownie szukać. Nie
powiem – pracują jak mogą,
ale ze skóry nie wyskoczą. Jak
informowało mnie kierownictwo budowy – potrzeba
byłoby, w celu ukończenia
pracy w tym roku, zatrudnić
co najmniej 100 osób. A na
to się nie zanosi”. Szacowano,
że na terenie nowej zajezdni
znajdzie się miejsce do garażowania około 150 pojazdów.
Zważywszy, że w 1965 roku
wałbrzyski PKS miał posiadać
400 samochodów ciężarowych i 90 autobusów, już w
chwili budowy nowej zajezdni, jej pojemność była dużo za
mała. Inwestor (Wrocławskie
Zjednoczenie Przedsiębiorstw
PKS podległe Wojewódzkiej
Radzie Narodowej) nie przewidział intensywnego rozwoju wałbrzyskiego PKS-u. Przy
tej inwestycji popełniono też
inne błędy. Warsztaty naprawcze zaplanowano i wybudowano z myślą o remontach

autobusów Star. A już w czasie budowy wałbrzyski PKS
użytkował o wiele większe
Karosy i Skody. Wspomniany
redaktor kontynuował: „PKS
wałbrzyski będzie musiał zatrudnić kierowców tylko z
I kategorią prawa jazdy do
prowadzenia autobusów po
terenie zajezdni, czy wprowadzania ich w wąskie bramy
warsztatów. Będą one się
mogły ledwo przez nie przecisnąć. Taka dokładność dobra
jest w zegarmistrzostwie, ale
nie w pomieszczeniach służących do naprawy autobusów.
Obawiam się, że kierowcy
będą musieli przed wprowadzeniem autobusów na kanały, odkręcać wpierw klamki,
lusterka i wszystkie wystające
części, a boki karoserii owijać
gumą, by uchronić je przed
zadrapaniem. Nie dziwię się
też kierownictwu PKS, że z
niepokojem mierzy taśmami,
szerokość bram wjazdowych”.
Ówczesny dyrektor PKS-u w
Wałbrzychu mówił: „Jak się
nie ma tego co się lubi, to się
lubi co się ma” wyrażając nadzieję, że budowana zajezd-

nia powstanie jak najszybciej.
To nic, że ciasna i z wąskimi
wjazdami. Najważniejsze, aby
powstała. Z wielkimi oporami,
ale w końcu zajezdnię oddano
do użytku.
Tylko w którym miejscu
Szczawienka ta zajezdnia powstała? Myślałem, myślałem,
ale nic nie wymyśliłem, chociaż
odpowiedź była, jak się okazało, oczywista. Poprosiłem
trochę starszych kolegów o
pomoc, może coś zapamiętali
ze swoich młodzieńczych lat.
Na odpowiedź nie czekałem
długo. Krzysztof Kobusiński, pilot i pasjonat historii Wałbrzycha (m.in. rozpracował temat
katastrofy lotniczej samolotu
transportowego Junkers Ju
52 na Trójgarbie w czasie II
wojny światowej), szybko odpowiedział na mój e-mail: „W
1957 roku Szczawienko było,
jak tobie pewnie wiadomo,
oddzielną gminą i właściwie
tereny obecnej Piaskowej Góry
do niej należały. Obecna ul.
Długa z zakładem lin i siatek również leżały na terenie
Szczawienka. Zajezdnię PKS
wybudowano właśnie przy
obecnej ul. Długiej. Działała w
tym miejscu do końca istnienia
PKS w Wałbrzychu”. Dziękuję,
Krzysztofie, brakujące puzzle
trafiły na swoje miejsce.
Ostatecznie byłą zajezdnię PKS przy ul. Długiej wyburzono w 2011. W latach
2013-2016 wybudowano w
tym miejscu pasaż handlowy
Piaskowa Góra. Z dawnej
zajezdni zachowany został
budynek biurowy. Około roku
2018 prywatny właściciel
rozpoczął jego remont.
Cdn...
Piotr Frąszczak
Bibliografia
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Jak porwał mnie „Zakładnik”
Ta francuska produkcja Netflixa ma sześć odcinków. Trudno mówić o dłużyźnie.
Tym bardziej, że to bardzo dobry serial. „Gdzie się Pan widzi za pięć lat?” To pytanie pada często, ale nie w piłkarskiej szatni po kolejnym sezonie, a raczej w
szklanym biurowcu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dlatego też gdy w 1997 roku
Francuz Eric Cantona, legendarny piłkarz Manchesteru United, zawieszał buty na
kołku w wieku ledwie 31 lat, prawdopodobnie nikt nie zadał mu tego pytania.
w tym świecie znany nacisk na innowacyjne rozwiązania. Dostajemy na
ekranie ekstremalny wymiar gorliwości w tej materii. Niekonwencjonal-

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Angielski „The Independent”
zapytał go za to po jakimś czasie o
powody zakończenia kariery: - Kochałem ten sport, ale straciłem żar,
który kazał mi kłaść się wcześnie
spać, nie wychodzić na miasto ze
znajomymi, nie pić i nie robić wielu
innych rzeczy, które uwielbiam w
życiu robić – odparł były reprezentant Francji.
Cantona nie dał o sobie zapomnieć. Wciąż spogląda z ekranu,
ale zieloną murawę zastąpił planem zdjęciowym. Okazało się, że
wśród tych wielu innych rzeczy, które
uwielbia w życiu, jest aktorstwo. W
„Zakładniku” wciela się w Alaina Delaimbre’a, przeciętnego Francuza ze
zwyczajnego paryskiego bloku (choć
z pięknym widokiem na miasto),
dla którego pytania z rekrutacji są
chlebem powszednim. Delaimbre po
kilku dekadach pracy w administracji
i kadrach, gdzie zajmował kierownicze stanowiska, zostaje zwolniony
i będąc już po pięćdziesiątce nie
może znaleźć stałego zatrudnienia. Dorabia za grosze (eurocenty)
poza swoją branżą, pracodawca
nim pomiata, a niskie dochody nie
pozwalają mu opłacać rachunków
i kredytu na mieszkanie. Oryginalny
tytuł „Zakładnika” to „Desparages”,
czyli po naszemu „poślizg”, „zjazd”.
Delaimbre ślizga się więc na nędznych „umowach śmieciowych” od 6
lat, bez powodzenia szukając stałej,
dobrze płatnej pracy. Przesiaduje w
zapuszczonej kuchni, jego frustracja
swoimi rozmiarami zaczyna nawet
przebijać grzyb na ścianie i przerwy
po odpadających płytkach. Ogrom
jego depresji obrazuje krawędź
wiaduktu, z której spogląda na drogę szybkiego ruchu. Nagle tonący
Delaimbre dostaje tajemniczą szansę
od losu, chwyta się korporacyjnych
szponów. Zostaje wplątany w szaloną grę o stanowisko szefa działu
kadr. Niedługo potem naładowana
broń zastępuje aktówkę z CV, a
dobrze skrojone garnitury członków
zarządu są przebraniem dla kryminalistów. W cynicznej, rekrutacyjnej
grze pojawiają się zakładnicy i agenci
specjalni. A to wszystko w labiryncie
szklanych wieżowców z „La Défense”, biznesowej dzielnicy Paryża.
„Zakładnik” kontestuje korporacyjną rzeczywistość. Demonstruje,
do czego może doprowadzić dobrze

ność sięga tutaj szczytu najwyższego
biurowca w „La Défense”, a sam
serial gorzko obrazuje pracoholizm,
objawiający się w niedzielnej wi-

zycie w biurze oraz konsekwencje
zachwiania koncepcji „work-life balance”. W „Zakładniku” spoglądamy
na wieżowce, członków zarządu

i ich gigantyczne wynagrodzenia,
czy też na gabinet prezesa wielkości
dwupokojowego mieszkania. A tam
gdzie są wielkie pieniądze, muszą,
wg twórców, pojawić się równie
wielkie przekręty. Tym bardziej, gdy
restrukturyzacja w firmie oznacza
masową redukcję etatów. Etat jest
cyfrą, wartością w kolumnie arkusza
kalkulacyjnego. A ta, niczym krew,
ma czerwony kolor.
I tu wracamy do naszego bohatera. Naprzeciw wszechmocnej korporacji staje jednostka. Sfrustrowana,
zmęczona, wypalona, która z definicji
powinna być bezbronna w sidłach
giganta. A gdy jednostka traci pracę,
to w dodatku zostaje porzucona w
dobie kryzysu na pastwę losu. Alain
Delaimbre zostaje przedstawiony
jako symbol pracującej Francji, głos
protestującej ulicy, krzyk zubożałego społeczeństwa w konfrontacji
z władzą. „Zakładnik” wydaje się
sprytnym komentarzem do „Ruchu
żółtych kamizelek”, spontanicznego
oporu francuskich obywateli przeciwko decyzjom władz i rosnącym
kosztom życia we Francji pod rządami Macrona. Angielski tytuł serialu,
„Inhuman Resources”, jest przewrotny i najtrafniej oddaje wydarzenia.
Delaimbre przecież staje w szranki
o menadżerski stołek w dziale HR
(Human Resources), związanym z
ludzkimi zasobami. Kolejne działania
bohaterów nasuwają jednak ich nieludzki charakter („inhuman”).
„Zakładnik” to Paryż kontrastów:
blokowisk, kamperów i nowoczesnych drapaczy chmur. To chyba
pierwsza znana mi produkcja o
stolicy Francji, gdzie pominięto
ekspozycję Wieży Eiffla. Oryginalne
podejście realizatorów do scenerii
idealnie współgra z ciekawymi
zdjęciami i ujęciami kamery. Jest
też element retrospekcji. Delaimbre
kieruje wzrok prosto do kamery,
opowiada widzom swoją historię
i przedstawia ciąg zdarzeń. Czas
akcji wyrównuje się dopiero w
końcowym odcinku.
Nie przeczę, jestem fanem francuskiego kina. Serie „Taxi”, „Wszystko
zostanie w rodzinie” czy netflixowy
serial „Plan na miłość” mają styl,
który do mnie przemawia. Ilustrujący
ciemne strony technologizacji „Zakładnik” nie pozostaje w tyle.
Dominik Hołda
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Legenda zagra w Wałbrzychu

Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa. Legenda
polskiego bluesa, której nie
trzeba przedstawiać, wraca
do A’propos już w piątek, 24
września, godz. 20:00. Bilety
dostępne w klubie w cenie:
do 22.09 – 45 zł, od 23.09
do startu koncertu – 55 zł.
Najpopularniejszy polski
wykonawca bluesa – Sławek
Wierzcholski i stworzona
przez niego Nocna Zmiana
Bluesa w ciągu 37 lat nieprzerwanej działalności osiągnęli sukcesy, którymi można by obdzielić znacznie większe
grono artystów. Na dorobek artystyczny składa się m.in. 28 wydanych płyt, z których cztery
osiągnęły status Złotej Płyty!
Swe charakterystyczne brzmienie Nocna Zmiana Bluesa zawdzięcza nietypowemu (jak na
grupę o charakterze bluesowym) instrumentarium. Wszyscy muzycy używają wzmacniaczy
lecz grają wyłącznie na instrumentach akustycznych. Sekcję rytmiczną tworzą Grzegorz Minicz
– bębny, Piotr Dąbrowski – akustyczna gitara basowa. Na gitarach grają Wiesław Kryszewski
i Witold Jąkalski. Ten drugi wirtuozowską techniką slide.

To będzie prawdziwy ogień
W imieniu Grupy Tancerzy Ognia „Ortum” oraz
Teatru Zdrojowego im.
Henryka Wieniawskiego
zapraszamy na Otwartą Scenę Ogniową. Jako
kuglarze spotkamy się
wspólnie, by bawić publiczność naszymi autorskimi pokazami. Tej inicjatywie przyświeca idea ars
pro arte – spotykamy się
dla ognia, dla kuglarzy i
dla publiczności. Już 25
września (sobota) od godziny 19:30 na szachownicy naprzeciwko teatru będzie można zobaczyć występy solistów
i grup kuglarskich z Dolnego Śląska. Nie zabraknie dobrej muzyki, tańca, teatru i oczywiście
wszechobecnego ognia.

Zabrzmi prawdziwy blues

Bluesowy Wałbrzych w
tym roku w międzynarodowym składzie. Wałbrzyskie
święto bluesa już 1 października w Starej Kopalni.
Zaprasza Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Na scenie trzy
składy: Boogie Boys, KSW 4
Blues oraz goście z Czech –
PBK Blues. Początek koncertu
o godzinie 18.00. Boogie
Boys istnieją od 2002 roku i
mają w swoim dorobku trzy
studyjne albumy. Koncertowali u boku największych
gwiazd. W 2009 roku jako
jedyny zespół spoza USA
zostali finalistą największego
bluesowego konkursu na świecie „International Blues Challenge – Memphis, USA”. Klasycznie piękny, tradycyjny, korzenny blues, lekko złamany folkiem – tak o swojej muzyce pisze
grupa KSW 4 Blues. To m.in. laureaci Festiwalu Rawa Blues w 2018 roku, zdobywcy nagrody
publiczności na festiwalu „Las, Woda i Blues 2016” czy odkrycie roku w ankiecie kwartalnika
„Twój Blues”. Na scenie pojawi się także czeska grupa PBK Blues, która w swoim repertuarze
ma utwory Tadeusza Nalepy. Zespół powołano w 1986 roku, choć jego muzycy grali już dwa
lata wcześniej. Grupa ma na swoim koncie dwa solowe albumy. Wejściówki dostępne są pod
adresem bilety.wok.walbrzych.pl.

W dźwiękach gongu

Już 26 września o godzinie
18:30 Wałbrzyski
Ośrodek Kultury
na terenie Starej
Kopalni zaprasza
na koncert relaksacyjny. Organic
Sound System
powraca z dużą
dawką relaksu,
spokoju i harmonii. Zapraszamy na kąpiel w
dźwiękach mis i
gongów tybetańskich oraz innych instrumentów typu dzwonki, kalimby, deszczownice,
kamertony. To forma masażu wewnątrzkomórkowego i naturalny sposób, aby poczuć odprężenie w całym ciele. Podczas seansu uczestnicy zajmują najwygodniejszą dla siebie pozycje
i poddają się harmonizującemu działaniu fali dźwiękowej. Bilety kosztują 20 zł, sprzedaż na
www.bilety.wok.walbrzych.pl.

Ferency w Świdnicy

Kolejnym gościem Alchemii Teatralnej
będzie wybitny aktor Adam Ferency. Od
początku kariery jest związany m.in. z
Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego
Radia, w którym zagrał wiele ważnych
ról. Był m.in. szekspirowskim Makbetem
i Mefistofelesem w „Fauście” Johanna
Wolfganga Goethego. Ostatnio na telewizyjnej Scenie Faktu można go było oglądać
jako skazanego na śmierć w sfingowanym
procesie Henryka Szwejcera w „Golgocie
wrocławskiej” w reżyserii Jana Komasy.
Spotkanie poprowadzi alchemiczka Marta
Żywicka-Hamdy. Zapraszamy w środę 29
września o godz. 17:00 do sali teatralnej
Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43).
SCB, KaR

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Chutnik o czytelnictwie

W ramach wałbrzyskiego Roku Kobiet Biblioteka pod Atlantami zaprasza na spotkanie
autorskie Sylwii Chutnik, które odbędzie się
24 września o godz. 17.00 w Galerii pod
Atlantami, Rynek 9. Na spotkanie obowiązują
wejściówki.
Sylwia Chutnik – urodzona w 1979 roku w
Warszawie. Doktor nauk humanistycznych. Z
wykształcenia kulturoznawczyni, absolwentka
Gender Studies na UW. Pisarka, publicystka,
działaczka społeczna i promotorka czytelnictwa.
Członkini Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Unia Literacka. Kuratorka festiwali i
inicjatyw literackich. Była wykładowczynią w
Instytucie Kultury Polskiej UW. Współprowadziła programy literackie w TVP Kultura. Jej teksty
ukazały się w książkach zbiorowych oraz w wielu katalogach do wystaw sztuki współczesnej i
programach teatralnych. Publikuje gościnnie na
łamach prasy polskiej i zagranicznej. Laureatka
nagród literackich i społecznych. Wokalistka
punkowego zespołu Zimny Maj. Prowadzi
podcast Radio Sylwia i Elgiebete TV.
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Okiem gracza

Premiera za miesiąc, a może nie
Każda duża produkcja potrzebuje wiele czasu na przygotowanie wszystkiego, czego tak naprawdę w niej
kochamy. Od grafiki, przez lore, do samego gameplayu włączając w to najdrobniejsze szczegóły, jakie deweloperzy chcą zamieszczać w swoich dziełach. Kulminacją całej tej twórczości jest premiera owej gry,
na którą zawsze czekają rzesze fanów, by móc zagłębić się w jej magiczny świat. Więc co w przypadku,
gdy ta wyczekiwana data się opóźnia?

Prawnik radzi
Co z zaległym urlopem wypoczynkowym? Pewnie wielu z was przeszło
to przez myśl. O szczegółach mówi
nasz prawnik Adam Daraż.
Zbliża się ostateczny termin
na wykorzystanie zaległego
urlopu za 2020 r. Pracownicy
mają niewiele czasu na zaplanowanie dni wolnych, których
nie wykorzystali w ubiegłym
roku. Urlop wypoczynkowy
jest niezbywalnym prawem,
nie można się go zrzec lub
przekazać innej osobie. Liczba
jego dni uzależniona jest od
długości stażu pracy: 20 dni

roboczych – dla pracownika
zatrudnionego przez okres
krótszy niż 10 lat, 26 dni roboczych – dla pracownika
zatrudnionego przez okres co
najmniej 10 lat.
Urlop wypoczynkowy co do
zasady powinien zostać wykorzystany do 31 grudnia roku,
w którym przysługuje. Jeżeli
pracownik tego nie zrobi,
staje się on urlopem zaległym.

to tylko moje własne odczucie, czy
rzeczywiście coś jest na rzeczy, ale
obecnie coraz więcej deweloperów
posługuje się tego typu zagraniem,
kiedy nie wyrabia się z terminem.
I tu chciałbym też wspomnieć, że
w niektórych przypadkach nie zdarza
się to raz czy dwa, a dochodzi nawet
do pięciu obsunięć, co mocno uderza
w fanów. Nie lepiej w takim razie dać
sobie więcej czasu na produkcję?
Ogłosić premierę sześć miesięcy lub
rok później? Takie decyzje na pewno
mają drugie dno, nad którym trzeba
się zastanowić, ale czy nie lepiej postępować w ten sposób i zatrzymać
przy sobie fanów?
To teraz taki świeży przykład tego
co się dzieje na rynku. Jestem na-

Zgodnie z przepisami Kodeksu
pracy należy go wykorzystać
do 30 września następnego
roku.
Kodeks pracy reguluje także
sytuację, w której pracownik
nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a stosunek pracy
zostanie rozwiązany lub wygaśnie. W takim wypadku
osoba zatrudniona ma prawo
do otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego zarówno za przysługujący niewykorzystany
urlop wypoczynkowy, jak i za
urlop zaległy. Rekompensata
powinna być wypłacona w
dacie rozwiązania umowy o
pracę.
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany

UWAGA KONKURS

To miejsce jest już dość znane i co ważne, polecane przez naszych
czytelników. Kto raz przekroczył próg Fabryki Naleśników i Pierogów
w Wałbrzychu, ten wraca tam bardzo chętnie. Tu zjecie tę pyszną
potrawę na różne sposoby i z rozmaitymi dodatkami. Wybierajcie i
kosztujcie. Knajpka mieści się na Piaskowej Górze przy ul. Obrońców
Westerplatte (prostopadła do Kusocińskiego). I jeszcze najważniejsza
informacja. Dzięki nam zjecie tam posiłek taniej, ale pamiętajcie, że
rabat nie dotyczy pierogów. Żeby skorzystać z bonifikaty, musicie wziąć
udział w naszym konkursie. Zerknijcie na fotografię obok. W którym
miejscu w Wałbrzychu znajduje się widoczny na zdjęciu mural?
Wystarczy, że pokażecie kupon z dobrą odpowiedzią w restauracji,
a za wybranego naleśnika zapłacicie 2 zł mniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Fabryce
Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej
środy (22 września) do piątku (24 września). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na
miejscu, ale otrzymacie też na wynos. Podstawą jest kupon z dobrą
odpowiedzią.

prawdę zainteresostraciłem rachubę. A
SKN
wany kilkoma tytułami
teraz druga strona mei z „wypiekami” na
dalu w postaci „Lost
twarzy czekam na ich
Ark”. Nie wiemy, kiepremierę. I tu okazuje
dy wyjdzie na rynek
się, że są przekładane
europejski, ponieważ
– „Warhammer To- CHALLENGER Amazon zabrał znatal War 3” z jesieni
czą część zasobów z
tego roku na wczesny
jego produkcji na rzecz
2022, czy „Dying Light 2” na luty wspomnianego „New World”. W
przyszłego roku. Jest też zabawniej- skrócie kolejna gra opóźniona.
sza sytuacja wokół Amazona i jego
Mogę się też założyć, że znaj„New World”. Niespełna 2 tygodnie dziemy znacznie więcej takich przydo premiery, a po otwartej becie padków w tytułach, którymi się
optymalizacja gry leży (pomimo że nie interesowałem. Pozostaje tylko
przy zamkniętej becie wszystko było pytanie, czy deweloperom opłaca
OK). Tak więc czy deweloper dotrzy- się iść w tym kierunku – zniechęcając
ma terminu, czy znowu go przełoży tym samym fanów?
„Venegeur” SKN Challenger
po raz piąty czy tam szósty – już

urlop wypoczynkowy oraz
zaległy ustala się przy wykorzystaniu miesięcznej kwoty
wynagrodzenia (części stałej
i zmiennej). Sumę dzieli się
przez współczynnik 21 (tyle
wynosi on w 2021 r.), a następnie przez 8 (liczbę godzin
w ciągu jednego dnia pracy).
W ten sposób można obliczyć
wysokość rekompensaty pieniężnej za jedną godzinę pracy.
Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest pracownikom wyłącznie w sytuacji zakończenia
trwania stosunku pracy lub
wygaśnięcia umowy. Oznacza
to, że osoba zatrudniona nie
może wnioskować o wypłatę
rekompensaty za dni wolne
od pracy, natomiast pracodawca nie ma prawa, żeby

zamienić urlop wypoczynkowy na wypłatę ekwiwalentu
pieniężnego.
Zaległy urlop wypoczynkowy należy wybrać do 30
września kolejnego roku. Jeżeli pracownik nie skorzysta
z dni wolnych do tego czasu,
wciąż ma do nich prawo przez
okres 3 kolejnych lat. Termin
przedawnienia zaczyna biec
od 1 października. Jeżeli osoba zatrudniona na umowę o
pracę nie wykorzystała urlopu za 2020 r. do września,
to może to zrobić do 1 października 2024 roku. Po tej
dacie urlop wypoczynkowy
przepada, tak wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Radca prawny Adam
Daraż z Kancelarii Radcy

Fot. użyczone (Adam Daraż)

stety będzie tak dalej, co bynajmniej
samo w sobie nie jest jakimś wielkim
problemem. Niestety nie wiem, czy

Fot. redakcja/grafika

Przesuwanie premiery nie jest
nowym zjawiskiem. Towarzyszyło
nam ono od lat, wciąż trwa i nie-

Prawnego DARAŻ i DORADCY
ul. Chrobrego 12/4, 58-300
Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.

KUPON
W którym miejscu w Wałbrzychu
znajduje się widoczny na zdjęciu
mural?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola)
w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

Red
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Fot. Tomasz Czeleń

» Nawet jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, wsiądźcie na rower 22 września

Rower jest OK

Jutro jest święto roweru!
W tę środę obchodzimy Światowy Dzień bez Samochodu – to świetny
pretekst i dobry moment na rower. Jak co roku 22 września w wielu
miastach na całym kontynencie – również w naszym kraju, odbędą się
akcje promujące ekologiczny transport i pozostawienie samochodów
pod domem.
Akcja odbywająca się w wielu miastach Polski i świata to finał Tygodnia
Zrównoważonego Transportu. Co
roku do akcji przyłącza się ponad

UWAGA

1500 miast, a wśród nich ponad sto
z naszego kraju. To świetny pretekst
na wcześniejsze wyjście z domu,
by do pracy dotrzeć rowerem, a

w drogę powrotną wybrać się na
wycieczkę po okolicy. Jedźcie przez
miasto, rowerową obwodnicą Wałbrzycha, skorzystajcie ze szlaków i

dróg rowerowych. Zabierzcie ze sobą
rodziny i znajomych. Może zakończycie podróż miłym piknikiem? Niech
nas będzie widać bez względu na

KONKURS

Będziemy trochę jak serwis internetowy, w którym możecie zostawiać
opinie o odwiedzonych miejscach. Chcielibyśmy przytoczyć wam tylko
dwa komentarze czytelników, korzystających z oferty świdnickiej Restauracji Kryształowa, która kolejny raz jest partnerem w naszej zabawie.
Oto one: „najedliśmy się do syta i było pysznie”, „wszystko idealnie
zgrane”. Wy też możecie skosztować dań oferowanych w tym miejscu,
a do tego zapłacić o 15 proc. mniej za potrawę. Musicie wziąć udział w
naszym konkursie. Wystarczy dobrze odpowiedzieć na pytanie. Widzicie
fotografię obok? W którym miejscu w Świdnicy znajduje się widoczny
na zdjęciu mural?
Odpowiedź musicie wpisać do kuponu i pokazać go przy zamówieniu w
lokalu. Wówczas skorzystacie z 15-procentowej bonifikaty na wybrane danie. Każdy kto zna odpowiedź, zje taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od najbliższej środy (22 września) do piątku (24
września). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu.
Podstawą jest kupon z dobrą odpowiedzią.

pogodę. Uczcijmy ten dzień choćby
dla własnego zdrowia i dobrego
samopoczucia.
Światowy Dzień bez Samochodu
swój początek miał we Francji z inicjatywy Komisji Europejskiej. Od lat biorą
w nim udział niemal wszystkie kraje
Unii Europejskiej, a ponadto Stany
Zjednoczone i Meksyk, część krajów
Ameryki Południowej oraz Chiny, Japonia i Tajwan. Polskie miasta do akcji
przyłączają się nieprzerwanie od 2002
roku i jest ich coraz więcej, a COVID-19
tylko chwilowo zatrzymał ten trend.
Każda z miejscowości, która zgłasza się do światowych obchodów
Tygodnia Zrównoważonego Transportu, jest zobowiązana zastosować
przynajmniej jedno działanie, mające
na celu zmianę postaw społecznych
związanych z wykorzystaniem z
transportu przyjaznego środowisku
zamiast własnych samochodów spalinowych. To właśnie na zakończenie
akcji, 22 września, co roku w wielu
miastach oferowana jest darmowa
komunikacja publiczna. Ponadto
organizowane są rowerowe przejazdy, parady i ekologiczne pikniki.
Akcja wpływa na stan świadomości
społeczeństwa zanieczyszczeniami
środowiska spowodowanymi transportem, ale też wydatnie przyczynia
się do popularyzacji roweru oraz
komunikacji publicznej jako codziennego środka transportu.
To właśnie m.in. dzięki tej akcji
wiele samorządów zobaczyło potrzebę
inwestowania w infrastrukturę rowerową, pieszą, czy komunikację publiczną.
W wielu dużych miastach zauważono
potrzebę i korzyści z odciążania miast
ruchem samochodowym i promowania przemieszczania się rowerem, aby załatwić codzienne sprawy.
Car Free Day to chyba jedyne
święto, które nie dotyczy bezpośrednio roweru, ale zdecydowanie
najczęściej obchodzone jest właśnie
poprzez wspólne rowerowe przejazdy, do czego i was gorąco zachęcamy. Nawet jeśli pogoda nie będzie
sprzyjać. Jazda w deszczu i w zimnie
też potrafi być fajna. Do zobaczenia
na rowerowym szlaku!
Tomasz Czeleń

KUPON
W którym miejscu w Świdnicy znajduje
się widoczny na zdjęciu mural?

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

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

» Dobroczynny wpływ czystka na zdrowie wynika z wysokiej zawartości polifenoli

Pijcie nie tylko jesienią
Czystek szary zwany jest również czystkiem siwym, ostem mlecznym, skalną różą
czy świętą różą (Cistus incanus L.). Należy do rodziny posłonkowatych (czystkowatych) – Cistaceae. Występuje w krajach Europy Południowej i Azji Mniejszej. Jest gęstym krzewem dorastającym do 1,5 metra wysokości. Rośnie w miejscach skalistych,
na ubogich, wapiennych glebach.
Kwitnie od marca do
czerwca, a jego różowe kwiaty wyglądem przypominają
dziką różę. Ze względu na

swą urodę często są ozdobą siedlisk ludzkich. Ludzie
korzystają z dobroczynnych
właściwości czystka już od

ponad 2000 lat. Popularność
wynika z jego wieloletniego
zastosowania w tradycyjnej
medycynie bliskowschodniej

i śródziemnomorskiej. Używano go do leczenia zakażeń
i stanów zapalnych układu moczowego, nieżytów
przewodu pokarmowego
czy schorzeń wątroby. Stosowano go także jako środek
przyspieszający gojenie ran,
zwalczający infekcje układu
oddechowego i stany zapalne stawów.

Właściwości
czystka

Dobroczynny wpływ ziela
czystka na zdrowie wynika
przede wszystkim z wysokiej
zawartości polifenoli, szczególnie kwercytyny, kemferolu
oraz innych związków fenolowych takich jak katechiny czy
galokatechiny. To związki che-

miczne należące do przeciwutleniaczy (antyoksydantów),
których główną rolą w organizmie jest usuwanie wolnych
rodników, przyczyniających się
do rozwoju wielu poważnych
schorzeń. Szacuje się, że czystek ma porównywalną (lub
nawet większą) zawartość
polifenoli do zielonej herbaty
i czerwonego wina. Antyoksydanty zawarte w preparatach
z czystka stymulują działanie
układu immunologicznego,
wspierają procesy odpornościowe i pomagają w walce z
drobnoustrojami. Dzięki temu
nie tylko wzmacniają naturalną odporność organizmu, ale
także pomagają w zwalczaniu
infekcji i zapobiegają ich rozwojowi. Polifenole zawarte

w zielu czystka mają także
korzystny wpływ na wiele innych procesów w organizmie,
w tym m.in. przeciwdziałają
powstawaniu i rozwojowi stanów zapalnych, stymulują metabolizm, przez co wzmacniają
organizm i dodają energii,
ochraniają naczynia krwionośne, zapobiegają odkładaniu
się blaszek miażdżycowych,
hamują procesy utleniania się
„złego” cholesterolu i mogą
wykazywać działanie przeciwalergiczne.

Napar z czystka

Czystek dostępny jest w
sklepach i aptekach w postaci suszonego ziela lub liści, herbatek czy kapsułek
zawierających jego ekstrakt.

Najlepszy jest susz cięty, nie
mielony, składający się z samych listków lub/i płatków z
ekologicznych upraw.
Sposób przygotowania i
stosowanie. Jedną łyżeczkę
suszu zalać szklanką wrzącej wody i pozostawić na
około 10-12 minut, po czym
usunąć liście. Herbatkę z
czystka warto pić regularnie,
najlepiej codziennie. Napary
z czystka polecane są jako
swoisty „detoks” szczególnie
palaczom oraz osobom przebywającym na obszarach o
wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza (np.
w dużych miastach). Można
ją również podawać małym
dzieciom.
Jak przygotować odwar z
czystka? Ok. 10 g ziela należy
zalać wodą – jedną szklanką
i gotować przez pięć minut.
Po wystudzeniu odwaru pić,
najlepiej trzy razy dziennie.
Odwar można też stosować
do okładów (np. na ugryzienia owadów) i przemywania
skóry. Czy czystek czyści? Jak
widać z powyższego opisu
tak. Oczyszcza nasz organizm
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Czy wiesz, że…?

• picie naparów z czystka może hamować postęp boreliozy
i namnażanie się bakterii odpowiedzialnych za tę chorobę
• olejek eteryczny z ziela czystka lub wywar z czystka
wykazują działanie odstraszające owady, w tym kleszcze;
polecany jest szczególnie osobom, które często spędzają
czas w lasach i na łąkach
• herbatkę z czystka mogą pić dzieci już od trzeciego miesiąca życia – wzmacnia odporność i nie powoduje skutków
ubocznych; można ją wprowadzić jako drugą lub trzecią
herbatkę w diecie dziecka
z niepożądanych substancji i
pozwala mu poprawnie funkcjonować. Niech nas nie zniechęci delikatnie cierpki i gorzki
smak, ponieważ korzyści wynikające z jego regularnego
spożywania są nieocenione.
Do herbatki z czystka można
dodać odrobinę miodu, soku
z owoców lub ulubione zioła.

Czystek w ogrodzie

Czystkowate to piękne krzewy o dużych i jedwabistych
kwiatach, które mogą być białe, różowe lub fioletowawe.
Liście i gałązki są pokryte delikatnym meszkiem (kutnerem),
który nadaje im srebrzysty

odcień. Części zielone rośliny
wydzielają przyjemny aromat.
Czystek pochodzi z regionu
basenu Morza Śródziemnego,
a poszczególne jego odmiany różnią się wrażliwością
(zwykle jest to duża wrażliwość) na niskie temperatury.
Większość czystków możemy
więc traktować jako rośliny
jednoroczne lub sadzić w
donicach i chować na zimę do
widnego i chłodnego (ok. 10
°C) pomieszczenia.
Wybierając czystek w donicy zapewnijcie mu słoneczne
miejsce, regularne nawożenie
i dobry drenaż, ponieważ nie
toleruje dużej ilości wody. Nie

można dopuścić także
do pozostawania wody
w spodku, a zalegającą
wodę odlewajcie. Jeśli
jednak zaryzykujecie i
posadzicie go w gruncie – wybierzcie słoneczne, zaciszne miejsce
na żyznej, przepuszczalnej
glebie i zawsze porządnie zabezpieczajcie go na zimę, np.
agrowłókniną. Przy odrobinie
szczęścia roślina przeżyje. Pamiętajcie też o tym, że krzew
ten dorasta nawet do 1,5 m,
wymaga więc odpowiedniej
ilości miejsca. Czystki rozmnażamy z nasion, wysiewając je
wiosną. Oczywiście od was
zależy, jak zdecydujecie się
uprawiać czystka. Pamiętajcie
jednak, że nie jest to nasz rodzimy gatunek i aby cieszyć się
jego urodą, musicie zapewnić
mu warunki jak najbardziej
zbliżone do naturalnych.
Kamila Koźniewska, zastępca dyrektor
Departamentu Jakości Bio Planet S.A.
Katarzyna Malewska, red. nacz.
magazynu „Gotuj w stylueko.pl”
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

» Do herbatki z czystka dodajcie odrobinę miodu, soku
z owoców lub ulubione zioła

Fot. użyczone (Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową)

Celem kampanii
jest edukacja,
profilaktyka
i wsparcie w
chorobie. Jej
założenia to:

Biegasz, jeździsz, pomagasz
Skoro to czytacie, znaczy że zainteresował was temat. Kampania społeczna Złota Wstążka
to z jednej strony edukacja, z drugiej zaś realna możliwość pomocy. I w tym miejscu będzie
głównie o tym, choć nie tylko.
Twarzami i bohaterkami
kampanii są dwie bliźniaczki. Dziesięcioletnie Hania i
Tosia. Cztery lata temu, w
wieku 6 lat Hania zachorowała na białaczkę, co postawiło życie całej rodziny

na głowie. Na szczęście,
szybka diagnoza, świadomość rodziców i wsparcie
siostry w chorobie, pozwoliły wygrać dziewczynce
walkę o zdrowie i życie.
Dlatego obie bliźniaczki po-

stanowiły pomóc rodzicom
innych dzieci i opowiedzieć
im, co robić. Żeby takich
wygranych zmagań z białaczką było więcej.
Jednak w Złotą Wstążkę
zaangażować można się

nie tylko czytając poradniki, ale również aktywnie.
Podczas kampanii, do końca
września, potrwa również
rekreacyjne wyzwanie RakReaton – biegasz, jeździsz,
pomagasz. Polega ono na

zebraniu wspólnymi siłami
miliona kilometrów: biegając, spacerując, jeżdżąc na
rowerze. Dołączyć może każdy chętny. O tym, jak to zrobić, dowiecie się na stronie
www.zlotawstazka.pl. Jeśli

• uczulić rodziców, by nie
bagatelizowali niepokojących objawów
• wyjaśnić, na jakie badania się zgłaszać i jak często
je wykonywać
• podpowiedzieć, co robić, żeby ograniczyć ryzyko
choroby
• pokazać dzisiejsze,
bardzo skuteczne metody
leczenia
• doradzić, jak być oparciem dla chorej osoby i jej
najbliższych
• uspokoić, że białaczka
to nie wyrok i można ją
pokonać
zostanie osiągnięty, partnerzy wyzwania przekażą 100
tys. zł na pomoc dla dzieci
z wrocławskiej kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei.
Dodajmy, że organizatorem
kampanii jest Fundacja Na
Ratunek Dzieciom z Chorobą
Nowotworową, wspierana
przez partnerów merytorycznych: organizację Childhood Cancer International
Europe, Fundację Ronalda
McDonalda, Fundację DKMS
i Polską Koalicję Pacjentów
Onkologicznych.
Red
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STREFA ROZRYWKI

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
2 - pytające zwierzę
4 - część przedsiębiorstwa dla
hazardzisty
6 - drzewo pali nie po kolei
7 - pieniężny owoc o dużej
wartości
9 - współpracownik z
laboratorium
11 - wielotonowe stukanie
12 - skok w okrętowy otwór u
bogatych
14 - pozbawiony czegoś krzew
Pionowo:
1 - ciężarowe piwo
3 - zdrobniale Cezarego
naczynie
5 - odwrócony szczyt o
nieprzyjemnym zapachu
7 - w nim ziemniak i harcerz
8 - warzywne do widzenia
staruszkowie
10 - policyjne miasto nad Odrą
12 - sikaj po bombie
13 - pojedynczy strażak

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - zespół muzyczny wykonujący muzykę ludową – kapela
6 - świecznik przeznaczony na
jedną świecę – lichtarz
9 - pospolity chwast, z którego
nasion wypiekano tzw. chleb
głodowy – lebioda
10 - objaśnienie znaczenia
wyrazu lub pojęcia – definicja
13 - człowiek przedkładający
własny interes nad dobro innych - egoista
15 - potocznie osoba przesadnie religijna – bigot
16 - zbita, drobnoziarnista skała
osadowa pochodząca z dna
pradawnych mórz – jaspis
18 - naczynie kuchenne o dziurkowanym dnie – cedzak

Pionowo:
1 - kasza z całych ziaren jęczmienia lub pszenicy – pęczak
2 - sposób powstawania i rozwoju czegoś – geneza
4 - najwyższy łańcuch górski na
Ziemi – Himalaje
5 - człowiek udzielający pomocy
materialnej ubogim w imię idei
solidaryzmu – filantrop
7 - tworzywo sztuczne do pokrywania nawierzchni skoczni
narciarskich – igielit
8 - pogardliwie człowiek bezmyślny – bęcwał
11 - metalowy przedmiot mocowany na drzwiach lub bramie,
służący do stukania – kołatka

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

22:05
TVP1

Stanisław Maria Rochowicz, pracujący
w muzeum fajtłapowaty historyk sztuki, zostaje
niesłusznie posądzony o kradzież jednego
z obrazów. Domniemanemu złodziejowi grozi
pięć lat więzienia. Zdesperowany Rochowicz
postanawia ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości w przebraniu kobiety i namalować
kopię zaginionego płótna. Pozbawiony środków
do życia musi jak najszybciej znaleźć pracę. Nie
chcąc się zdekonspirować, zatrudnia się w charakterze pomocy domowej, przedstawiając się
nowemu pracodawcy jako Marysia.

niedziela
17:30

24 - 30 września 2021
Poniedziałek

23:10
POLSAT

21:35
TVP1

komedia, Polska, 1972

Ojciec Mateusz
TVP 1

Poszukiwany, poszukiwana

Sobota

01:55

Królowie ulicy

POLSAT

Do walki z przestępczością zostaje powołana
specjalna jednostka policji Ad Vice. Dowodzi nią
doświadczony kapitan Jack Wander. Jednym
z priorytetów tworzących oddział funkcjonariuszy jest wzajemna ochrona. Wyróżniają się
oni także efektywnością działań i brutalnymi
metodami w egzekwowaniu prawa. Należący
do grupy detektyw Tom Ludlow (Keanu Reeves)
nadużywa alkoholu. Załamany po śmierci żony,
szuka ukojenia w pracy. Bez ostrzeżenia strzela
do ściganych, po czym pozoruje, że działał
w obronie własnej.

23:10

Quantum of Solace
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2008

POLSAT

Książę Persji: Piaski czasu
ﬁlm przygodowy, USA, 2010

VI wiek. Armia perska atakuje potężne
i bogate miasto Alamut, które rzekomo
zaopatruje w broń wrogów. Dastan, przybrany
syn króla Szaramana, razem ze starszym
bratem Tusem dostaje się za mury twierdzy,
by otworzyć wrota i zdobyć cenne artefakty.
Tam znajduje sztylet posiadający magiczną
moc. W trakcie uczty z okazji zwycięstwa
w tajemniczych okolicznościach umiera król
Szaraman. Okazuje się, że został odziany
w przeklęte szaty. Wina za zbrodnię spada
na Dastana.

Agent 007 usiłuje się dowiedzieć, kto stoi za
zabójstwem jego ukochanej Vesper. Kolejna
misja staje się dla niego osobistą wendetą.
Bond i M przesłuchują niejakiego White’a.
Ustalają, że organizacja Quantum, której ludzie
szantażowali Vesper, jest znacznie potężniejsza,
niż sądzili pracownicy wywiadu. Funkcjonariusze MI6 odkrywają powiązania zdrajcy, Craiga
Mitchella, z kontem w banku na Haiti. Bond
podąża tym tropem. Na miejscu los krzyżuje
jego drogi z Camille. Kobieta ma swoje rachunki
z przeszłości do wyrównania.

Wtorek

thriller, USA, 2008

Niedziela
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Środa

21:55

Niewidzialny

TVP2

ﬁlm sensacyjny, USA, 2005

Niedaleka przyszłość. Troje pilotów
amerykańskiej marynarki wojennej zostaje
wybranych przez dowództwo do tajnej misji.
Specjalną selekcję z powodzeniem przeszli
Ben Gannon, Kara Wade i Henry Purcell,
którzy są wybitnymi specjalistami w swoim
fachu. Dla młodych żołnierzy to zaszczyt, ale
też wyzwanie. Kapitan George Cummings
prezentuje im najnowszy model samolotu
bojowego. To niewidzialny dla radarów,
sterowany za pomocą sztucznej inteligencji,
bezzałogowy myśliwiec EDI.

Czwartek

Czarne żniwa
serial obyczajowy, Ukraina, 2020

Początek XX wieku. Swyryd Iwasiuta
(Wiktor Żdanow) żeni się z Ołeną (Kateryna
Hryhorenko). Kobieta wdaje się w romans
z pracownikiem męża, Wasylem Hanżą
(Akmał Huriezow). Dochodzi do tragedii.
Iwasiuta i jego rywal zostają skazani
na katorgę. Syn Swyryda, Oksen (Ostap
Dziadek), wychowuje córkę Ołeny, Ołesię.
Wybucha I wojna światowa. Mijają kolejne
lata. Tetiana (Elena Borozenets) zakochuje
się w studencie medycyny. Rodzice jednak
swatają ją z kimś innym.

23:10

Skąd wiesz?

POLSAT

komedia, USA, 2010

Lisa (Reese Witherspoon) jest 27-letnią
byłą sportsmenką, która czuje, że najlepsze
lata ma już za sobą. Właśnie wyrzucono
ją z drużyny softballa, która stanowiła
całe jej życie. Dziewczyna, która nie wie,
co dalej ze sobą począć, zaczyna spotykać
się z pewnym siebie sportowcem i niepoprawnym kobieciarzem Mattym (Owen
Wilson). Wkrótce do Lisy dzwoni George
(Paul Rudd), z którym pragnie zeswatać ją
przyjaciółka. Mężczyzna przechodzi właśnie
trudne chwile.

piątek

24 września

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 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. Zawsze
w akcji! - 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

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
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Ostoja - magazyn
przyrodniczy
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
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

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. Zawsze w akcji!
- serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:25 Kulisy serialu Na
sygnale - felieton
21:30 Na sygnale - serial
22:05 Poszukiwany,
poszukiwana - komedia
23:45 Zabójczy cel - thriller

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
22:05 Kabaret. Super
Show Dwójki
23:10 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:15 Diana - dramat, prod.
Szwecja, Wielka Brytania,
Francja, Belgia, 2013
02:15 W obliczu śmierci
- ﬁlm sensacyjny
04:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Shrek II - ﬁlm komedia,
USA, 2004, reż. Andrew
Adamson, Kelly Asbury,
Conrad Vernon, wyk.
Mike Myers, Eddie
Murphy, Cameron Diaz,
Julie Andrews, Antonio
Banderas, John Cleese,
Rupert Everett
22:00 300 - ﬁlm przygodowy,
USA, 2006, reż. Zack Snyder, wyk. Gerard Butler,
Lena Headey, Dominic
West, David Wenham,
Vincent Regan, Michael
Fassbender, Rodrigo
Santoro
00:30 Kuba Wojewódzki
01:35 Skazana. Historie
zza krat
02:10 Uwaga!
- magazyn

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
16:15 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 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
- program rozrywkowy
prod. Polska
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
FILM PRZYGODOWY

23:10 Ghost in the Shell
Major do zadań
specjalnych, jedyna taka
na świecie cyborgiczna
hybryda człowieka i
robota, stoi na czele
elitarnej jednostki Section
9, specjalizującej się w
walce z najniebezpieczniejszymi przestępcami.
Section 9 czeka największe
wyzwanie w historii
jednostki.
01:40 Nostalgia anioła
Czternastoletnia Susie
Salmon zostaje w drodze
ze szkoły brutalnie
zgwałcona i zamordowana
przez swojego sąsiada.
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Muzyczne poranki
08:20 Co dalej? - program
publicystyczny
08:50 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:35 Buster Bokserem komedia, prod. USA, 1926,
reż. Buster Keaton, wyk.
Francis Mcdonald, Snitz
Edwards, Sally O’Neil
11:00 Jan Serce - serial TVP
13:05 Wydarzenie aktualne
13:30 Zatańczyć Beethovena
- ﬁlm dokumentalny
15:05 Szczęśliwy brzeg
- dramat psychologiczny,
reż. Andrzej Konic
16:50 Blanka - dramat, prod.
Włochy, Filipiny, 2015
18:10 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Ty mnie do pieśni
pokornej nie wołaj.
Norwid - Pawlik
20:10 Wieczór kinomana

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

05:55 Szkoła
07:00 Szpital - program
obyczajowy
08:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka o
wszystko - program
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania
18:55 Kulisy sławy
extra
- Magda Gessler
- program lifestylowy
19:30 Mamy to - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

20:20 Wieczór kinomana Van Gogh. U bram wieczności - ﬁlm fabularny,
prod. Irlandia, Wielka
Brytania, Francja, USA,
2018, reż. Julian Schnabel,
wyk. Willem Dafoe, Rupert
Friend, Madds Mikkelsen
22:20 Tego się nie
wytnie
- talk-show
23:15 Tego się nie wytnie
ekstra
23:40 Sztuka dokumentu
- Diana Vreeland:
cesarzowa mody
- ﬁlm dokumentalny
01:10 Teraz animacje!
- Nad zakurzone
morze
- ﬁlm animowany
01:25 Teraz animacje!

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 xXx
Xander Cage,
miłośnik sportów
ekstremalnych,
zostaje zwerbowany
przez amerykański rząd
i jako tajny agent udaje
się z misją do Pragi.
22:25 60 sekund
00:55 Belfer
03:10 Castle - serial
kryminalny
04:05 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
05:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:35 Notting Hill
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, 1999,
reż. Roger Michell, wyk.
Julia Roberts, HughGrant,
Richard McCabe, Rhys
Ifans, James Dreyfus,
Dylan Moran
Życie rozwiedzionego
właściciela księgarni zmienia się, gdy do jego sklepu
wchodzi sławna aktorka
ﬁlmowa.
00:10 40-letni
prawiczek
- ﬁlm komedia, USA, 2005,
reż. Judd Apatow, wyk.
Steve Carell, Catherine
Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen
02:40 Noc magii
- program rozrywkowy

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom - magazyn
prod. Polska 09:00 Pierwsza
miłość - serial obyczajowy
prod. Polska 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 - serial
obyczajowy prod. Polska
18:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy prod. Polska 20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Troje pod przykrywką
22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny - serial
obyczajowy 00:05 Hellboy:
Złota armia 02:40 Śmierć na
1000 sposobów 03:10 Interwencja 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
11:45 Grunt to droga. Camino to
Pokora 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05
Domek nr 6 13:30 Msza
święta 14:20 100 cudownych
miejsc 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 16:50
Święty na każdy dzień 16:55
Kartka z kalendarza 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 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel

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
09:20 Fascynujący świat
- Nieletni Inżynierowie
- ﬁlm dokumentalny
10:25 Sprawa dla reportera
11:30 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:25 Gwiazda Południa
- ﬁlm przygodowy,
prod. Wielka Brytania
14:15 Z pamięci
14:25 Okrasa łamie przepisy
14:55 Rolnik szuka żony

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
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Eurowizja Junior 2021
- Wielkie hity gwiazd
Eurowizji - Abba
i Celine Dion
- widowisko muzyczne
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

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 Zrób coś z tym
dzieckiem - 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

SERIAL KOSTIUMOWY

TELETURNIEJ

PROGRAM ROZRYWKOWY

15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Wojenne dziewczyny
- serial TVP, reż. Anna
Kazejak, Filip Zylber
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Quantum of Solace
- ﬁlm sensacyjny
23:30 Poszukiwany,
poszukiwana
- komedia
01:05 Paweł VI - ﬁlm biograﬁczny, prod. Włochy

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 The Voice of Poland
22:15 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:20 Kino relaks - Larry
Crowne. Uśmiech
losu - dramat
prod. USA, 2011, reż. Tom
Hanks, wyk. Tom Hanks,
Julia Roberts, Bryan Crantston, Gugu Mbatha - Raw
01:05 Ostateczna operacja
- dramat, prod. USA, 2018,
reż. Chris Weitz
03:15 Samba
- komediodramat,
prod. Francja
05:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
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20:00 Mam talent
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:45 After - ﬁlm obyczajowy,
USA, 2019, reż. Jenny
Gage, wyk. Josephine
Langford, Hero
Fiennes-Tiﬃn, Khadijha
Red Thunder, Dylan
Arnold, Peter Gallagher,
Jennifer Beals
00:00 Krampus,
duch Świąt
- ﬁlm horror, USA, 2015,
reż. Michael Dougherty,
wyk. Emjay Anthony,
Adam Scott, Toni Collette,
Krista Stadler
02:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:10 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:20 Załoga G
Załoga świetnie
wyszkolonych świnek
morskich podejmuje się
niebezpiecznej misji.
10:00 Dzieci na tropie
prawdy
10:10 Ewa gotuje
10:40 Family Food Fight
11:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty Dom
- Biedny Dom
13:40 Drwale
i inne opowieści
Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki
do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kuchnia
FILM PRZYGODOWY

21:05 Avengers:
Koniec gry
Po dramatycznych
wydarzeniach z ﬁlmu Iron
Man samotnie dryfuje
w kosmosie, połowa superbohaterów przestała
istnieć, a Kapitan Ameryka
próbuje pogodzić się z
porażką. Świat już nigdy
nie będzie taki sam, a
ocaleni muszą nauczyć się
żyć w nowych warunkach.
01:00 Resident Evil:
Degeneracja
Na skutek ataku zombie
lotnisko w Harvardville
popada w chaos.
03:05 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Spotkanie z cieniem
- Hanka Ordonówna
08:20 Informacje kulturalne
08:45 Tamte lata, tamte dni
- Jan Jakub Kolski
09:15 Wydarzenie aktualne
09:50 Portrecistka Marii
Antoniny - ﬁlm
dokumentalny
11:40 Serialowa nostalgia
- Wojna domowa
- serial komediowy TVP
12:50 Do dzieła - magazyn
13:20 Kapitan Morten i
królowa pająków
14:50 Mieszczanie żywieccy
15:30 Tego się nie wytnie
16:25 Tego się nie wytnie
extra
16:50 Retro kino - Kapryśne
lato - ﬁlm fabularny
18:15 Co dalej?
18:45 Gala wręczenia nagród
46. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych
w Gdyni

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 obyczajowy
20:00 Mocne sobotnie
kino: Eskorta
Historia nietypowej pary,
która ma za zadanie przewieźć trzy niepoczytalne
kobiety ze stanu Nebraska
do Iowa.
22:00 Red
Emerytowani agenci
specjalni CIA zostają
wrobieni w zamach. By się
ratować, muszą reaktywować stary zespół.

04:55 Szkoła
05:55 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:15 Makłowicz
w drodze
10:45 Hotel Paradise
13:45 Mamy to
- serial, Polska
14:50 Beethoven VI: Wielka
ucieczka - ﬁlm rodzinny,
USA, 2008, reż. Mike
Elliott, wyk. Jonathan Silverman, Jennifer Finnigan,
Moises Arias, Eddie Griﬃn,
Rhea Perlman, Stephen
Tobolowsky
17:00 Wonder Woman
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, Hong Kong,
2017, reż. Patty Jenkins,
wyk. Gal Gadot, Chris Pine,
Connie Nielsen, Robin
Wright, Danny Huston

06:00 Flintstonowie Fred Flinstone otrzymuje upragniony
awans, co niekorzystnie
wpływa na jego relacje
z żoną i przyjaciółmi.
06:30 Galileo 10:35 Kung Fu
Yoga Dwoje profesorów łączy
siły, aby odnaleźć zaginiony
skarb. 12:50 Dzieci na tropie
prawdy
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci Serial
przybliża historię czworga,
w serii trzeciej i czwartej
sześciorga, a od piątej serii
ośmiorga głównych bohaterów - policjantów z wydziału
patrolowo-interwencyjnego
Komendy Miejskiej Policji
we Wrocławiu, zarówno
od strony zawodowej, jak
i prywatnej. 19:00 Galileo
20:00 Powrót do przyszłości
- ﬁlm s-f 22:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:35
Kickboxer Mistrz świata

FILM FABULARNY

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

21:10 Bilet do kina - Rozważna i romantyczna
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, Wielka Brytania, 1995, reż. Ang Lee
23:35 Genesis: When In Rome
- koncert, prod. Wielka
Brytania, 2007
01:15 Seans kultowy
- Zawodowiec
- western, prod. Włochy,
Hiszpania, 1970
03:15 Wieczór kinomana - Van
Gogh. U bram wieczności
- ﬁlm fabularny, prod.
Irlandia, Wielka Brytania,
Francja, USA
05:10 Tamte lata, tamte dni
- Jan Jakub Kolski
05:40 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2 na
stream.tvp.pl

00:10 Showgirls
- dramat
Młoda autostopowiczka
podróżuje po Las Vegas,
aby stać się gwiazdą rewii.
Kiedy zostaje okradziona, w akcie desperacji
przyjmuje pracę tancerki
erotycznej.
02:55 Castle - serial
kryminalny
03:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Niesamowity Hulk
- ﬁlm przygodowy, USA,
2008, reż. Louis Leterrier,
wyk. Edward Norton, Liv
Tyler, Tim Roth, William
Hurt, Tim Blake Nelson,
Ty Burrell
22:25 Nieuchwytny
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. John
Gray, wyk. Steven Seagal,
Keenen Ivory Wayans, Bob
Gunton, Brian Cox, John
M. Jackson
00:25 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S6
01:25 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program rozrywkowy

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Retrospekcja 10:20 Święty
na każdy dzień 10:25 Młodzi
Światu 10:35 Polski Punkt
Widzenia 11:00 Uroczystości
100. rocznicy poświecenia
bazyliki Trójcy Przenajświętszej 12:50 Siódmy sakrament
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc 14:35
Próba wiary 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje dnia 16:10 Historia
Antoniego Żubryda 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 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Śladami historii 21:00 Apel
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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
09:05 Las bliżej nas
09:25 Fascynujące Wogezy
- dzikość w środku Europy
09:50 Weterynarze z sercem
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
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
12:50 Umarł, aby żyć.
Rzecz o Stefanie
Kardynale Wyszyńskim
13:20 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Smaki świata
- pośród mórz
- magazyn kulinarny
11:45 The Voice of Poland
- Przesłuchania w ciemno
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Eurowizja Junior
2021 - Finał
- widowisko muzyczne
16:10 Przyjaciele na zawsze
- program rozrywkowy
17:05 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- Peru. Szkoła kuskeńska
- cykl reportaży
17:40 Lajk!
18:00 Panorama

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
11:55 Receptura - serial
12:55 Top Model
14:25 Mam talent
- program rozrywkowy
16:00 Shrek II - ﬁlm komedia,
USA, 2004, reż. Andrew
Adamson, Kelly Asbury
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef

08:30 Gwiezdne wojny:
Część IV - Nowa
nadzieja
Rycerze Jedi zostali
wytępieni, a Imperium
żelazną ręka sprawuje
rządy nad całą galaktyką.
Jednak mała grupa
Rebeliantów podejmuje
z nim walkę.
11:05 Iniemamocni
Bob Parr i jego żona Helen
byli kiedyś największymi
pogromcami przestępców, ratowali czyjeś
życia i walczyli ze złem
dosłownie każdego dnia.
Piętnaście lat później,
zmuszeni do przeistoczenia się w zwykłych
obywateli, mieszkają na
przedmieściu, borykają się
z przyziemną, codzienną
egzystencją i wychowują
trójkę dzieci: Violę, Maksa
i Jack-Jacka.

06:55 Wesołe jest życie
staruszka
07:40 Co dalej?
08:10 Od ucha do ucha
- Początek - ﬁlm
08:15 Od ucha do ucha
- Nos Kleopatry - ﬁlm
08:20 Od ucha do ucha
- Maski i kwiat
- ﬁlm animowany
08:30 Od ucha do ucha
- Zasada Petera - ﬁlm
08:45 Od ucha do ucha - Pan
Tadeusz - Księga trzecia
09:55 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP
10:50 Trzeci punkt widzenia
11:25 Bilet do kina
- Rozważna i romantyczna
- ﬁlm fabularny
13:50 Marty - ﬁlm fabularny
15:25 Muzyka Skalnego
Podhala - Sabałowe
15:35 Przed Wielkim
Konkursem
17:15 Niedziela z...

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:05 Muppety: Poza
prawem
Podczas światowego
tournée Muppety zostają
wplątane w międzynarodową aferę kryminalną.
Stoi za nią Constantine znany złodziej diamentów
i sobowtór Kermita.
10:30 Uciekająca
panna młoda
12:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Diabeł z trzema
złotymi włosami
14:15 Najpiękniejsze
baśnie: Księżniczka
na ziarnku grochu
15:25 Narzeczony
mimo woli
17:35 Piękna i Bestia
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Red 2

04:55 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Hotel Paradise
13:15 Papiery na szczęście
15:30 Junior - ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Ivan
Reitman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Danny
DeVito, Emma Thompson,
Frank Langella, Pamela
Reed, Aida Turturro, James
Eckhouse
17:50 Nigdy w życiu! - ﬁlm
komedia, Polska, 2004,
reż. Ryszard Zatorski, wyk.
Danuta Stenka, Artur Żmijewski, Joanna Brodzik,
Jan Frycz, Marta Lipińska,
Krzysztof Kowalewski,
Joanna Jabłczyńska, Rafał
Królikowski, Kinga Preis,
Katarzyna Bujakiewicz

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL FABULARYZOWANY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. TVP
18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka
- Zawsze jest czas na
miłość - komedia
00:10 Quantum of Solace
- ﬁlm sensacyjny
02:05 Paweł VI - biograﬁczny

18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Ostateczna operacja
- dramat, prod. USA, 2018,
reż. Chris Weitz, wyk.
Melanie Laurent, Haley
Lu Richardson, Oscar
Isaac, Ben Kingsley
23:10 Kino bez granic
- W ułamku sekundy
- ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, Francja,
2017, reż. Fatih Akin,
Fatih Akin
01:05 Eroica - dramat
02:40 Body/Ciało - dramat
04:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
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21:30 Receptura
- serial, Polska
22:30 Ciemniejsza strona
Greya - ﬁlm obyczajowy,
Chiny, Japonia, USA, 2017,
reż. James Foley, wyk.
Dakota Johnson, Jamie
Dornan, Eric Johnson,
Eloise Mumford, Bella
Heathcote
01:00 Kobieta sukcesu
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż. Robert
Wichrowski, wyk. Agnieszka Więdłocha, Mikołaj
Roznerski, Bartosz Gelner,
Julia Wieniawa, Paulina
Gałązka, Małgorzata
Foremniak, Tomasz
Karolak
03:15 Uwaga! - magazyn
03:35 Noc magii

13:40 Ninja Warrior
Polska
- program rozrywkowy
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo.
Młodzi i Moralni
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:10 Książę Persji:
Piaski czasu
01:50 Jądro Ziemi
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:10 Niedziela z...
twórczością Krzysztofa
Komedy - Prawo i pięść
- ﬁlm fabularny,
reż. Jerzy Hoﬀ man,
Edward Skórzewski
20:00 Lady M. - dramat
21:35 Scena muzyczna
- MILO Ensemble
22:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:15 Dzika namiętność
01:15 Teraz animacje! - Nad
zakurzone morze - ﬁlm
01:25 Teraz animacje! - Jeż
- ﬁlm animowany
01:30 Teraz animacje!
- Jackie
01:40 Kino nocne - Planetarium
- ﬁlm fabularny
03:35 Muzyka Skalnego
Podhala - Sabałowe

22:10 Gotowy
na wszystko
Lukas samotnie
wychowuje 8-letnią
córkę Sarę. Na życie
zarabia jako bramkarz
w jednym z nocnych
klubów. Pewnego
dnia podczas kłótni
z agresywnym klientem
traci nad sobą kontrolę
i ląduje w areszcie pod
zarzutem zabójstwa.
Sarah traﬁa do domu
dziecka. Jednak funkcjonariusze policji mają
dla Lukasa pewną
propozycję.
00:00 Sto stóp
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
02:35 Dyżur - serial

20:00 Legion samobójców
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2016, reż. David Ayer,
wyk. Will Smith, Jared
Leto, Margot Robbie, Joel
Kinnaman, Viola Davis,
Ben Aﬄeck
22:40 Striptiz
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1996, reż. Andrew
Bergman, wyk. Demi
Moore, Burt Reynolds,
Armand Assante, Ving
Rhames, Robert Patrick,
Paul Guilfoyle
01:10 Zbrodnia
w sąsiedztwie
- serial, USA
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
03:20 Noc magii

TV 4
07:00 Dzielna Mysz 07:25
Powrót do przyszłości
09:50 Galileo 10:50 Wyścig
szczurów Główny bohater,
wyjątkowo ekscentryczny
miliarder, Donald Sinclair,
właściciel największego
kasyna w Las Vegas
- postanawia zaprosić
swoich wpływowych
i zamożnych klientów do gry,
o jakiej nawet nie śniło się
tym fanatykom hazardu.
13:10 Joe Black Magnat prasowy
i człowiek sukcesu Bill Parish
wiedzie wspaniałe życie,
lecz w jego domu pojawia
się śmierć...
17:00 Gwiazdy Kabaretu 18:00
STOP Drogówka - magazyn
19:00 Galileo 20:00 Troje pod
przykrywką 21:00 Hellboy:
Złota armia 23:35 Drive 01:40
Śmierć na 1000 sposobów
02:10 Interwencja 02:25 TOP
10 - Lista przebojów

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:35 Jan Paweł
II 12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:00 Wędrówka pielgrzyma
15:55 Święty na każdy dzień
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 kalendarza19:30
Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego
Testamentu 20:20 Różaniec
20:50 Śladami historii 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia 21:40
Retrospekcja 21:45 Świt

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Remiza. Zawsze
w akcji! - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce
- Wodopój. Afrykańska
oaza zwierząt
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Odzyskane życie
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
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

TELETURNIEJ

15:35 Gra słów.
Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji! - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Ty mnie do pieśni
pokornej nie wołaj
22:20 Świat bez ﬁkcji
- Matki do wynajęcia
23:25 Zawsze jest czas
na miłość
01:15 Archiwista - serial TVP
02:10 Oﬁcer - serial TVP

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja,
2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Czarne żniwa
- serial kostiumowy
22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2018
23:55 Zabicie świętego
jelenia
02:05 Warto kochać - serial
02:55 W ułamku sekundy
- ﬁlm fabularny
04:50 Rodzinka.pl - serial

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
20:55

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
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
Milionerzy

SERIAL OBYCZAJOWY

21:30 Chyłka-Inwigilacja
- serial, Polska
22:30 Kryjówka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, RPA, Japonia,
2012, reż. Daniel Espinosa,
wyk. Denzel Washington,
Ryan Reynolds, Vera
Farmiga, Brendan Gleeson,
Sam Shepard, Ruben
Blades, Robert Patrick
00:55 Co za tydzień
- magazyn
01:25 Uprowadzona
- serial, Francja, USA
02:25 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska
04:05 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
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
FILM SENSACYJNY

23:10 Królowie ulicy
Bohaterami ﬁlmu są policjanci z elitarnej jednostki,
Ad/Vice, z Los Angeles.
W dowodzonym przez
kapitana Jacka Wandera .
oddziale jest wyczuwalny
duch braterstwa, lojalności i wzajemnej ochrony.
Służący w nim policjanci
dochodzą sprawiedliwości nie oglądając się
na procedury, skutecznie
eliminując tych, wobec
których prawo wydaje
się bezsilne.
01:25 Pod obserwacją
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Muzyczne poranki
08:10 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:10 Tego się nie wytnie
09:35 Blanka - dramat,
prod. Włochy, Filipiny
11:00 Jan Serce - serial TVP
12:45 I tak upłynął wieczór
i poranek - ﬁlm
dokumentalny
13:30 Tango tęsknot
- ﬁlm animowany
13:35 Boleś - ﬁlm
animowany, prod. Niemcy,
Słowenia, 2013
13:45 Zmiany - ﬁlm
animowany
13:50 Leo - ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2014
14:05 Reżyserzy - Joseph
Mankiewicz
15:05 Meta - ﬁlm TVP
16:25 Franciszek, kuglarz
boży - dramat
18:00 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne

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
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Poniedziałkowy Hit: 16
przecznic
22:00 Eskorta

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 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery
na szczęście
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

KOMEDIA

18:55 Emma - serial, prod.
Wielka Brytania, 2009
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Traﬃc - ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, Niemcy, 2000
22:35 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
23:15 Panorama kina
polskiego - Różyczka
01:20 Scena muzyczna
02:25 Lady M. - dramat
04:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
04:35 Inni są winni
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
Hiszpania, 2018
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2 na
stream.tvp.pl
05:53 Zakończenie

00:00 xXx
- ﬁlm akcji
Xander Cage, miłośnik
sportów ekstremalnych,
zostaje zwerbowany przez
amerykański rząd i jako
tajny agent udaje się
z misją do Pragi.
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Nigdy w życiu!
- ﬁlm komedia,
Polska, 2004, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Danuta
Stenka, Artur Żmijewski,
Joanna Brodzik, JanFrycz, Marta Lipińska,
Krzysztof Kowalewski,
Joanna Jabłczyńska, Rafał
Królikowski, Kinga Preis,
Katarzyna Bujakiewicz
23:50 Mroczne cienie
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2012, reż. Tim
Burton, wyk. Johnny Depp,
Michelle Pfeiﬀer, Helena
Bonham Carter, Eva
Green, Jonny Lee Miller,
Christopher Lee
02:15 Zbrodnia
w sąsiedztwie
- serial, USA

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
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
- serial obyczajowy 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Zabić Salazara Elitarni
agenci DEA chronią barona
narkotykowego. Czekając na
wsparcie w hotelu, traﬁają
w zasadzkę byłych współpracowników przestępcy...
23:40 Wikingowie

TV Trwam
11:50 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz-10 przykazań 13:05
Robi 13:20 Niezwykłości
przyrody Nowej Zelandii
13:30 Msza święta 14:20
100 cudownych miejsc
14:30 Święta Rita z Casci 15:35
Lusaka Bauleni 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 Spotkania z Lasem
17:05 Spuścizna 17:30
Spotkanie Rodziny Radia Maryja 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
06:05 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
11:25 Remiza. Zawsze
w akcji! - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Święto Kościoła
w środku Polski
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
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
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
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze w akcji!
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
21:00 Pełny obraz
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:35 Egzorcysta - horror

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Czarne żniwa
- serial kostiumowy,
prod. Ukraina, 2019
22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2018
24:00 Ludzkie historie
- Synek
01:05 Zemsta
- komedia
03:00 Snowden
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Niemcy, USA, 2016
05:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia
- program rozrywkowy
22:30 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy
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
03:45 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
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 2
Agent specjalny Ethan
Hunt powraca w drugiej
części wielkiego przeboju
kinowego, zrealizowanej
przez mistrza kina akcji
Johna Woo. Ethan po raz
kolejny staje przed zadaniem. Sean Ambrose, były
agent rządowy, wykrada
z laboratorium ﬁrmy
farmaceutycznej próbki
śmiertelnego wirusa
zwanego Chimerą.
01:55 Niewidzialny
- ﬁlm sensacyjny
prod. USA, 2005,
reż. Cohen Rob
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:25 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Urodzeni artyści - Patrycja Karolak i Agnieszka
Janowska - Pogorzelska
- cykl reportaży
08:55 Paryż. Śladami
Chopina - cykl reportaży
09:25 Franciszek, kuglarz
boży - dramat
11:00 Maria Curie
- serial biograﬁczny
12:35 Młody Sherlock Holmes
- komedia
13:30 Tego się nie wytnie
- talk-show
14:50 Kawki na drodze
- dramat,
prod. Słowacja, Polska,
Czechy, 2018
16:25 Opowieść zimowa
- ﬁlm obyczajowy
18:20 Muzyka Skalnego
Podhala
- Sabałowe
18:30 Co dalej?

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
16:00 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.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników.

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 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery
na szczęście
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

18:55 David Copperﬁeld
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
20:00 Batsheva Dance
Company - Last Work
- balet, prod. Francja,
2017
21:25 Lekkie obyczaje
- Fantastyczny Pan Lis
- ﬁlm animowany,
prod. USA, 2009
23:00 Co dalej? - program
publicystyczny
23:30 Młoda Polska
- Nasza klątwa
- ﬁlm dokumentalny
00:05 Panorama kina
polskiego - Różyczka
- dramat
02:20 Kino nocne
- Śmierć Ludwika XIV
- ﬁlm kostiumowy

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Przełęcz ocalonych
22:45 Solomon Kane:
Pogromca zła
Legendarny zabijaka
musi stawić czoła demonom z piekła rodem, aby
odkupić swoją przeklętą
duszę.
00:45 Showgirls
03:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:15 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

21:35 Czerwony smok
- ﬁlm sensacyjny, USA/
Niemcy, 2002, reż. Brett
Ratner, wyk. Anthony
Hopkins, Edward Norton,
Ralph Fiennes, Harvey
Keitel, Emily Watson,
Mary-Louise Parker,
Philip Seymour Hoﬀ man,
Anthony Heald
00:10 Zielone berety
- ﬁlm wojenny,
USA, 1968, reż. John
Wayne, Ray Kellogg,
wyk. John Wayne, David
Janssen, Jim Hutton, Aldo
Ray, Raymond St Jacques,
Jack Soo
03:10 Druga strona
medalu
- talk show
03:45 Noc magii

TV 4
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 Więźniowie dzielnicy
W slumsach Waszyngtonu
opanowanych przez gangi
14-letni Lucas, który jako
dziesięciolatek wciągnięty
został w handel narkotykami,
próbuje uchronić przed
podobnym losem swojego
młodszego brata. 23:30
Wikingowie 00:40 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
11:40 Ma się rozumieć 11:50
Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz 13:15 100
cudownych miejsc na świecie
13:25 Słowo życia 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
14:30 Cudowne przejście
przez Morze Czerwone
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Manewry proobronne 16:55
Kolory Świętości 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
19:45 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
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze
w akcji! - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 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,
prod. Niemcy, 2017
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
prod. Polska
19:00 Fakty
19:35 Sport, Pogoda

SERIAL OBYCZAJOWY

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. Zawsze
w akcji!
- serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:10 Historia bez tajemnic
00:30 Zaginiony syn - ﬁlm
02:10 Tajemnica twierdzy
szyfrów - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
21:55 Czarne żniwa
- serial kostiumowy
22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2018
23:55 Miłość jak ﬁlm
- komedia romantyczna
01:30 Hotel Vidago Palace
- serial obyczajowy
02:30 Eksperyment placebo:
czy mózg uleczy ciało?

29
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program tv
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MAGAZYN

19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model
23:00 Hannibal
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania, USA,
2001, reż. Ridley Scott,
wyk. Anthony Hopkins,
Julianne Moore, Gary Oldman, Giancarlo Giannini,
Ray Liotta
01:45 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:20 Uwaga! - magazyn
02:40 Noc magii
04:05 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
- magazyn
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 Family Food Fight
21:05 Komisarz Mama
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
FILM SENSACYJNY

23:10 Peacemaker
W byłym Związku
Radzieckim w tajemniczych okolicznościach
rozbija się pociąg
przewożący ładunek
nuklearny. Wybitna
specjalistka od broni
nuklearnej dr Julia Kelly
uważa, że wypadek był
sﬁngowany, a naprawdę
chodzi o zakamuﬂowanie
kradzieży jednego z
pocisków.
01:55 Tysiąc słów
03:55 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Do dzieła - magazyn
08:55 Opowieść zimowa
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Maria Curie - serial
biograﬁczny, prod.
Francja, Polska, 1991
12:40 Sobie król - ﬁlm TVP
13:30 Zoﬁa i Oskar
Hansenowie - reportaż
13:50 Którędy po sztukę
- Mirosław Bałka
14:05 Tamte lata, tamte
dni - Jan Jakub Kolski
- magazyn
14:40 Kolorowe wzgórza
- dramat, prod. Kolumbia,
Panama, 2010
16:25 Diabelski wynalazek
- ﬁlm fabularny, prod.
Czechosłowacja, 1958
18:00 Mieszczanie żywieccy
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne

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
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Polowanie
na czarownice
22:00 Władcy ognia
Ziemia zostaje spustoszona przez smoki. Oddział
ochotników wyrusza
zniszczyć ich gniazdo.

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 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery
na szczęście
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles
(a później na Hawajach).
Pomaga mu w tym, bardzo
bystry i doskonały w ściganiu
przestępców w terenie,
gliniarz - Jack Styles.
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
Baba Jaga 23:30 Wikingowie
00:40 Śmierć na 1000 sposobów 02:05 Ucho Prezesa

SERIAL KOSTIUMOWY

DRAMAT

KOMEDIA

18:55 David Copperﬁeld
- serial kostiumowy
20:00 Na wschód od Hollywood - Donbas - dramat
22:05 Zaginione Skarby
- ﬁlm animowany
22:20 Więcej niż ﬁkcja - Sakawa - ﬁlm dokumentalny,
prod. Niderlandy , 2019
23:55 Jazz - Music Live
Collection - Avishai
Cohen - koncert,
prod. Francja
01:40 Informacje kulturalne
02:15 Lekkie obyczaje
- Fantastyczny Pan Lis
- ﬁlm animowany,
prod. USA, 2009
03:45 Zaginione Skarby
- Miecz katowski - ﬁlm
04:00 Kino nocne - Żurek
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

00:00 Ekstrakt
Joel, właściciel fabryki,
ma problemy w życiu
zawodowym i prywatnym:
jego żona prawdopodobnie go zdradza, a pracownicy nienawidzą. Próbuje
stawić czoła niezliczonym
osobistym i zawodowym
problemom.
01:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Rodzinny interes
- serial obyczajowy
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
prod. Polska

21:35 40 lat minęło
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2012,
reż. Judd Apatow,
wyk. Judd Apatow, Paul
Rudd, Leslie Mann, Maude
Apatow, Iris Apatow, Albert Brooks, John Lithgow,
Megan Fox
00:25 Nauka jazdy
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Wielka Brytania,
2014, reż. Isabel Coixet,
wyk. Ben Kingsley, Patricia
Clarkson, Sarita Choudhury, Jake Weber Grace
Gummer
02:15 Zbrodnia w sąsiedztwie
- serial, USA
03:15 Druga strona medalu
- talk show
03:50 Noc magii

TV Trwam
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz-10 przykazań 13:10
Mama Lima 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie
14:30 Filmowe życiorysy. Wielcy
i mali 15:40 Niezwykłości
przyrody Nowej Zelandii
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 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

30 września

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Pełnia 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. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Odludne tereny Australii
- ﬁlm dokumentalny,
prod. USA, Australia

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata
- pośród mórz
- magazyn kulinarny
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 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, 2017
16:00 Koło fortuny

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

TELETURNIEJ

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. Zawsze
w akcji! - 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
23:55 Magazyn Ekspresu

16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
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
24:00 Licencja na zabijanie
- ﬁlm sensacyjny
02:20 Różowa Pantera
- komedia kryminalna
03:55 Geniusz: Picasso

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Miłość jest wszystkim
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż. Michał
Kwieciński, wyk. Olaf
Lubaszenko, Aleksandra
Adamska, Joanna Balasz,
Agnieszka Grochowska
01:15 After
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2019, reż. Jenny
Gage, wyk. Josephine
Langford, Hero Fiennes
-Tiﬃn, Khadijha Red
Thunder, Dylan Arnold,
Peter Gallagher
03:30 Uwaga! - magazyn

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 Skąd wiesz?
Lisa to dziewczyna,
dla której aktywność
ﬁzyczna jest pasją życia.
Kiedy zostaje wykluczona
z drużyny, wszystko,
co było dla niej ważne,
w minucie przestało
istnieć. Lisa zastanawia się
nad rozpoczęciem bardziej
ustabilizowanego życia.
01:55 Ostatnia piosenka
Główna bohaterka, Ronnie, nie potraﬁ pogodzić
się z rozwodem rodziców.
Jej ojciec, Steve, stara się
odbudować pełną miłości
relację.
04:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
twórczością Krzysztofa
Komedy
09:25 Diabelski wynalazek
- ﬁlm fabularny, prod.
Czechosłowacja, 1958
11:00 Maria Curie - serial
12:30 Sztuka i dziecko
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2016
13:30 Wydarzenie aktualne
13:55 Zaginione Skarby
- Monstrancja ze Świętej
Lipki - ﬁlm animowany
14:10 Trzeci punkt widzenia
14:45 Do zobaczenia, chłopcy
- ﬁlm fabularny
16:35 Czy jest tu panna na
wydaniu? - ﬁlm TVP
18:00 Maria Jarema - reportaż
18:30 Co dalej?
18:55 David Copperﬁeld 3
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
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 Pokojówka
na Manhattanie
Kandydat na senatora
przez pomyłkę bierze
pokojówkę za gościa
ekskluzywnego hotelu,
w którym się zatrzymał.
Zauroczona nim kobieta
nie ma odwagi wyprowadzać go z błędu.

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 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard
Les Gold wraz z dwójką
dzieci prowadzi największy
w Detroit lombard. 11:50
Pamiętniki z wakacji 12:50
STOP Drogówka - magazyn
prod. Polska
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 - serial kryminalny prod. Polska 21:40
Kickboxer Mistrz świata
w kickboxingu, Eric Sloane,
przybywa do Tajlandii, aby
stoczyć walkę z Tong Po,
najlepszym zawodnikiem
w kraju. 23:35 Wikingowie

DRAMAT

20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Szpital
przemienienia - dramat
21:50 Pina mnie kiedyś
zapytała... - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja
23:00 Co dalej? - program
publicystyczny
23:30 Na wschód od Hollywood - Donbas - dramat,
prod. Niemcy, Francja,
Ukraina, Niderlandy
01:40 Kino nocne
- Giulietta i duchy
- komediodramat
04:10 Zrodzeni do szabli
- ﬁlm dokumentalny
05:15 We wsi gadają - ﬁlm
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

FILM OBYCZAJOWY

22:05 Ślubne wojny
Najlepsze przyjaciółki
wychodzą za mąż w tym
samym dniu. Każda z nich
stara się, by jej wesele
było idealne.
23:50 Facet pełen uroku
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
03:50 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:25 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

KOMEDIA

21:35 Gruby i chudszy
- ﬁlm komedia, USA,
1996, reż. Tom Shadyac,
wyk. Eddie Murphy, Jada
Pinkett Smith, James
Coburn, Larry Miller, Dave
Chappelle, John Ales
23:40 Notting Hill
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, 1999,
reż. Roger Michell, wyk.
Julia Roberts, Hugh Grant,
Richard McCabe, Rhys
Ifans, James Dreyfus,
Dylan Moran
02:15 Zbrodnia
w sąsiedztwie
- serial, USA
03:20 Druga strona
medalu
- talk show
03:50 Noc magii

TV Trwam
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:10 Chingola 13:20 Przegląd katolickiego tygodnika
„Niedziela”
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30 Łaski
pełna 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
Syria 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
- Powstanie Warszawskie
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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» W końcu startuje nowy sezon
koszykarskiej Suzuki 1 Ligi

Suzuki 1 Liga
2021/22

Fot. Alfred Frater

Weegree AZS Politechnika
Opolska (7)*
Dziki Warszawa (11)
Miasto Szkła Krosno (6)
WKS Śląsk II Wrocław (9)
AZS AGH Kraków (beniaminek)
Decka Pelplin (13)
KS Księżak Łowicz (10)
PGE Turów Zgorzelec (dzika
karta)
Żak Koszalin (beniaminek)
AZS UMCS Start II Lublin
(beniaminek)
Znicz Basket Pruszków (8)
Kotwica Kołobrzeg (12)
Rawlplug Sokół Łańcut (3)
SKS Starogard Gdański
(spadkowicz)
Górnik Trans.eu Wałbrzych
(2)
GKS Tychy (5)
WKK Wrocław (4)
*W nawiasie miejsce w
ostatnim sezonie Suzuki 1
Ligi

Ruszamy z nowym sezonem!
Ładujcie akumulatory! Przed nami bardzo ekscytujący sezon Suzuki 1 Ligi
Mężczyzn. W jednej z głównych ról powinniśmy oglądać Górnika Trans.eu
Wałbrzych.
My już nie możemy doczekać się inauguracji sezonu.
O pierwszym starciu biało-niebieskich czytajcie obok.
W tym tekście spróbujemy
odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań.

Jak gramy?

W sezonie 2021-22 wystąpi
siedemnaście ekip. Po sezonie zasadniczym najlepsze
osiem zagra w play-off (do
trzech zwycięstw). Zwycięzca

play-off uzyska prawo gry w
Energa Basket Lidze. Zespoły
z miejsc 9-14 po sezonie zasadniczym kończą rywalizację,
natomiast te z pozycji 15-17
tracą prawo gry w Suzuki 1
Lidze.

Kto faworytem?

W gronie faworytów do
wygrania ligi wymienia się
naszego Górnika, a także
Rawlplug Sokoła Łańcut i
WKK Wrocław. To właśnie te

Skład Górnika Trans.eu
na sezon 2021/22
Damian Cechniak, ur. 1993, środkowy, 210 cm
Damian Durski, ur. 1997, obrońca, 182 cm
Marcin Dymała, ur. 1990, obrońca, 187 cm
Krzysztof Jakóbczyk, ur. 1986, obrońca, 183 cm
Marcin Jeziorowski, ur. 1997, skrzydłowy, 188 cm
Hubert Kruszczyński, ur. 1995, rozgrywający, 187 cm
Jan Malesa, ur. 1999, skrzydłowy/obrońca, 187 cm
Hubert Pabian, ur. 1989, skrzydłowy, 201 cm
Szymon Pawlak, ur. 1998, skrzydłowy, 192 cm
Bartłomiej Ratajczak, ur. 1991, skrzydłowy, 198 cm
Kamil Zywert, ur. 1996, rozgrywający, 185 cm

trzy zespoły zagrały zresztą w
półfinale rozgrywek 2020/21
(zajmując odpowiednio drugie, trzecie i czwarte miejsce).
Wałbrzyszanie wzmocnili się
na pozycji obwodowej, gdzie
Krzysztofa Jakóbczyka w zdobywaniu punktów wspomoże
Marcin Dymała. Nieco gorzej
wygląda sytuacja pod koszem, gdzie środkowy Damian
Cechniak nie ma zmiennika.
Dla biało-niebieskich zdrowie
Cechniaka będzie kluczem do
sukcesów w tym sezonie.

Kto będzie
„czarnym koniem”?

Młody, ambitny i zadziorny
zespół zbudowali działacze
Dzików Warszawa. Po rozczarowującym 11. miejscu ubiegłoroczny beniaminek przebudował zespół, stawiając na
graczy młodego pokolenia,
którzy już w 1 lidze pokazali
się z niezłej strony. Obok Dzików jest w lidze kilka bardzo
solidnych drużyn na podobnym poziomie, co zapewne

doprowadzi do zaciętej walki
o awans do play-off. W tym
gronie są Miasto Szkła Krosno, GKS Tychy, Weegree AZS
Politechnika Opolska, Śląsk
II Wrocław, SKS Starogard
Gdański i Kotwica Kołobrzeg.

Kto spadnie z ligi?

Komplet beniaminków
będzie pewnie skupiony na
walce o utrzymanie. Mowa
o AGH Kraków, Żaku Koszalin
i AZS UMCS Starcie II Lublin.
Każda z tych drużyn ma swoje
atuty, ale w piekielnie wyrównanej lidze ktoś musi przecież
przegrywać. Spore osłabienia
dotknęły także Znicz Basket
Pruszków, czyli ósmy zespół
ostatniego sezonu. Oznacza to, że ekipa z Mazowsza
będzie koncentrować się na
uniknięciu degradacji.

skraca nam listę kandydatów
do koszykarzy Górnika, Sokoła
i WKK. Z Górnika typujemy
Huberta Pabiana, który punktuje jak na zawołanie, jest
regularny i ma doświadczenie,
także w zdobywaniu tego tytułu (w 2018 roku w barwach
Spójni Stargard). Sokół do
wygranej będzie prowadził
z kolei rozgrywający Marcin
Nowakowski, powracający na
zaplecze elity z ekstraklasowej
Astorii Bydgoszcz. A WKK? Tu

wytypować jest jeszcze trudniej, ale zarówno środkowy
Nick Madray, jak i rozgrywający Michał Jędrzejewski
mogą mieć przełomowy rok.
To samo można powiedzieć o
Szymonie Ryżku z SKS Starogard Gdański, ale by ten plan
się ziścił, ekipa z Kociewia
musi być w tabeli bardzo
wysoko.

Czy obcokrajowcy
wstrząsną ligą?

Wąski rynek jakościowych
zawodników sprawił, że kluby
zaczęły sięgać po koszykarzy
zagranicznych, ale rzecz jasna
takich z „gwiazdką”, czyli spełniających przepisy PZKosz (muszą posiadać polski paszport
lub koszykówka nie może być
ich jedynym powodem pobytu
w Polsce). W tym gronie jest
kilku kandydatów na ligowe
gwiazdy: Amerykanie Remon
Nelson (Kotwica) i Darrell
Harris (Żak) czy Argentyńczyk
Santiago Vaulet (Krosno). Wymienieni na pewno sprawią,
że Suzuki 1 Liga będzie jeszcze
ciekawsza!
Dominik Hołda

Kto zostanie MVP?

Najbardziej prawdopodobne jest, że MVP będzie w
składzie najlepszej drużyny
po sezonie zasadniczym, co

» Czy Górnik Trans.eu w maju
będzie świętować awans?

Fot. Ryszard Burdek

» Na początek ligi od razu
starcie wagi ciężkiej

Mecz wagi ciężkiej
Suzuki 1 Liga: 25 września o godz. 18:00 swój pierwszy mecz w
sezonie 2021/22 rozegra Górnik Trans.eu Wałbrzych. Na otwarcie biało-niebieskich czeka trudna przeprawa, bo w Aqua-Zdroju zmierzą się z WKK Wrocław.

Gdyby koszykówka była
boksem, o tym wydarzeniu
mówilibyśmy jako o pojedyn-

ku wagi ciężkiej. Na parkiecie zobaczymy wicemistrza
z ostatniego sezonu oraz
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czwartą ekipę ligi. Jakby tego
było mało, będą to derby i
rywalizacja zespołów z długą

historią wyrównanych bojów.
Tak się bowiem składa, że
Górnik zmagał się z WKK w

sezonie 2020/21 o finał. Ekipa ze stolicy Dolnego Śląska
okazała się wymagającym
przeciwnikiem, przegrywając
serię półfinałową 2:3. Wrocławianie jednak mieli długo na
Górników patent – w sezonie
zasadniczym wygrali obie
potyczki.
To, co zapewne łączy Górnika i WKK to także ambitne
cele na sezon 2021/22. Jedni
i drudzy myślą wyłącznie o
mistrzostwie, co udowodnili
w przerwie letniej, budując
silne składy. W WKK nie ma
już Piotra Niedźwiedzkiego,
ale jego pod koszem zapewne
godnie zastąpi Nick Madray,
Kanadyjczyk z polskim paszportem, ostatnio związany z
Decką Pelpin. Bardzo ciekawym transferem na obwodzie
jest Michał Chrabota, który
z bardzo dobrej strony pokazywał się jako gracz Wisły
Kraków. Największą bolączką wrocławian w ubiegłych
rozgrywkach były kłopoty na
pozycji drugiego rozgrywającego. Teraz ten problem ma
rozwiązać Tomasz Ochońko,
jeszcze niedawno związany
z…. Górnikiem. Weteran ligowych boisk będzie zmiennikiem Michała Jędrzejewskiego, mającego oferty z elity, ale
obecnie skupionego na walce

o wysokie cele ze swoim macierzystym klubem. Największą zmianą we wrocławskim
obozie jest postawienie na
ławce trenerskiej na Łukasza
Dziergowskiego, który zastąpił Tomasza Niedbalskiego.
Największym wyzwaniem
dla Górników będzie nie tylko
presja wyniku, ale także forma
fizyczna. W przedsezonowych
sparingach praktycznie wszyscy zawodnicy narzekali na
większe lub mniejsze urazy.
Ekipa Łukasza Grudniewskiego podczas trudnego okresu
przygotowawczego zagrała aż
kilkanaście meczów, co odbiło
się na zdrowiu. Najistotniejsze
będzie to, w jakiej dyspozycji
fizycznej do zmagań Suzuki
1 Lidze podejdzie Damian
Cechniak, jedyny środkowy w
kadrze zespołu.
W meczu wagi ciężkiej pomiędzy Górnikiem a WKK na
pewno nie zabraknie emocji!
Po raz ostatni kibice mogli
obejrzeć biało-niebieskich
na żywo w ligowym starciu
10 października 2020 roku.
Później hale zamknął rozwój
pandemii koronawirusa. W
sobotę, 25 września nadszedł czas na wielki powrót
do Aqua-Zdroju. I to od razu
na derby!
Dominik Hołda
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