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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Gazeta Wyborcza 1998, dod. Weekend od a do z [16.10.])

Powstał film fabularny na
podstawie reportażu z Wałbrzycha? Elżbieta Mosingiewicz, dziennikarka Gazety
Wrocławskiej, opisała prawdziwą historię żony wałbrzyskiego górnika, która tuż po
porodzie zabija swoje dziecko.
Zamknięta w świecie codzienności kobieta, nie chcąc stracić
męża, ukrywa przed nim kolejną ciążę. Znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Scenariusz do
filmu „Nic”, inspirowany reportażem, napisała jego reżyserka Dorota Kędzierzawska.
W głównych rolach wystąpili:
Anita Borkowska-Kuskowska,
Janusz Panasewicz (solista
Lady Pank), Danuta Szaflarska.
Pokaz premierowy odbył się w
1998 roku. Film uhonorowany
został licznymi nagrodami,
m.in. Polską Nagrodą Filmową „Orzeł”, wyróżnieniem
na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni oraz
nagrodą dziennikarzy. Zdobył
także liczne laury na festiwalach zagranicznych w Soczi,
Denver i Brukseli.
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Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami
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WieszCo dobre na wszystko
Pogoda jaka jest, każdy widzi. Może na chwilę zrobi się jeszcze
cieplej, ale o 30°C i pełnym słońcu zapomnijcie. Co wtedy, gdy na
zewnątrz jest wietrznie i deszczowo? No jak to co? Odpowiedź
jest chyba oczywista. Zaparzcie kawę lub herbatę, rozsiądźcie
się wygodnie w fotelu lub na kanapie i zaczytujcie się w naszym
tygodniku.
U nas każdy znajdzie coś dla siebie.
Publicystyka, jakiej nie znajdziecie
nigdzie indziej, rozmowy z ciekawymi
ludźmi, odważne felietony, historia
nieznana, nietypowy sport, kultura na
wysokim poziomie, a do tego wieści z
waszych gmin, propozycje wycieczek,
zwierzaki do adopcji, ponadto porady,

konkursy i program telewizyjny na cały
tydzień. Pokażcie, gdzie dostaniecie
tyle dobrego?! Nigdzie! Takie rzeczy
tylko w WieszCo na 32 stronach waszego ulubionego tygodnika. Gdy pogoda za oknem nie rozpieszcza, macie
przecież nas, my was z przyjemnością
rozpieszczamy.

Zresztą robimy to przy waszym
wsparciu. Wy nas informujecie
o ciekawych wydarzeniach oraz
interesujących ludziach, a my już
wiemy, co dalej z tym zrobić. Nie
zawsze udaje się napisać temat po
sygnałach od czytelników, a tych
jest coraz więcej, ale niezmiennie

zachęcamy każdego do kontaktu.
Pewnie wiecie, jak to zrobić?! Po
prostu pisząc na adres: redakcja@
wieszco.pl.
Dziś kolejna porcja nieszablonowych treści w najnowszym wydaniu
naszej gazety. Oddajemy do waszych
rąk gazetę, która ma 32 strony. Jak
na standardy lokalnego czasopisma,
bardzo przyzwoicie. Od nas dostajecie porządną dawkę informacji,
nie tam żadne 12 lub 16 stron.
Szukajcie nas w jednym z około 500
punktów kolportażu na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. A do tego
ściągajcie tygodnik na swoje urządzenia mobilne w wersji PDF. Online
znajdziecie nas na www.wieszco.
pl. Tu także wszystkie archiwalne
numery gazety.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 28.09
Temp. 18/10
zachmurzenie duże
Środa 29.09
Temp. 19/9
przelotne opady
Czwartek 30.09
Temp. 15/8
zachmurzenie duże
Piątek 1.10
Temp. 15/10
przelotne opady
Sobota 2.10
Temp. 15/9
przelotne opady
Niedziela 3.10
Temp. 17/10
zachmurzenie duże
Poniedziałek 4.10
Temp. 17/8
słonecznie

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
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Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

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

ale wg powierzchni użytkowej

Doktora nam potrzeba

Lekarzy różnych specjalizacji brakuje w prawie wszystkich szpitalach w regionie. Także za pielęgniarkami tęsknym okiem wyglądają dyrektorzy placówek. Czy rzeczywiście
służba zdrowia niemal leży i kwiczy? Nie oceniamy, przedstawiamy jedynie fakty. Sami
zobaczcie, gdzie jest najwięcej wakatów?

Sprawdziliśmy to specjalnie dla was. Wzięliśmy pod
uwagę placówki o różnym
profilu, dla których organem
prowadzącym jest zarówno
urząd marszałkowski, jak i powiat (w Świdnicy). Staraliśmy
się też objąć jak największy
region, żeby nie było, że przyglądamy się szpitalom tylko w
jednym miejscu. I co wyszło?
Przekonajcie się sami. A i jeszcze ważna uwaga. Dane aktualne są na dzień 15 września.
Najgorsza sytuacja w miejscach, którym się przyglądaliśmy, jest w Specjalistycznym
Szpitalu im. Sokołowskiego w
Wałbrzychu. Wolnych etatów

w specjalizacjach medycznych
jest tu ok. 70. To medycyna ratunkowa, chirurgia/ortopedia,
choroby wewnętrzne, choroby
zakaźne, pulmonologia, nefrologia, chirurgia szczękowa,
kardiologia, anestezjologia,
neurochirurgia, interna, neurologia, onkologia, neonatologia,
pediatria, psychiatria, radiologia. Brakuje ponadto ok. 90
pielęgniarek ! Wakaty są też w
Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im.
Biernackiego w Wałbrzychu.
Potrzebnych od zaraz jest 9
lekarzy o różnych specjalizacjach, a także 3 pielęgniarki i 2
położne. Praca czeka również

Ile jest wakatów i gdzie

na 4 psychiatrów w Zakładzie
Lecznictwa Odwykowego
dla osób uzależnionych od
alkoholu w Czarnym Borze.
Dyrekcja chętnie zatrudniłaby
też 5 pielęgniarek. Dla tych
trzech placówek organem
nadzorczym jest Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego. Co ciekawe,
lekarzy nie brakuje w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
(dawny Latawiec), prowadzonym przez powiat świdnicki.
Tam chętnie zatrudniono by
natomiast kilkanaście pielęgniarek. Tyle wynika z suchych
danych.

Tomasz Piasecki

(dane na dzień 15 września 2021 roku)

Nazwa
Tylu lekarzy brakuje
Tylu pielęgniarek brakuje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specjalistyczny Szpital
ok. 70
ok. 90
im. Sokołowskiego
w Wałbrzychu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specjalistyczny Szpital
9
5*
Ginekologiczno-Położniczy
im. Biernackiego
w Wałbrzychu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakład Lecznictwa
4
5
Odwykowego
w Czarnym Borze
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samodzielny Publiczny
nie brakuje
kilkanaście
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świdnicy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* liczba brakujących pielęgniarek i położnych

Aż prosi się, żeby zadać najprostsze z możliwych pytań.
Dlaczego brakuje w publicznej
służbie zdrowia medyków?
Diagnoza jest dość oczywista
– coraz mniej młodych ludzi
kształci się w zawodzie (zwłaszcza w stosunku do potrzeb
zdrowotnych pacjentów), a
specjaliści decydują się coraz
częściej na zagraniczne wyjazdy za chlebem. W takim np.
szpitalu ginekologiczno-położniczym obłożona jest tylko
1/3 posiadanych miejsc dla
rezydentów. Co więcej, obecna
kadra jest w zaawansowanym
wieku i albo nabyła już wiek
emerytalny, albo stanie się to w
najbliższym czasie. Co wtedy?
Wielu lekarzy „ucieka” także
do prywatnych placówek, gdzie
po prostu mogą więcej zarobić.
Trudna sytuacja panuje w szpitalu im. Sokołowskiego, gdzie
jest ponad 150 wolnych miejsc
pracy (dla pielęgniarek i lekarzy). W urzędzie marszałkowskim uspokajają, że w placówce
robią wszystko, by zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie,
ale… nie oszukujmy się, dobry
anestezjolog, chirurg czy kardiolog jest dziś na wagę złota.
Na razie szpital funkcjonuje normalnie i zapewnia pacjentom
opiekę medyczną. Jak długo?

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Czy naprawdę niedługo nie będzie kto
miał nas operować?
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Toyota podwaja w Polsce produkcję elektrycznych napędów hybrydowych. Firma zatrudniła też ponad 300 nowych pracowników.

w Toyocie Yaris i Yaris Cross.
Przekładnia współpracuje z
najnowszej generacji silnikiem
o pojemności 1,5l zaprojektowanym w oparciu o globalną
platformę projektową Toyoty
TNGA, którego produkcja

ruszyła w czerwcu 2020 w
Jelczu-Laskowicach.
W ramach inwestycji obie
linie produkcji przekładni hybrydowych Toyota rozbudowała w Wałbrzychu – zakład
odlewni o 1700 m. kw. oraz

jona. W związku z tymi projektami zakład w Wałbrzychu

Rys. Katarzyna Zalepa

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej
elektrycznej przekładni do
niskoemisyjnych napędów
hybrydowych, montowanych

zainstalowała w obecnej hali
skrzyń biegów nowe linie obróbcze, linię produkcji silników
elektrycznych MG1 oraz linię
montażu. Dodatkowo pod
koniec roku w Wałbrzychu
uruchomiona zostanie kolejna
linia silników hybrydowych
TNGA 1,5l. W ten sposób produkcja elektrycznych napędów
hybrydowych do Toyoty Yaris
i Yaris Cross zostanie podwo-

Fot. użyczone (TMMP)

Będą produkować więcej

WIESZ CO | NR 39/28.9.2021 r.

Bo we mnie jest seks
Tak śpiewała Kalina Jędrusik, naczelna skandalistka i seksbomba PRL, która
podobno spała, z kim chciała i kiedy chciała. Jeśli myślicie, że to będzie tekst
obfitujący w dokładne opisy zbliżeń jak w książce z liczbą w tytule lub artykuł
o seksualnych ekscesach uczestników programu Love Island, jesteście w
błędzie. Ani nie mamy takiego doświadczenia jak Blanka Lipińska, ani dostatecznego tupetu jak uczestnicy polsatowskiego show. Ale o seksie będzie.
Między siedmiolatkami.

Stop! Nim doniesiecie na nas do
łowców pedofilów, chwilę poczekajcie. Dajcie sobie wytłumaczyć. Będzie
o złej, niepotrzebnej, szkodliwej,
niesmacznej książeczce jakiegoś francuskiego pisarza, o którego istnieniu
nie mieliśmy zielonego pojęcia. Jak
nie ma się pojęcia o istnieniu ludzi
oderwanych od rzeczywistości, takich jak chociażby doradca ministra
Czarnka. Gościa od cnót niewieścich,
robiącego do niedawna zawrotną
„karierę” w mediach. Wiem, że niektórym z was może już ulewać się na
samą myśl o chłopie, ale my dalej,

gdy tylko pomyślimy o „ugruntowywaniu” dziewcząt, mamy dreszcze
jakbyśmy przechodzili potrójne zakażenie koronawirusem.
Dobra, bierzemy na celownik opowiadanie „Zuzia chce mieć dzidziusia”
jak James Bond bierze na muszkę
swoje ofiary. Zamierzając je tak samo
zmasakrować, jak robi to ze swoimi
przeciwnikami słynny agent. Opowiadanie napisał Thierry Lenain i
adresowane jest do dzieci w wieku
5-12 lat. Przyznacie, przedział wiekowy zaskakuje, ale nie o tym miało być.
Książeczka ukazała się w ramach cyklu

o perypetiach siedmioletniej Zuzi i jej
chłopaka, Maksa. Siedzicie wygodnie?
Jeśli nie, to radzimy jak najszybciej to
zrobić. I złapać się oparcia, albo plecami oprzeć o ścianę. Mocno. Zapomnijcie o wstępie typu „za siedmioma
górami i siedmioma rzekami”, choć
rzecz dotyczy siedmiolatków. Zaczyna
się tak, bez zbędnego certolenia się,
uwaga cytujemy: - Kochasz mnie,
Maks? Tak, Zuziu – odpowiada Maks.
Zuza drąży temat. - Naprawdę mnie
kochasz, Maks? - Ależ oczywiście,
Zuziu! Wtedy Zuza mówi: - No to
chodź, zmajstrujemy sobie dzidziusia!

- Dzidziusia! Zwariowałaś, czy co? –
krzyczy Maks. Dziewczynka patrzy mu
prosto w oczy. - Jeśli nie zmajstrujemy
sobie dzidziusia, przestanę cię kochać.
O rety! Zuzia wcale nie żartuje, więc
Maks odpowiada: - No dobrze…
Zgoda. Zuza kładzie się na łóżku. Chodź tu – mówi do Maksa. Chłopiec
sprawdza, czy drzwi do sypialni są
dokładnie zamknięte (kiedy majstruje się dzidziusia, drzwi do sypialni
muszą być dokładnie zamknięte).
Poczekajcie, dajcie nam chwilę
ochłonąć jak po zapoznaniu się
z najnowszymi pomysłami mini-

zatrudnił dodatkowo ponad
SCB
300 pracowników.

sterstwa edukacji. Dalej z lektury
dowiadujemy się, że dzieci spędzają
w sypialni jakiś czas w objęciach, a
następnego dnia Zuzia twierdzi, że
jest w ciąży. Idzie na spacer z Maksem i dzidziusiem, który jest niby ich
synem. Dopiero, gdy dzieci spotykają
mamę 7-latki, wychodzi na jaw, że
dziewczynka wszystko zmyśliła, a
na spacerze była z bratem. Czytamy
to jeszcze raz i żałujemy, że Gutenberg wynalazł druk. Brakuje tylko
stwierdzenia „a potem żyli długo i
szczęśliwie”. Ktoś powie, to się nie
dzieje naprawdę. Dzieje się, też
nie mogliśmy uwierzyć. A i jeszcze
jedno, bo to ważne. Opowiadanie
popełnił francuski nauczyciel i pedagog. Tak, dobrze przeczytaliście.
Jasne, że książeczka porusza ważny
temat, ale jej treść… Uczy manipulacji i szantażu emocjonalnego,
powiela krzywdzące stereotypy, daje
przyzwolenie na stosowanie przemocy. Chłopcy mogą wywnioskować,
że można zapłodnić dziewczynkę,
przytulając ją w sypialni. Rewelacja,
uczmy dzieci, że nawet jeśli czegoś
nie chcą, a kolega lub koleżanka,
albo wujek lub ciocia tego zażądają,
to mają iść we wskazane miejsce i
jeszcze zamknąć drzwi na klucz…
Teraz zapytacie (i słusznie zresztą),
po co o tym wszystkim wspominamy?
Nie lubimy na siłę wywoływać kontrowersji, ale poruszać ważne tematy
już tak. Zaraz okaże się, że ze świecą
szukać celebrytki, która nie została
w życiu zgwałcona. Bo depresję i
załamanie nerwowe z powodu nieudanego związku to chyba przeżyła
każda. A tak na poważnie – pokutuje
brak rzetelnej edukacji seksualnej w
szkołach. Nie takiej od zacietrzewieńców z przeciwstawnych obozów. Bo
kto chciałby, żeby o seksualności z
waszymi dziećmi rozmawiały Kaja Godek lub Marta Lempart? Przyznajemy,
odlecieliśmy z tymi przykładami, ale
chodzi nam o to, aby na temat seksu
mówili specjaliści, a nie oszołomy.
Chyba najskuteczniejszym i najlepszym sposobem na taką edukację są
zajęcia w szkołach. Dorośli jednak
niech nie czują się zwolnieni z obowiązku rozmawiania ma „te tematy”
ze swoimi pociechami. Rolą rodziców
jest objaśniać zawiłości świata, bo
wtedy, to co znane, przestaje być
tajemnicą i polem do domysłów lub
co gorsza wymysłów. Można krzyczeć
„wara od naszych dzieci”, ale można
też edukować. Zastanówcie się co
lepsze?
Tomasz Piasecki
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kle cenne informacje związane z
tym legendarnym znaleziskiem.
Słowikowski poznał fakty na teOdszedł człowiek, który jest uważany za pierwszego odkrywcę wałbrzyskiego mat tunelów i sekretów II wojny
„złotego pociągu”, który rozpala wyobraźnię nie tylko Polaków, ale i ludzi na światowej i dzięki temu to on
jako pierwszy wskazał miejsce
całym świecie. Tadeusz Słowikowski miał 90 lat.
ukrycia domniemanego „złotego
Od tego czasu do Wałbrzycha
Ten emerytowany górnik i czło- aktualnie Centrum Nauki i Sztuki pociągu”. Od tego czasu przez pozdążyły już zjechać reprezentacje nek Dolnośląskiej Grupy Badaw- Stara Kopalnia. To właśnie wte- nad pół wieku gromadził dowody
wielu światowych mediów, chcą- czej przez wiele lat pracował w dy Tadeusz Słowikowski poznał na istnienie znaleziska. Budował
cych tropić ślady tego niezwykłe- Kopalni Węgla Kamiennego „Ju- Niemca o nazwisku Schultz, który on również makiety, stanowiące
go odkrycia.
lia”, na miejscu której znajduje się przekazał mu pierwsze, niezwy- wizualizację tunelu.
SCB
Wrocławia Jacek Sutryk. - Sukcesy i ciągły rozwój szpitala
to efekt pracy, konsekwencji i
uporu całego zespołu, którym
przez lata kierował doktor Roman Szełemej – ceniony lekarz,
wybitny specjalista, ordynator
oddziału kardiologicznego, od
36 lat związany ze szpitalem.
Podjęta wobec niego decyzja,
kompromituje cały zarząd województwa dolnośląskiego,
który jeszcze do niedawna
chwalił się sukcesami szpitala
– mówią zgodnie parlamentarzyści z regionu wałbrzyskiego
Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
Monika Wielichowska, Tomasz
Siemoniak oraz Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska.
Swoje zdanie na ten temat
mają także władze Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
jako organu nadzorczego dla

Fot. (red)

» Zwolnienie z pracy w szpitalu Romana
Szełemeja wciąż wzbudza wielkie emocje

Fot. (red)

Zmarł Tadeusz Słowikowski

wałbrzyskiego szpitala. - Nie
mamy jeszcze raportu finalnego, a jedynie przesłanki o
rzekomych nadużyciach. Przed
wymianą dyrektor szpitala
żadnych takich sygnałów nie
było. Pojawiły się teraz, więc
postanowiliśmy wszcząć kontrolę – mówi wicemarszałek
Grzegorz Macko. Kontrola nie
została jednak jeszcze zakończona. Weryfikowane są fakty,
których sprawdzenie potrwa
nawet kilka miesięcy.
- Fakty, które zostały opisane w oświadczeniu, czyli
między innymi utrudnianie
współpracy z dyrekcją szpitala, jak również wykazanie wcześniejszego wyjścia
z pracy, pokazują, że jest co
weryfikować oraz że do pewnych nadużyć mogło dojść
– tłumaczy Macko.
SCB

Murem za Romanem.
Marsz w obronie

W zeszłą środę pacjenci,
sympatycy i wszyscy, którzy
chcieli dać wyraz poparcia
Romanowi Szełemejowi, zebrali się pod Specjalistycznym
Szpitalem im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, gdzie do
niedawna pracował kardiolog. Blisko 300 osób wyraziło
swoje poparcie dla lekarza,
któremu nierzadko zawdzięczają życie. Przemawiali byli
pacjenci, którzy opowiadając
swoje historie udowadniali,
jak dobrym i pomocnym specjalistą był dla nich Roman
Szełemej-doktor.

Wielu z zebranych miało ze
sobą róże, które później zostały
zaczepione do ogrodzenia
szpitala. Spora część z nich
miała również kartki z napisem
#muremzaRomanem. Podczas wiecu zebrała się również
grupka przeciwników lekarza,
która również skandowała hasła, ale popierające zwolnienie
wałbrzyskiego kardiologa.
Tymczasem głos w sprawie
zwolnienia Szełemeja z pracy
zabrali politycy. - PiS wyrzucił
wybitnego kardiologa, Romana
Szełemeja, ze szpitala w Wałbrzychu, po 36 latach świetnie

ocenianej pracy. Trudno uwierzyć, że to była inna, niż tylko
polityczna decyzja. Ochrona
zdrowia w zapaści, a oni bawią się życiem ludzi – ocenia
sytuację Grzegorz Schetyna.
- Decyzja o zwolnieniu przypada w czasie, kiedy doktor
Szełemej głośno i zdecydowanie wypowiada się o konieczności ratowania polskiej
służby zdrowia, gdy otwarcie
alarmuje opinię publiczną o
katastrofie, jaka czeka polskie
szpitale. Nie zgadzamy się na
takie polityczne ataki na samorządowców – mówi prezydent
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W poprzednim numerze pisaliśmy o zwolnieniu doktora Romana Szełemeja ze Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego. Dodajmy sprawującego jednocześnie
urząd prezydenta miasta. Emocje jednak
nie opadają, a sprawa rozwiązania z nim
umowy o pracę ma swój ciąg dalszy.

Kolejna spora dotacja została przyznana dla miasta Strzegom.
Tym razem chodzi o blisko 1,3 mln zł na przebudowę odcinka
Al. Wojska Polskiego (za torami kolejowymi w kierunku drogi
krajowej nr 5) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021.

- Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórkę
istniejących nawierzchni, a także krawężników, chodników oraz zjazdów, wykonanie koryta z profilowaniem i zagęsz-

Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Zniszczenia są olbrzymie

Płonęła wielka
perła Świdnicy

czeniem podłoża, wykonanie nawierzchni
jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
przebudowę istniejących skrzyżowań i
zjazdów, przebudowę chodnika z kostki
betonowej, przebudowę kanalizacji
deszczowej, budowę zatoki autobusowej
wraz z doświetleniem i wprowadzenie
docelowej organizacji ruchu zgodnie z
zatwierdzonym projektem przez starostę
świdnickiego – informują pracownicy UM
w Strzegomiu.
KaR

przeniósł się też na sąsiednie
budynki. To oczywiście zasługa głównie świdnickich
strażaków.
- Dziękuję za super akcję,
profesjonalizm, udział wielu
strażaków, w tym także wsparcie z sąsiednich gmin. Dziesięć
osób przewiezionych zostało
na noc do schroniska przy
ul. Kanonierskiej. Mieszkańcy
Rynku 24 i 26 mogli wrócić
do domu. Reszta lokatorów
została objęta opieką przez
rodziny i przyjaciół. Dziękuję
także straży miejskiej, policji, pracownikom MZN i ŚOK.
Większość mieszkańców była
ubezpieczona. Ale na pewno
– bo takie mam pytania – pomoc różnego rodzaju będzie
potrzebna – przekazywała na
bieżąco w mediach społecznościowych prezydent Świdnicy,
Beata Moskal-Słaniewska.

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Znacząca dotacja dla Strzegomia

Podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą
planowane jest jeszcze w tym roku. Zadanie
nie będzie łatwe, ponieważ całość prac trzeba
będzie wykonać w ciągu zaledwie 11 miesięcy.
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Świdnicki Portal Historyczny
tak określa kamienicę: „Dom
w Rynku 25 należy do najciekawszych i najokazalszych
kamienic południowej pierzei
świdnickiego Rynku, zwanej
w dawnych czasach Podcieniami lub Rynkiem Zbożowym. W okresie przed zakończeniem II wojny światowej
nazywano ją kamienicą „Pod
Starym Frycem”, „Kamienicą
Królewską” bądź „Pałacem
von Hochbergów”. Wszystkie
jej nazwy odnoszą się jednakże do czasów nowożytnych,
natomiast jej nazwa z czasów
najdawniejszych została zapomniana. Przypuszczać należy,
iż kamienica ta istniała już w
okresie wczesnego średniowiecza (II poł. XIII – I poł.
XIV w.), choć trudno ustalić
konkretną datę jej powstania.
KaR

Późnym wieczorem przed tygodniem w
weekend wybuchł pożar na poddaszu
zabytkowej kamienicy w świdnickim centrum. Ogień trawił szczyt zabytkowego
budynku przy Rynku 25, czyli tzw. Pałac
Hochbergów. Dach budynku zawalił się i
spadł na poddasze.
Dach i strych kamienicy zostały
zniszczone, a mieszkania niestety
zalane. Ogień nie zniszczył
niższych kondygnacji, nie
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Do tragicznych wydarzeń doszło w
sobotę 18 września o godz. 21:30. Akcja
strażaków zakończyła się dopiero po 1:00
w nocy. – Gdy dotarliśmy na miejsce,
zastaliśmy bardzo rozwinięty pożar. Dach
budynku zawalił się, spadł na poddasze.
Lokatorzy budynku opuścili go sami,
ewakuowaliśmy natomiast mieszkańców sąsiednich budynków.
Na miejscu pracowało 17
zastępów straży pożarnej –
informował Łukasz Grzelak,
oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Świdnicy.
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Fot. użyczone (UG Świdnica)

» Dla waszego bezpieczeństwa publikujemy
wizerunki ankieterów

Ankieter może do ciebie zapukać
Jeszcze do końca listopada 2021 roku na terenie gminy Świdnica prowadzona będzie inwentaryzacja źródeł ciepła. To oznacza, że do waszych drzwi mogą zapukać ankieterzy.
ny, a także do pozyskania
niezbędnych danych w celu
ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów
– mówi Janusz Waligóra,
rzecznik prasowy Urzędu
Gminy Świdnica.
Badanie ankietowe nie jest
działaniem kontrolującym stan
systemów grzewczych oraz
jakości stosowanych paliw w
gospodarstwach domowych

i ma charakter wyłącznie informacyjny, ale jest obowiązkowe. Nie wiąże się także z
ponoszeniem jakichkolwiek
opłat. W dzisiejszych czasach
należy o tym pamiętać, oszustów podających się za ankieterów bowiem nie brakuje...
Funkcjonariusze apelują o
ostrożność i rozwagę, abyśmy w przyszłości nie padli
ofiarą przestępstwa. Jeśli taki
„podejrzany ankieter” pojawi

się przed naszymi drzwiami,
pod żadnym pozorem nie
należy go wpuszczać, tylko
natychmiast powiadomić policję. Wówczas postarajmy
się zapamiętać jak najwięcej
szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania osoby
podejrzanej.
Wypełnienie ankiety nie
jest żadnym wiążącym zobowiązaniem, natomiast
stanowi ważną informację

o ilości emisji CO2, zużyciu
energii oraz jej produkcji.
Pozyskanie tych informacji
pomoże stworzyć kompletne
i rzetelne opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej.
Ankieta jest anonimowa i
dotyczy zamieszkanych nieruchomości.
Dbając o wasze bezpieczeństwo, drodzy czytelnicy, powyżej publikujemy wizerunki
ankieterów, którzy posiadają

upoważnienie do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł
ogrzewania na terenie gminy Świdnica. W przypadku
dodatkowych pytań możecie kontaktować się z firmą
Eko Team lub pracownikami
Działu Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy
Świdnica pod nr tel. 74 852
12 26, 852 30 67 wew. 310,
311, 320.
KaR
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Obowiązek wykonania
inwentaryzacji nałożył na
gminę Świdnica samorząd
województwa dolnośląskiego. - Badanie ankietowe pozwoli zaplanować działania
na najbliższe lata na rzecz
ochrony i poprawy jakości
powietrza oraz przyczyni się
do poszerzenia aktualnego
stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej
emisji na terenie naszej gmi-

roZmoWa tYgoDNIa
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Fot. Paulina Bogdańska

» - Nie można mi na siłę i bez
przerwy mówić – masz być
bezpieczny – przekonuje kierowca
rajdowy Krzysztof Hołowczyc

Wkurza mnie to
bezpieczeństwo
Tydzień temu pisaliśmy o odsłonięciu pomnika Ayrtona
Senny, kierowcy Formuły 1, który zginął na torze Imola w
1994 roku. Na zaproszenie Jerzego Mazura – pomysłodawcy upamiętnienia brazylijskiego sportowca i filantropa – do
Wałbrzycha przyjechał m.in. Krzysztof Hołowczyc. Ten najbardziej rozpoznawalny, polski kierowca rajdowy po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia chętnie porozmawiał z
WieszCo.

Nie mogę inaczej zacząć
naszej rozmowy niż od pytania o to, od kiedy zaczęła
się Pana przyjaźń z Jerzym
Mazurem?
- (Długi śmiech). Pewnie
dlatego o to Pan pyta na
„dzień dobry”, bo widział
wcześniej eksponaty w
Muzeum Sportów Motorowych związane z moją karierą zawodniczą? Ot choćby
spalone auto Toyota Celica z 1996 roku na rajdzie
Deutschland?
Dokładnie tak!
- Nie jestem wstanie powiedzieć, kiedy zaczęła się
moja przyjaźń z Jerzym Mazurem, ale było to wiele lat
temu. Pamiętam jednak, że
przyjechałem tu na któryś
Rajd Elmotu i mieliśmy jakieś
kłopoty z rajdówką. Podjechaliśmy wówczas do jego

serwisu i zapytaliśmy, czy
by nam nie pomógł. Wówczas Jerzy Mazur od razu
otworzył warsztat i powiedział „Chłopaki, naprawiajcie co trzeba. Oczywiście,
że wam pomogę.” Taki był
początek naszej znajomości.
Później był współorganizatorem kilku rajdów „Nikon”,
więc w naturalny sposób
się spotykaliśmy. Jeszcze
później przyjeżdżał do mnie
na Mazury na Rajdy Polski.
Był wówczas moim mentorem. Uważnie wszystko
obserwował i podpowiadał:
„teraz odpocznij”, „teraz z
nimi nie rozmawiaj”, „masz
być skoncentrowany”, „załóż
suchą koszulkę”, „jeszcze to
poprawcie”, „jak idziesz ten
zakręt, to bardziej go przycinaj po tej stronie, zobaczysz,
ile ci to pomoże”.

Słuchał Pan tych rad?
- To było fantastyczne, bo ja
byłem przecież profesjonalnie
prowadzonym przez mój zespół rajdowy zawodnikiem,
ale Jurek jest człowiekiem,
który chce nad wszystkim czuwać osobiście. Odpowiadałem mu wówczas „Jureczku,
ja naprawdę wiem, co robić”,
jednocześnie nabierałem do
niego coraz większego szacunku. Obecnie doszliśmy do
takiego poziomu komunikacji,
że rozmawiamy o życiu, o
rzeczach ważnych, o których
nie rozmawia się z byle kim.
Jakie ma Pan wspomnienia z Wałbrzycha i okolic?
- Oczywiście motorsportowe (śmiech). Zwycięstwa, porażki, wypadki i ciężkie chwile.
Tyle razy tu byłem. Wałbrzych
jest miejscem magicznym,
ale trudnym. Ludzie tu żyją

inaczej, spoglądając na świat
trochę z twardszej perspektywy, tak jak Jurek.
Czy nadal jest Pan czynnym zawodnikiem?
- Tak, jestem. Wróciłem do
sportu w tym roku i powiem
nieskromnie, że gdzie startuję,
to wygrywam. Ścigam się
w Pucharze Europy i świata w rajdach terenowych.
Jak nic się nie wydarzy, nie
zepsuje się sprzęt, czy nie
zaliczę „dachu”, to prowadzę
i wygrywam. Wróciłem do
sportu z dużym przytupem,
wygrywam z całą, światową
czołówką. To był mój błąd, że
przestałem jeździć. Trochę się
dałem nabrać, że jestem stary
i już się nie nadaję. Ale jak
zobaczyłem, że Carlos Sainz –
mój rówieśnik – wygrał Dakar,
to sobie powiedziałem „zaraz,
ja nadal szybko jeżdżę i po-

trafię walczyć o zwycięstwo,
więc jeszcze nie odpuszczam”.
Co Pan sądzi o elektryfikacji w sporcie?
- Jest to na pewno modny
kierunek, ale czy dobry? Zobaczymy. Uważam, że w wielu
przypadkach to ślepa uliczka.
Jesteśmy w przededniu tego,
że samochody elektryczne
będą wszechobecne. Wszyscy
wiemy, a przede wszystkim
inżynierowie, że to wciąż bardzo trudny temat i mocno
niedopracowany.
Podobno kiedyś ktoś zapytał Mariana Bublewicza,
co czuje, kiedy jest wyprzedzany i ponoć odpowiedział, że nie wie, bo to mu
się jeszcze nie zdarzyło. A
gdybym Panu zadał takie
pytanie?
- Jestem wielokrotnie wyprzedzany na drodze. Mój wyścig jest na odcinku specjalnym czy torze, nie na drodze.
Wierzy Pan, że wrócą do
Polski Mistrzostwa Europy
w Rally Crossie i Rajd Polski,
jako eliminacja Mistrzostw
Świata w rajdach samochodowych?
- Jest to rzecz, o której warto rozmawiać. Nie jest to tylko
kwestia, czy nas na to stać, ale
także organizacji i Polskiego
Związku Motorowego. Mamy
duże możliwości, choćby z
mojej perspektywy, czyli Rajdu Polski, który mógłby być
z powodzeniem eliminacją
Mistrzostw Świata. Chcą tego
zarówno zespoły rajdowe, jak
i promotor. Brakuje nam dobrej woli i sponsorów, którzy
naturalnie powinni wspierać
taką imprezę.
Jaką ma Pan opinię na
temat rajdów amatorskich,
które przybrały przez ostatnie lata formę niemal profesjonalnych eliminacji Mistrzostw Polski?
- Sport na każdym poziomie
idzie w górę. Kiedyś marzyliśmy, aby takie samochody jak
dziś jeżdżące w zawodach
okręgowych, ścigały się w
Mistrzostwach Polski. To naturalna sytuacja, nie ma co się
na nią obrażać.
Czy lata 90., kiedy Pan
ścigał się z takimi zawodnikami jak Janusz Kulig czy
Leszek Kuzaj, to były najlepsze czasy dla polskich
rajdów samochodowych?
- Chyba tak. Wówczas
emocje były na najwyższym
poziomie. Pamiętam, że kiedy
wróciłem z Mistrzostw Europy, obowiązywało hasło bić
Hołowczyca. Walczyli wówczas ze mną właśnie Jasiu
Kulig, Leszek Kuzaj, Tomasz
Kuchar, czyli trzej panowie
„K” i jeszcze Łukasz Sztuka.
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To była piękna sytuacja. Taki
powinien być sport. Teraz takie emocje, czy ilości kibiców
na odcinkach specjalnych jak
wówczas, nie są do odbudowania, Myślę, że najlepsze
czasy dla motorsportu już minęły. Obecnie ludzie mają inne
zainteresowania. Patrzą już
na sporty motorowe inaczej,
przede wszystkim zastanawiają się, czy są bezpieczne.
To chyba dobrze, że tyle
mówi się o bezpieczeństwie?
- Staje się ono esencją
wszystkiego. We współczesnym świecie za wszelką cenę
staramy się wyeliminować
zagrożenia. Ja uważam, że
bezpieczeństwo to moja świadomość. To ja oceniam, czy
jestem bezpieczny, czy nie.
Nie można mi na siłę i bez
przerwy mówić – masz być
bezpieczny. To jest ta wielka
różnica cywilizacyjna, która
teraz powstaje. Boję się, że
niedługo płoty będą wyłożone
gąbką, bo przecież mogę się
potknąć i uderzyć w ten płot.
Jak jestem idiotą, to w niego
i tak wpadnę. Nie można
z ludzi robić idiotów. Takimi nadgorliwymi zabiegami
tworzymy z ludzi inwalidów,
którzy nie potrafią zrobić najprostszej rzeczy.
Czy w rajdach organizatorzy także przesadzają?
- Niestety. To samo dzieje
się w motorsporcie. Jeśli zawodnik wchodzi za szybko
w zakręt, to wie, jakie będą
tego skutki. A my chcemy
zrobić, aby ten zakręt był już
tak bezpieczny, że nawet na
rajdzie ma mieć założone paloty. To bzdura. To niszczy
sporty motorowe. Podam
inny przykład. W tym roku
mamy ograniczenie w rajdach
terenowych do prędkości 180
km/h, a w przyszłym ma być
jeszcze mniej – 170 km/h. Ja z
tego powodu płaczę. Przecież
rajdy to szybkość. Kto jest
szybszy, ten zwycięża. A my
będziemy wszyscy jechać na
odcięciu 170 km/h tak jak
teraz jeździmy 180 km/h i
dostaję szału. Mój samochód,
podobnie jak ja, jesteśmy
gotowi jechać 200-210 km/h.
To mnie wkurza.
Jakie ma Pan marzenia?
- Najważniejsze, aby je w
ogóle mieć, a na koniec je
spełniać, bo wiele ludzi marzy, a bardzo mało stara się z
tych marzeń realizować. A jak
już się je spełnia, to trzeba
naciskać na gaz, nie można
żałować swojego zdrowia,
czasu, energii i pieniędzy, bo
cel możesz osiągnąć tylko
dając z siebie wszystko.
Rozmawiał Piotr Bogdański
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BOGUSZÓW-GORCE

to samo zrobić w pomieszczeniu obok i
ukradł z sąsiadującego mieszkania miedziane i metalowe elementy centralnego
ogrzewania, powodując straty w kwocie
W ręce funkcjonariuszy kryminalnych wałbrzyskiej komen- ponad tysiąca złotych.
Podejrzany w trakcie czynności procedy wpadł 35-letni boguszowianin, który niedawno włamał
sowych
przyznał się do zarzucanych mu
się do mieszkania sąsiada. I to jak się włamał!
czynów i złożył wyjaśnienia. Mężczyzna
Policjanci zatrzymali złodzieja przy ul. włamał się do swojego sąsiada. Zrobił to stanie przed sądem. Za kradzież z właChopina w Boguszowie-Gorcach. Mun- jednak w sposób niekonwencjonalny na maniami grozi mu kara pozbawienia
durowi w wyniku działań operacyjnych tzw. podkop. Mężczyzna wykuł dziurę w wolności do 10 lat.
SCB
ustalili, że mężczyzna w ostatnim czasie podłodze swojego pokoju, by następnie

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

Podkopem do sąsiada

Fot. użyczone (Kacper Jefmański)

» Wygląda to zachwycająco

Las w słoiku, to taki bzik
Który pojawił się u Karoliny Jefmańskiej niedawno. Kilka lat temu po raz pierwszy stworzyła
leśne ogrody. Mech, ziemię, rośliny, kamienie, minerały zamknęła w słoiku. Wyszło… istne
cudeńko. Tak się tym zachwyciła, że postanowiła robić lasy w słoikach częściej.
Zresztą, co wam będziemy
dużo mówić, spójrzcie tylko
na zdjęcia. Nam się tak to
spodobało, że przez kilka minut nie potrafiliśmy wydusić
z siebie nawet słowa.
Zwy-

» Karolina Jefmańska
przy… zielonej ścianie
zrobionej własnoręcznie

czajnie zamknęliśmy się jak
tulipan i tylko podziwialiśmy.
Ale w porządku, skoro ma
być o niezwykłej osobie, pasjonatce przyrody, robiącej
nietypowe rzeczy, to chyba
najwyższy czas coś więcej o
tym napisać.
– To bzik, który pojawił się
u mnie niedawno. Kocham
las, drzewa. Uwielbiam przebywać na łonie natury. Jakieś
3 lata temu razem z
Agatą, moją bratową, pojechałyśmy
na warsztaty tworzenia leśnych ogrodów
do Zielonego Słoika
we Wrocławiu. Tam
nauczyłam się, jak i które
rośliny zamykać, żeby rosły,
a właściwie, żeby nie rosły
i żyły – opowiada Karolina
Jefmańska. Tworzenie leśnego ogrodu to fascynujący
proces. Najpierw układa się
warstwy: ziemię torfową,

węgiel aktywny, potem znów
torf, piasek dekoracyjny, oczywiście roślinę (np. paproć,
asparagus lub dziesiątki innych), mech (kupiony w hurtowni, a nie przyniesiony z
lasu), następnie kamienie,
żeby wszystko ubić. Można
także dołożyć ametysty lub
kryształy górskie. Tak stworzony ekosystem podlewa się
tylko raz i zamyka słoik. Ideą
jest, by go nie otwierać, żeby
nie było dopływu powietrza.
Tak stworzony leśny ogród
może „żyć” w słoiku latami.
Kiedy nasza bohaterka zobaczyła i doświadczyła, jak
to działa, zrobiła kilkanaście
lasów w swoim domu. Potem
kilkanaście dla przyjaciół i
rodziny. Tak się zafascynowała
małymi ekosystemami, że postanowiła sama zorganizować
warsztaty dla chętnych. Już po
pierwszym takim spotkaniu
odkryła, że jest to genial-

na forma spędzania czasu
z innymi ludźmi, ale przede
wszystkim z samym sobą.
Tak powstał pierwszy projekt
dla młodzieży z III LO „Sztuka
natury. Zespolenie”. Oprócz
lasów w słoiku uczniowie
tworzyli obrazy z mchu. Następnie lasy w słoiku i całe
to grzebanie w ziemi, korzeniach i w mchu dziewczyny
przeniosły do wałbrzyskiego
hospicjum. – Wtedy wspólnie
z pacjentami, Pauliną Kulikowską z Zielonego Słoika i
Justyną Ryncewicz, zrobiłyśmy
20 dużych słoików. Było to w
ramach idei „przenoszenia
kawałka lasu do hospicjum”,
relaksacji i wprowadzania
pozytywnych wibracji. Ale
też po to, aby rodziny pacjentów miały po swoich bliskich
coś zrobionego ich rękami,
co będzie żyło przez kilkadziesiąt kolejnych lat – mówi
Karolina Jefmańska. A takie

lasy mogą w słoju rosnąć i
rosnąć...
Zawodowo nasza pasjonatka pracuje jako animatorka
kultury, więc nie było zmiłuj
się, swoją pasję przeniosła
do Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury, gdzie na korytarzu
w siedzibie na terenie Starej
Kopalni stworzyła własnoręcznie zieloną ścianę, czyli
„mchowy obraz”. Mógł on

powstać dzięki finansowemu
wsparciu fundacji Banku Santander w ramach programu
„Tu mieszkam, tu zmieniam
EKO”. – Projekt nadal trwa
i właśnie tworzymy pod tę
zieloną ścianę punkt adopcji
roślin domowych – dodaje
nasza rozmówczyni, która jak
skromnie powtarza, nie jest
specjalistką w dziedzinie roślin
ani ogrodnictwa. Zwyczajnie,
polubiła tworzenie małych
ekosystemów, a przebywanie
w lesie dodaje jej energii i stąd
też czerpie pomysły i inspiracje.
I na koniec ważna rzecz.
Lasy w słoiku są dobrym rozwiązaniem dla ludzi, którzy
nie mają „ręki do roślin”. Rośliny zamknięte „w szkle” są
bezpieczniejsze i żyją!
Tomasz Piasecki

REKLAMA

WAŁBRZYCH
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Tak było podczas drugiej edycji Biegu
o szablę Dąbrowskiego w 2019 roku

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Ostro pobiegną po szablę
O rozmaite przedmioty walczą zawodnicy ścigający się w biegach przełajowych. Akurat w
Szczawnie pobiegną o szablę Dąbrowskiego. Cieszymy się jak małe dzieci, że po rocznej przerwie impreza odbędzie się bez przeszkód. Wiadomo, lubimy o takich wydarzeniach informować,
więc nie dziwcie się, że WieszCo wspiera organizatorów.
Którymi są miasto, Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju oraz miejscowy
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie. Super, że

nie poddali się po minionym
roku, gdy z powodu pandemii biegu nie udało się
zorganizować. A wiadomo
jak to jest. Skoro impreza

jeszcze raczkuje, to mogło
okazać się, że nikomu nie
będzie zależało na tym, aby
ją kontynuować. A tu proszę
jaka miła niespodzianka.

GŁUSZYCA

Ziemię kochać
i szanować

Trzecia edycja Biegu o szablę Dąbrowskiego odbędzie
się 2 października. Już możecie rezerwować sobie czas.
Z okazji 800-lecia Szczaw-

na-Zdroju wypada chyba
wziąć udział w wydarzeniu.
Spotykamy się w najbliższą
sobotę punktualnie o godz.
12:00 w Parku Zdrojowym

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

sposób wiedzę na ten temat „sprzedali” maluchom Ewelina i Grzegorz
Borensztajnowie.
Oczywiście powodem była 28 edycja akcji sprzątania świata. O ekologii
nigdy za wiele.
Najmłodsi nie tylko zobaczyli
prawdziwy las w słoiku, ale mogli
także dokładnie poczuć – dosłownie
na własnej skórze – jak to jest, kiedy
zaśmiecamy ziemię, udając przy tym
las i wędrowców. Uzbrojeni w porcję

Red

» Dzieci też trzeba uczyć ekologii.
Zresztą one doskonale wiedzą, żeby nie
śmiecić, ale potrafią też posprzątać

Tak można napisać o naszej planecie parafrazując refren słynnego utworu zespołu T.Love. Dla nas słowa śpiewane przez
Muńka Staszczyka brzmią zawsze szczególnie podczas akcji sprzątania świata.
Bo czyż ziemia nie jest naszą wielką
ojczyzną? O którą powinniśmy dbać.
A jak najlepiej to zrobić? Wiadomo, nie śmiecić, a jak już uzbierały się góry odpadów w lasach,
rzekach czy jeziorach, to najlepiej
je posprzątać. Nikomu korona z
głowy nie spadnie, jeśli schyli się
po kilka kawałków papieru, plastikową butelkę i opakowanie po
chipsach. Uczyli się tego najmłodsi
z oddziału przedszkolnego oraz z
zerówek ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Głuszycy. W bardzo przystępny

przy Hali Spacerowej. Choć
nie, na miejsce trzeba przyjść
wcześniej, żeby się zarejestrować do biegu. Będzie
mnożna to zrobić od 10:30.
Pamiętajcie, że liczy się kolejność zgłoszeń, a limity nie
są duże. Wystartuje 50 dzieci
i 100 dorosłych. Najmłodsi
pobiegną na dystansie 400
m, młodzież będzie mieć do
pokonania 1,2 km, a uczestnicy biegu głównego – 3,6
km. Regulamin i mapę znajdziecie na stronach: www.
tmszczawno.hb.pl, www.
szczawno-zdroj.pl oraz www.
ceramikszczawno.pl. Wpisowe dla dorosłych wynosi
20 zł, a każdy z uczestników
otrzyma pamiątkowy medal.
Start i meta w Parku Zdrojowym.
Zapraszamy do wspólnej
aktywności, najlepiej całe
rodziny. To też znakomita okazja, by promować wartości
patriotyczne. Wiadomo chyba
kim był patron biegu – Jan
Henryk Dąbrowski. Tak w
wielkim skrócie, to polski generał i twórca Legionów Polskich, wymieniany w hymnie
państwowym. A jak wiadomo, Mazurek Dąbrowskiego
po raz pierwszy na ziemiach
polskich został odegrany
właśnie w Szczawnie-Zdroju,
podczas zwycięskiej bitwy
legionistów na Czerwonych
Polach w 1807 roku między
Szczawnem a Strugą.

wiedzy teoretycznej i praktycznej
najmłodsi wyruszyli, by posprzątać
stawy w Głuszycy oraz teren przy
swojej szkole. Jeśli myślicie, że dzieciakom niebyt dobrze poszło, jesteście w błędzie. Pytanie tylko, czy byli
tak zaangażowani, czy było aż tyle
śmieci wokół. Nie chcemy znać odpowiedzi na to pytanie. Mali ekolo-

dzy nazbierali pełne worki odpadów
i z uśmiechem na ustach wrócili do
domu z poczuciem, a jakże, dobrze
wykonanej pracy. Jesteśmy pewni,
że dzieci uczestniczące w akcji na
pewno na pewno na długo zapamiętają, że nie można zaśmiecać naszej
planety i będą opowiadać innym, jak
ważne jest dbanie o przyrodę.

Organizatorem głuszyckiej
akcji sprzątania świata było Centrum Kultury-Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy, Szkoła
Podstawowa nr 2 oraz gmina.
Koordynatorem ogólnopolskim
akcji była Fundacja Nasza Ziemia.
Red

Doceniony Sybirak
Za nami uroczysta Akademia Golgoty
Wschodu połączona z nadaniem tytułu
„Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc”.
Wyróżnienie otrzymał Sybirak, Adam Mitelsztet.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

-Gorc. Urodził się na zesłaniu
rodziców w Karagandzie, w

Kazachstanie. Przyjechał do
Boguszowa-Gorc w 1957
roku. Tu skończył Szkołę
Podstawową nr 1 przy ul.
Szkolnej. Sprawował funkcję
naczelnika miasta w latach
1981-1984, a od 1989 roku
jest członkiem Związku Sybiraków. Został wybrany do
zarządu koła i do 2009 roku
sprawował funkcję prezesa,
a obecnie wiceprezesa koła.

W 2020 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski.
Podczas Akademii Golgoty
Wschodu, zaproszeni goście
i uczniowie ósmych klas,
obejrzeli piękną i wzruszającą prezentację „Sybiracy-Pamiętamy” przygotowaną
przez wiceprezesa Związku
Sybiraków Koło Wałbrzych
Wacława Kwiecińskiego oraz

krótki film zesłańca Henryka
Kosiora. W dalszej części
akademii wręczono nagrodę
laureatowi konkursu sybirackiego, uczniowi klasy 8
Krzysztofowi Rumińskiemu
ze szkoły PSP nr 5. Spotkanie
zakończyło się nadaniem
tytułu „Zasłużony dla Miasta
Boguszowa-Gorc” Adamowi
Mitelsztetowi.
SCB

» Burmistrz Leszek Orpel (pierwszy z prawej) mówi, że gmina
już pracuje nad opracowaniem zasad przydziału mieszkań

JEDLINA-ZDRÓJ

Zamieszkać w pięknym miejscu
Spokojnym, bezpiecznym, w którym przyrodę będziecie mieć na wyciągnięcie ręki.
Któż o tym nie marzy?! Powoli krystalizuje się pomysł budowy w Jedlinie-Zdroju
nowych mieszkań. To już nie są tylko spotkania i poklepywanie się po ramieniu, ale
konkretne plany.
końca 2023 roku mają tam powstać
44 mieszkania. – Pracujemy już
również nad kryteriami, które będą
obowiązywały podczas przydziału

lokali. Powinny zostać ogłoszone na
początku przyszłego roku – mówi
burmistrz Jedliny-Zdroju, Leszek
Orpel.

ŚWIEBODZICE

Mały wojownik
jest już w domu
I zdrowieje – to najważniejsza informacja o 7-letnim
Adrianie, zmagającym się z ostrą białaczką. Jeszcze
niedawno informowaliśmy, że trwa zbiórka na jego
leczenie. Tymczasem nie dość, że fundusze udało się
zgromadzić, to jeszcze chłopczyk jest już po podaniu
komórek CAR-T i ma się całkiem dobrze. Mamy „ciary”,
gdy to piszemy.
To są świetne wieści, ale
wcześniej nikomu nie było do
śmiechu. Adrian Nowacki ma
7 lat, pochodzi ze Świebodzic
i jeszcze niedawno potrzebował pomocy. W pokonaniu
ostrej białaczki limfo blastycznej, z którą walczył od 3 lat,

a choroba wracała jak bumerang. U małego pacjenta wykorzystano wszystkie dostępne metody leczenia. Jedyną i
ostatnią szansą na wygraną z
nowotworem było przeprogramowanie jego krwi, czyli
wdrożenie dostępnej ledwie

od zeszłego roku nowoczesnej
terapii CAR-T.
Właśnie dowiedzieliśmy
się w klinice Przylądek Nadziei, że chłopczyk jest już po
podaniu komórek. Udało się
wygrać wyścig z czasem. Po
kilku latach walki z białaczką,

Pewnie wielu to zainteresuje.
Inwestorem jest spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Kamiennej Górze, której Jedlina

mały mieszkaniec Świebodzic
będzie mógł wyzdrowieć!
Jako WieszCo dołączamy się
do podziękowań tym wszystkim ludziom o wielkich sercach, którzy pomagali zbierać
pieniądze na terapię. Którzy
zdecydowali się wpłacić nawet najdrobniejszą sumę,
dziękujemy za każde udostępnienie zbiórki i za każde dobre słowo. Cholernie mocno
trzymaliśmy kciuki za małego
wojownika. Wspólnymi siłami
udało się zebrać na platformie
Siepomaga.pl prawie 1,1 mln
zł, a brakującą kwotę dołożyła
ze specjalnego źródła Fundacja Na Ratunek Dzieciom z
Chorobą Nowotworową.
Na koniec jeszcze jedna
świetna wiadomość. Adrian
Nowacki będzie prawdopodobnie ostatnim dzieckiem w
Polsce, którego rodzice musieli
zebrać pieniądze na ratunkowe przeprogramowanie krwi.

jest członkiem od lipca tego roku.
Gmina przekazała grunt pod budowę w zamian za udziały. Niedawno
miasto otrzymało też ponad 1,1 mln
zł z rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa. Ta kwota także
zostanie wydana na inwestycję w
nowe mieszkania na terenie Jedliny.
Stanowić będzie 10 procent planowanych kosztów.
Wielorodzinny budynek mieszkalny ma powstać przy ul. Andersa.
Będzie w nim 44 lokali o średniej
powierzchni około 50 m. kw. Czyli
takie akurat. Zajrzeliśmy do projektu
i wynika z niego, że wewnątrz będzie
winda, a ponadto obok powstanie
parking dla 30 samochodów. Na
tym etapie chyba o niczym nie zapomnieliśmy. Teraz pozostaje czekać
na wbicie pierwszej łopaty i ściskać
kciuki, by budynek powstał zgodnie
z planem. TBS współpracuje z wieloma dolnośląskimi gminami, gdzie
powstają podobne inwestycje.
We wrześniu w Jedlinie odbyło
się walne zebranie członków spółki,
a miasto gościło wójtów i burmistrzów, którzy oprócz tradycyjnej w
takiej sytuacji dyskusji znaleźli też
czas, by obejrzeć atrakcje gminy.
Dodajmy, że członkami TBS-u
są między innymi Legnica, Jawor,
Oława, Mieroszów, Marciszów,
Złotoryja, Kamienna Góra i Szklarska
Poręba.
Red

» Adrian ze Świebodzic wrócił do
domu, gdzie dochodzi do siebie

Fot. użyczone (archiwum prywatne)

Co powiecie na to, że właśnie
kończą się prace projektowe nowego
budynku wielorodzinnego w tym
podwałbrzyskim uzdrowisku. Do

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

Pan Adam od 64 lat jest
mieszkańcem Boguszowa-
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Dzieci, które od niedawna
zakwalifikują się na terapię
CAR-T, będą już mogły liczyć

na refundację. Chłopaku, wracaj do zdrowia jak najszybciej.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

Więcej do wzięcia

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu,
tel. 74/8424223, kom. 510 084 734,
mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

BONUS Nr ewidencyjny 120/21
Wiek: ok. 2 miesiące
Data przyjęcia do schroniska: 16.08.2021

DUSIA Nr ewidencyjny 92/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 17.07.2021

DŻONY Nr ewidencyjny 125/21
Wiek: ok. 3 miesiące
Data przyjęcia do schroniska: 24.08.2021

GONZO Nr ewidencyjny 109/21
Wiek: ok. 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 03.08.2021

HALKA Nr ewidencyjny 87/21
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 10.07.2021

KLOPSIK Nr ewidencyjny 123/21
Wiek: ok. 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 19.08.2021

KOFI Nr ewidencyjny 63/21
Wiek: ok. 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 15.06.2021

ŁOKER Nr ewidencyjny 124/21
Wiek: ok. 4 miesiące
Data przyjęcia do schroniska: 20.08.2021

MAURYCY Nr ewidencyjny 69/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021

PLASTUŚ Nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.01.2021

SZYSZKA Nr ewidencyjny 32/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 11.05.2021

ZORZA Nr ewidencyjny 127/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.08.2021

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Od tego tygodnia wprowadzamy w naszej rubryce małą zmianę. Odtąd będziemy publikować
nie 9, a 12 zwierząt do adopcji. W schronisku jest ich po prostu coraz więcej, więc i my musimy znaleźć dla nich miejsce. Zresztą wy również. Dziś wyłącznie kocie piękności.
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NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (Marcin Jagiellicz/LOT AW)

» Zamek Grodno – tu warto zajrzeć o każdej porze roku

Mała gmina z atrakcjami
Nie przesadzimy, jeśli napiszemy, że urlopu by wam zabrakło, żeby dokładnie zwiedzić wszystkie zakątki Walimia. Miejsca pięknie położonego na
styku Gór Sowich i Wałbrzyskich. Jeśli nie macie dwóch tygodni wolnego,
pomożemy wam zobaczyć wszystko, co ciekawe w tych okolicach w ciągu… no powiedzmy dwóch dni.
Kto rano wstaje… temu
dane jest podziwiać wspaniałe wschody słońca! Pro-

ponujemy więc rozpocząć
wycieczkę jak najwcześniej i
wyruszyć w kierunku Jeziora

Zamek Grodno wart grzechu
Obiekt czynny jest codziennie

od października do kwietnia
- od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 (ostatnie
wejście o 16:00)
- w soboty, niedziele i święta od 9:00 do 18:00 (ostatnie
wejście o 17:00)
od maja do września
- od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 (ostatnie
wejście o 17:00)
- w soboty, niedziele i święta od 9:00 do 19:00 (ostatnie
wejście o 18:00)
Ceny biletów:
normalny – 24 zł
ulgowy – 19 zł
Więcej informacji na www.zamekgrodno.pl/zwiedzanie

Bystrzyckiego, którego dolina oddziela Góry Czarne od
sowiogórskiego masywu.
Samochód najlepiej zostawić przy CORT Akwarium.
Stąd możemy pójść pieszo
w kierunku spinającej oba
brzegi zbiornika wstęgowej
kładki. Krótki przystanek na
jej środku, rzut oka w toń
jeziora i… refleksja nad losem
wysiedlonych mieszkańców
wsi Schlesiertal, którą przeszło
100 lat temu pochłonęły wody
Bystrzycy. Jezioro jest sztucznym zbiornikiem retencyjnym,
utworzonym po wzniesieniu
kamiennej zapory.
Po zejściu z mostu na drugim brzegu skręćcie w prawo.

Rzut oka na tajemniczy kościółek

Jeśli w stronę zamku Grodno wyruszycie od strony Wałbrzycha, wasza droga poprowadzi
przez Dziećmorowice. Wtedy zobaczycie po lewej stronie drogi kościół, posiadający wmurowane w elewację renesansowe epitafia, przedstawiające postacie zmarłych przeszło 400 lat
temu arystokratów. Gdy je odnajdziecie, zwróćcie uwagę na wizerunek odzianej w suknię
dziewczyny o rozpuszczonych włosach. To Anna von Logau, córka dawnego właściciela zamku
Grodno, była mieszkanka górskiej rezydencji.

Po niecałych 2 km idąc wzdłuż
brzegu, malowniczą ścieżką
dojdziecie do zapory, z której
szczytu zobaczycie leżącą u
jej podnóża wieś Lubachów.
Wiedzieliście, że znajduje się
tam stara hydroelektrownia,
która do dziś produkuje prąd,

bazując na wyprodukowanych w 1913 roku turbinach?
Tą samą ścieżką wrócicie
do betonowej kładki i żółtym
szlakiem przejdziecie przez
rezerwat do jednego z trzech
wierzchołków góry Choina,
na którym od przeszło 700 lat

wznosi się dumnie piastowska
warownia – zamek Grodno.
Wysublimowana mieszanka
architektury średniowiecznej
i renesansu, w połączeniu z
opowieściami pełnych pasji i
uwielbienia dla swojej pracy
przewodników, przeniesie
was do świata epok dawno
minionych, gdy w śląskiej
ziemi powszechne były odciski
kopyt rycerskich rumaków,
promienie światła słonecznego lśniły na powierzchni
wypolerowanych zbroi, a wymierzanie sprawiedliwości
było jednym z licznych zadań
kata (pierwsze wejście z przewodnikiem o godz. 10:00).
Po zwiedzeniu warowni
możecie wrócić na parking
i odwiedzić wnętrze otwartego już o tej porze Akwarium, by po obejrzeniu leniwie
pływających za szklaną taflą
ryb wsiąść do samochodu
i poświęcić 5-10 minut na
dojazd do urzekającej wioski
– Niedźwiedzicy. Gdy wjedziecie stromą drogą i miniecie
pierwsze zabudowania wsi,
oczom ukaże się uroczy, niewielki kościółek, którego nie
sposób przegapić. Co tu dużo
pisać, zostaniecie w klimacie
przełomu średniowiecza i
renesansu. Przy odrobinie
szczęścia, wnętrze świątyni
będzie otwarte i zobaczycie
jej piękno – późnogotyckie
dzieła sztuki w postaci zdobiących ściany malowideł. Warto
dodać, że znajdziecie się w
miejscu stanowiącym doskonały punkt widokowy na
odwiedzony wcześniej zamek.
Skorzystajcie z tego faktu, i po
serii zachwytów wywołanych
sielskimi pejzażami, dajcie
się ponieść czterem kółkom
waszych samochodów ku
kolejnej wsi – Podlesiu.
Red

» Brzegi Jeziora Bystrzyckiego spina zachwycająca wstęgowa kładka
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» Widok miasta z dzisiejszej Góry Parkowej z początku XIX wieku /
Fot. Muzeum Narodowe we Wrocławiu za www.polska-org.pl

Miasto legendami owiane
Na pewno znacie historie o Warsie i Sawie, księciu Kraku, Romulusie i Remusie.
To postacie, od których, jak chcą związane z nimi legendy, biorą swój początek
dzisiejsze miasta – Warszawa, Kraków, Rzym. Ale czy wiecie, że i najwcześniejsze dzieje Wałbrzycha (które dla historyków wciąż owiane są tajemnicą) doczekały się swoich baśniowych opowieści? Nie? To poczytajcie.
Jedną z bardziej znanych
legend opisujących początki naszego miasta jest ta,
w której podczas wielkiego
polowania jeden z myśliwych (w wielu wersjach tej
opowieści był nim hrabia
von Neuhaus, a więc jeden
z właścicieli zamku Nowy
Dwór) zapędził się w gęsty
las w pogoni za niezwykle
dorodnym jeleniem. Po długim pościgu udało mu się

wreszcie upolować piękne
zwierzę, ale niestety, kiedy
zsiadł ze swojego konia, jeleń
broniąc się ostatkiem sił, zranił go swym porożem, które
hrabia oczami wyobraźni
już widział jako wspaniałe
trofeum myśliwskie na ścianie własnego zamku. Rana
okazała się na tyle głęboka,
że myśliwemu nie udawało
się w żaden sposób zatamować krwotoku. Pewien

» Rycina, na której przedstawiono rekonstrukcję zamku Nowy
Dwór. Inaczej niż chciałyby legendy, to najprawdopodobniej
osada wokół tego zamku dała początek Wałbrzychowi / Fot.
Szyperski A., Ferber Z., Wałbrzych, Szczawno-Zdrój. Informator
turystyczno-krajoznawczy, Wałbrzych 1948

już, że oto nadeszła jego
ostatnia godzina, usłyszał
nagle w pobliżu szum wody.
Zdobywając się na wysiłek
podczołgał się w stronę tego
dźwięku i wkrótce znalazł się
obok niewielkiego źródełka.
Zaczerpnął w dłonie nieco
krystalicznie czystej wody,
napił się i oto poczuł, jak w
cudowny sposób wracają
mu siły. A kiedy przemył nią
swoją ranę, spostrzegł, że
krwawienie ustało, a rana
zaczyna się goić. Zadął więc
w róg, aby przywołać do siebie pozostałych uczestników
polowania, a zanim zdążyli
przybyć, obiecał Matce Bo-
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» Na grafice F. B. Wernera z albumu „Topographia Silesiae” pochodzącej z połowy XVIII wieku
Wałbrzych jest jeszcze niewielkim miasteczkiem / Fot. Gehaimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz za www.polska-org.pl

żej, której przypisał swoje
niezwykłe ocalenie, że na
miejscu źródełka wybuduje
kaplicę. Jak obiecał, tak też
zrobił, a niedługo potem
do drewnianego kościółka
pośrodku dzikiego lasu zaczęli przybywać pielgrzymi w
nadziei na uleczenie swoich
chorób. Wkrótce też wokół
zaczęły powstawać budynki,
w których przybysze mogli
znaleźć nocleg i wyżywienie.
A owa mała osada dała początek późniejszemu miastu,
zaś cudowne źródełko do dziś
oglądać można we wnętrzu
maryjnego kościółka przy
dzisiejszym Pl. Kościelnym.
Inna legenda z kolei opowiada o pielgrzymach z wioski leżącej w Czechach, najprawdopodobniej w okolicy
Broumova, którzy wędrowali
w kierunku dzisiejszego Wałbrzycha, aby tu modlić się
przed cudownym (choć bliżej
nam nieznanym) obrazem
Matki Boskiej. Podczas drogi
rozpętała się nad nimi straszliwa burza, a wielkie drzewo
pod naporem wiatru złamało

się i upadło tuż przed księdzem prowadzącym grupkę
przerażonych wiernych. Ten
uroczyście przyrzekł, że jeśli
uda się pielgrzymom wyjść
cało z opresji, zbuduje w tym
miejscu klasztor. W tym samym momencie burza ustąpiła, a oczom przestraszonych,
jak i zdziwionych wędrowców ukazało się czyste, błękitne niebo. Jednak ksiądz po
bezpiecznym powrocie z pielgrzymki zapomniał o swojej
obietnicy, dopóki podczas
odprawiania mszy nie ukazał
mu się anioł z zagniewaną
miną, trzymający w jednym
ręku model obiecanego klasztoru, w drugiej zaś, wypisane
złotymi literami na błękitnym
tle złożone przez księdza
ślubowanie. Wobec takiego
znaku, nie pozostało owemu
księdzu nic innego, jak tylko
przystąpić do realizacji swojego przyrzeczenia. Zebrał
pieniądze i z pomocą ówczesnego właściciela tych ziem,
Georga von Czettritz postawił klasztor, którego został
też pierwszym przeorem, a

jego głównym zadaniem było
zapewnienie opieki pielgrzymom. I znów – podobnie jak
w poprzedniej opowieści – to
właśnie przybywające w nasze okolice pielgrzymki dały
początek miastu. Niestety,
opowieść, choć piękna, jest
jedyną wzmianką o tym, że
w okolicy Wałbrzycha istniał
jakikolwiek klasztor. Nie potwierdzają tego żadne inne
źródła i należy chyba założyć,
że legenda ta jest osnuta na
fakcie, że wspomniany w
niej Georg von Czettritz rzeczywiście zbudował w 1440
roku pierwszy w tej okolicy
katolicki kościół.
Trudno dziś jednoznacznie
orzec, czy rzeczywiście prapoczątki Wałbrzycha mogły
być związane z „obsługą”
przybywających w te okolice
pielgrzymów. Oprócz przywołanych legend, informację
taką znajdujemy także w
wydanym w 1667 roku dziele
„Phoenix redivivus” opisującym historię ziem należących
do Księstwa Świdnicko-Jaworskiego autorstwa świd-

» Wszystkie legendy o powstaniu Wałbrzycha wiążą jego początki z tym maryjnym kościółkiem
znajdującym się przy dzisiejszym Pl. Kościelnym. Tu na zdjęciu z lat 20. XX wieku / Fot. Das
Buch der Stadt Waldenburg in Schlesien, Berlin 1925

niczanina Ephraima Ignatiusa Naso. I choć późniejsze
badania dowiodły, że dzieło
Naso, acz obszerne i wyczerpujące, bardziej traktować
należy jako efekt niezwykle
bogatej fantazji autora niż
opis rzeczywistych wydarzeń,
to przytoczymy tu pokrótce,
co pisze on o początkach
Wałbrzycha. Otóż w okolicy
tej, którą wówczas porastała
dzika puszcza jedynymi dziełami człowieka miały być:
mały domek myśliwski oraz
położony na wzgórzu drewniany kościółek. I to właśnie
on był od niepamiętnych
czasów celem pielgrzymek.
W 1191 roku – jak pisze Naso
– wielu ludzi pobudowało
w tym miejscu drewniane
domy, których z roku na rok
przybywało, aż okolica stała
się małym miasteczkiem.
Dlaczego akurat 1191 rok
dał początek osadzie wokół
kościółka – tego autor nie

zdradza, ale jak dowodzą
historycy, nie jest to pierwsza i jedyna zmyślona przez
niego data.
A na zakończenie jeszcze
jedna wałbrzyska legenda,
tym razem o pięknej Paoli
ze słonecznej Italii, która,
jak wielu innych, osiedliła się dawno temu w Wałbrzychu. Nie sposób opisać
urody dziewczyny, nad którą
rozwodzi się długo autor
opowieści – czarne kręcone
włosy opadające na ramiona,
anielska twarz z rzymskim
nosem, ciemne, ogniste oczy,
czerwone usta „stworzone do
całowania”, delikatne dłonie i
stopy, a do tego prawdziwie
południowy temperament.
Nic dziwnego, że wkrótce
znalazł się młodzieniec, który
nie odstępował Paoli ani na
krok, chodząc wszędzie tam,
gdzie i ona. Dziewczyna mocno wystraszona i niepewna
co do zamiarów młodzieńca

» Panorama Wałbrzycha w XVIII wieku. W centrum znajduje się dawny kościół katolicki św. Michała / Fot. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

schroniła się w maryjnym
kościółku (tak, tak, tym samym, gdzie znajdowało się
cudowne źródełko) prosząc
Matkę Boską o radę i pomoc.
Kiedy i tu w ślad za nią pojawił się natrętny młodzieniec,
dziewczyna wstała z klęczek
gotowa stawić mu czoła.
Jakież było jednak zdziwienie
jej wielbiciela, kiedy zobaczył, że twarz Paoli porasta…
gęsta broda! Przerażenie
mężczyzny nie trwało jednak długo, bo w ognistych
oczach stojącego przed nim
indywiduum rozpoznał swoją ukochaną. Wziął więc w
ramiona Paolę, złożył na jej
ustach namiętny pocałunek,
po czym – jak pewnie już się
domyślacie – broda zniknęła,
a młodzi stali się najpiękniejszą parą Wałbrzycha.
Na podst.: Kleinwächter M.,
O du Heimat, lieb und traut! Bilder
aus dem Waldenburger Berglande,
Waldenburg 1925, tłum. i opr.: J. Drejer
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Nie ma co, lubimy słuchać muzyki filmowej

Z Bondem na scenie
Filharmonia Sudecka w październiku rozbrzmiewać będzie muzyką filmową. Dzieje się tak zresztą już od kilku lat i chociaż dla niektórych
melomanów jest to propozycja repertuarowa, za którą nie przepadają,
to jednak słuchaczy nie brakuje. Brakuje za to często biletów.
W tym roku w ramach Dni Muzyki
Filmowej przygotowano cztery koncerty. Zaczniemy muzyką filmową
Wojciecha Kilara. Tak się stało, że
dla współczesnych maturzystów
studniówkowy polonez nie kojarzy
się już z utworem Michała Kleofasa
Ogińskiego. Obowiązujący polonez to
kompozycja Kilara z „Pana Tadeusza”
Andrzeja Wajdy. Na pierwszym z koncertów filmowych wystąpi pianista
Kuba Stankiewicz z recitalem solowym. Jego filmowy Kilar to tematy
z „Portretu damy” z 1996 w reżyserii
Jane Campion z Nicole Kidman i
Johnem Malkovichem w rolach głównych, „Zazdrości i medycyny” z 1973
w reżyserii Janusza Majewskiego z
kapitalnymi rolami Andrzeja Łapickiego, Mariusza Dmochowskiego i Ewy
Krzyżewskiej, „Trędowatej” z 1976 w
reżyserii Jerzego Hoffmana z emblematyczną rolą Elżbiety Starosteckiej
i Leszka Teleszyńskiego, z „Przygód
Pana Michała”, serialu z 1969 roku
w reżyserii Pawła Komorowskiego i z
piosenki w interpretacji Leszka Herdegena… Inne tematy filmowe Kilara,
które usłyszymy już 8 października, to
melodie z „Ziemi obiecanej”, „Smugi
cienia” i „Kroniki wypadków miłosnych” wszystkie w reżyserii Andrzeja
Wajdy, dalej temat z „Bilansu kwartalnego” i filmu „Cwał” (oba w reżyserii
Krzysztofa Zanussiego) i wreszcie
temat z filmu Francisa Forda Copolli
„Drakula”. Na finał Kuba Stankiewicz
zagra temat z „Rodziny Polanieckiech”

serialu, który gościł na ekranach tele- batutą Macieja Banachowskiego,
Wprost z Luizjany w USA przybywa
wizorów pod koniec lat 70. ubiegłego a zaśpiewają Katarzyna Wołoszyn do nas dyrygent Mariusz Smolij. Konwieku i wyreżyserowanego przez i Katarzyna Daćków. Maciej Bana- cert, w którym poprowadzi Orkiestrę
Jana Rybkowskiego z rolami Anny chowski, dyrygent, gitarzysta i zdolny Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej,
Nehrebeckiej i Andrzeja Maya. Dla- aranżer dał się poznać – najpierw w zaplanowano na 22 października.
czego tyle mówimy o programie tego Słupsku – opracowując m.in. covery Wydawać by się mogło, że Bonda
koncertu? Po prostu jest to podróż do rockowe z lat 70. i 80., a także aran- trudno przebić lepszą ofertą. Jeśli
najpiękniejszego świata wspomnień żując w całości program słupskiej nie lepszą, to może bardziej amemuzycznych czasu minionego. Dla grupy rockowej WhitePin na zespół rykańską? Usłyszymy dwa koncerty
znających te filmy nie trzeba dodat- i orkiestrę. Program, który przygo- fortepianowe! Solistą będzie pianista
kowej zachęty – wrócą wam najpięk- tował na wieczór 15 października to Piotr Łukaszczyk. Pierwszy to „Koncert
niejsze wspomnienia. Gwarantujemy. muzyka m.in. z filmu „Dirty dancing” warszawski” – utwór skomponowany
Dla nieznających tych produkcji jest to z 1987, a także covery sprzed 50 i 40 specjalnie na potrzeby filmu „Niezajmująca podróż do świata silnych laty. Nie zabraknie słynnych tematów bezpieczne światło księżyca” przez
emocji, intymnej namiętności i prostej bondowskich. Jakich…? Zapraszamy Richarda Addinsella w 1941 roku.
delikatności. Pod palcami Kuby Stan- na koncert!
Historia polskiego pianisty i lotnika,
kiewicza muktóry komponuje
zyka Kilara zaswój koncert w
trzymuje czas,
trakcie bombarFilharmonią Sudecką zawładnie
na szczęście
dowania Warmożecie wziąć
szawy w 1939
muzyka filmowa.
w tym udział.
roku, zakochuje
Kolejny konsię w Amerykancert to spektace i wyrusza do
kularna produkWielkiej Brytanii,
cja z Bondem
by wziąć udział
8 października
w tle. Samo
w bitwie o An15 października
zestawienie
glię, znakomicie
piosenek, któwypromowała
22 października
re promowały
utwór Addinselwidowiska z
la. Sukcesowi ko29 października
udziałem licenmercyjnemu nacjonowanego
grania płytoweagenta Jej Krógo i wydawniclewskiej Mości
twa nutowego
jest komercyjnym sukcesem. Tym
towarzyszył także splendor związany
razem Orkiestra Symfoniczna Filz przyznaniem kompozytorowi przez
harmonii Sudeckiej wystąpi pod
premiera Stanisława Mikołajczyka

Zapamiętajcie te daty!
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Srebrnego Krzyża Zasługi w 1944
roku. Dzisiaj takie rzeczy…, ale kto
wie? Drugi to Koncert fortepianowy
Henryka Warsa. Tak właśnie! Autor
niezapomnianych piosenek w rodzaju „Miłość ci wszystko wybaczy”
czy „Już taki ze mnie zimny drań”
był niezaprzeczalnie pionierem jazzu
w Polsce. Koncert powstał w 1950
roku, w amerykańskim okresie jego
twórczości (1947-1970). Dzieła symfoniczne tego wybitnego twórcy
polskiej muzyki XX wieku zostały
odkryte stosunkowo niedawno, bo
w latach 90. minionego stulecia. Najczęściej porównywany do Gershwina,
ale – może zabrzmi megalomańsko
– według niektórych nawet lepszy.
Proszę się przekonać!
Tyle o koncertach fortepianowych.
Wracając do osoby gościa zza oceanu, znakomitego dyrygenta Mariusza Smolija, na stałe pracującego
z Acadiana Symphony Orchestra w
Luizjanie, warto zwrócić uwagę na
pozostałe kompozycje koncertu zatytułowanego „Filmowy Hollywood
i sceny Brodwayu”. Pod batutą tego
znakomitego muzyka zabrzmią utwory Coplanda, Williamsa, Gershwina,
Duke’a Ellingtona i Roberta Sheldona.
Mariusz Smolij jest znakomitym popularyzatorem muzyki, swoje koncerty
sam prowadzi. Przekonaliśmy się już
kilkakrotnie w Wałbrzychu, jak znakomicie słucha się jego koncertów. Jest
absolwentem Akademii Muzycznej w
Katowicach w klasie skrzypiec. Wraz
z założonym przez siebie Kwartetem
Smyczkowym im. K. Pendereckiego,
wyjechał do USA. Kontynuował tam
studia m.in. w prestiżowej Eastman
School of Music w Rochester, w stanie
Nowy Jork. W 1998 roku z ramienia
tej instytucji otrzymał stopień doktorski. Przed dwoma laty za zasługi w
promowaniu kultury polskiej otrzymał z rąk prezydenta Polski Krzyż
Kawalerski.
Ostatni koncert z filmowego cyklu,
29 października to projekt Ewy Gądek-Rosiak, młodej dyrygent, która
na co dzień współpracuje z tworzonym przez siebie Chórem Filharmonii
Sudeckiej. Zaproszony przez nią do
współpracy Dawid Aleksy Dorożyński
dokonał aranżacji tematów filmowych
na orkiestrę symfoniczną przyjmując
jako dodatkowe zadanie włączenie do przygotowywanych aranży
naszego chóru. Jesteśmy ogromnie
podekscytowani tym projektem – jest
całkowicie wałbrzyski, oryginalny i zupełnie nowy! Na liście utworów, które
usłyszymy, znalazły się kompozycje
Vangelisa, Hanza Zimmera, Stephena Schwartza czy Jamesa Hornera i
Michała Lorenca. W koncercie partie
solowe wykonywać będzie Anna
Kopytko – mezzosopran, wokalistka
po łódzkiej Akademii Muzycznej pochodząca ze Szczawna-Zdroju.
W październiku w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w
Wałbrzychu rządzić będzie muzyka
filmowa! Zapraszamy!
Redakcja na podstawie rozmowy
z Piotrem Jonkiem
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Wyjątkowe spotkanie

Imprezowy autobus do Sokołowska

Zaśpiewają gruzińskie pieśni ludowe
Już w niedzielę, 3 października o godz. 18:30 w Kościele
Pokoju w Świdnicy, Narodowy Chór Adżarii – Batumi zaśpiewa gruzińskie pieśni. Zespół wystąpi w ramach XXX Festiwalu „Maj z Muzyką Dawną”. Wstęp na koncert jest bezpłatny.
Zespół Batumi jest najlepszym w Gruzji wykonawcą tradycyjnych gruzińskich pieśni ludowych (i nie tylko). Artystyczna
praca zespołu została doceniona przez takich mistrzów jak
A. Erkomaishvili i R. Gogiashvili. Zespół otrzymał pierwszą
nagrodę oraz Grand Prix na V Międzynarodowym Festiwalu
i Konkursie J. Kakhidze „Tbilisi Jesienią”, jednocześnie odnosząc sukcesy za granicą, występując na licznych festiwalach
w Szwecji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Iranie, Turcji, Rosji,
Francji, Finlandii i Szwajcarii.

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu przenosi swój spektakl
„Ancora Tu” gościnnie do Sokołowska i proponuje niecodzienną atrakcję. Na wszystkie planowane spektakle (30.09
– 3.10.) będzie można pojechać specjalnym autobusem!
Codziennie spod budynku teatru przed spektaklem będzie
wyruszał imprezowy autobus z napisem „Eurowizja”, który
zawiezie widzów prosto na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji
2026, który odbędzie się w Kinie Zdrowie. Nie zabraknie ponadczasowych przebojów i gwiazd polskiej estrady. Specjalnie na tę okoliczność przewieziony zostanie do Sokołowska
także… Hotel Sudety. Bez was nikt nie pojedzie. Szczegóły
w aktualnościach na stronie www.teatr.walbrzych.pl
„Ancora Tu”, tekst: Tomasz Jękot, Maciej Podstawny, reżyseria: Maciej Podstawny, dramaturgia: Tomasz Jękot, muzyka
live: Polpo Motel Olga Mysłowska, Daniel Pigoński, scenografia: Mirek Kaczmarek, Marta Śniosek-Masacz, kostiumy:
Marta Śniosek-Masacz, choreografia: Dorota Furmaniuk,
video: Przemysław Tokarski, obsada: Joanna Łaganowska,
Olga Mysłowska, Irena Sierakowska, Mateusz Flis, Rafał
Kosowski, Wojciech Marek Kozak, Mikołaj Krzeszowiec, Piotr
Mokrzycki, Daniel Pigoński.

Fot. użyczone (materiały prasowe)

W ramach wałbrzyskiego Roku Kobiet Biblioteka pod
Atlantami zaprasza na spotkanie autorskie Agnieszki Szpili,
które odbędzie się 1 października o godz. 17:00 w Multimedialnej Filii Bibliotecznej przy ul. Kasztelańskiej 7. Na
spotkanie obowiązują wejściówki.
Agnieszka Szpila to istota czująca. Homo sapiens i homo
sentiens. Matka niepełnosprawnych piętnastolatek – Milenki
i Helenki oraz dwuipółrocznej Jagódki. Autorka „Łebków od
Szpilki”, „Bardo” oraz „Heks”, które ukażą się nakładem wydawnictwa W.A.B. 29 września tego roku. Na co dzień miła,
życzliwa, pogodna, czasem płonąca gniewem niczym pochodnia. Jej życiowe azymuty to miłość, namiętność i wściekłość.

SCB, KaR

Jestem Mery Spolsky nie…
…Górnik Wałbrzych. Ale rozumiem, że to ważne dla was, więc wszystko
OK. Tak artystka, z uśmiechem, skomentowała usłyszany głos z tłumu podczas koncertu. I to zdecydowanie jej występ trzeba uznać za najciekawszy,
w ramach piątkowej imprezy nazwanej „Girl Power”.
Ośrodek Kultury zaprosili trzy
młode, ale już uznane wokalistki w ramach roku kobiet.
Maraton zaczął się po 18:00,
kiedy – jeszcze przy świetle
dziennym – na scenę weszła
Rosalie z zespołem. Zaprezentowała nowoczesny pop
na wysokim poziomie. Trudno
było się zachwycić, ale trudno
też skrytykować. Przyjemną atmosferę starali się podtrzymać
doskonale znani, prowadzący
wałbrzyskie imprezy – Krzysztofowie Chwaliński i Grabowski. Wreszcie o 20:40, pojawiła
się dziewczyna o chyba najbardziej gorącym nazwisku,
a raczej pseudonimie – Mery
Spolsky. Wokalistka, kompozytorka, muzyk i tekściarka
nie zawiodła. Już pierwsze

chwile koncertu pozwoliły jej
zaprezentować się jako trochę
szalonej, charyzmatycznej,
ale przede wszystkim jako
utalentowanej artystce. Królowa przekleństw sięgnęła do
dwóch albumów, z których
zaprezentowała wszystko,
co najlepsze. Zabrzmiał m.in.
jej największy hit zagrany w
dwóch częściach – gitarowej
i elektronicznej – „Bigotka”.
Mery znakomicie nawiązała
kontakt z coraz liczniej gromadzącą się publicznością.
Dawno już nie widziałem tak
energetycznego show. Do tego
Mery imponowała umiejętnością zabawy słowem.
Imprezę zakończył występ
Natalii Nykiel. Niestety w jej
przypadku już tak dobrze nie

było. Poznaniankę można
uznać za kolejną reprezentantkę bardziej ambitnego popu.
Przykładem może być najbardziej rozpoznawalna piosenka

Szczególnie ważne było podczas rapowania Mery Spolsky.
Z prawdziwą przyjemnością
chciałbym odnotować fakt, że
od pewnego czasu zapraszani do Wałbrzycha artyści, to
muzycy z pierwszej ligi, a na
pewno o niekwestionowanym
wysokim poziomie artystycznym. Niestety mam wrażenie,
że wałbrzyszanie nie doceniają
tego typu oferty kulturalnej.
Tym bardziej, że „Girl Power”
było wydarzeniem darmowym.
Piotr Bogdański

» Nowe miejsce i
energetyczny koncert, czyli
„Girl Power” w Wałbrzychu

Fot. Piotr Bogdański

Zapowiadano opady deszczu, było zimno, a frekwencja
mogła trochę rozczarować, ale
pierwszą tego typu imprezę
trzeba uznać za udaną. Nowa
lokalizacja na terenie byłej zajezdni autobusowej sprawdziła
się, a na ponad cztery godziny
Wałbrzych naprawdę się ożywił. Dzięki trzem odważnym
dziewczynom. Oprócz widzów,
którzy specjalnie dotarli na ul.
Armii Krajowej, to przejeżdżający kierowcy mieli także okazję choć przez chwilę zobaczyć
jedną z trzech wokalistek. Bez
wątpienia wszystkie trzy dały
przyzwoite koncerty, ale to
Mary Spolsky skradła show
Rosalie i Natalii Nykiel.
Zacznijmy jednak od początku. Władze miasta i Wałbrzyski

wokalistki „Bądź duży”. Miło
było słyszeć, jak refren śpiewały z wokalistką pierwsze
rzędy, głównie dziewczyn.
Imprezę trochę popsuł wrześniowy chłód, który spowodował, że frekwencja nie była
oszałamiająca na terenie byłej
zajezdni. Skoro mowa o nowej
lokalizacji dla tego typu imprezy plenerowej, to z radością
trzeba przyznać, że to znakomity pomysł. Zachwyciło również doskonałe nagłośnienie.
Słyszalne było każde słowo.
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Okiem gracza

Pad w rękę i jedziemy!

SKN

CHALLENGER

Wiem, że w ostatnim artykule byłam dość niemiła dla Nintendo, ale tym
razem chcę wam przedstawić inny tytuł tej firmy, który zajmuje zaszczytne miejsce na liście moich ulubionych gier. Przygotujcie się na jazdę bez trzymanki
w najbardziej kolorowej grze wyścigowej, jaką znam, oto Mario Kart 8.

Prawnik radzi
Jak dokonać podziału majątku spadkowego. Tłumaczy nasz prawnik
Adam Daraż.
Stwierdzenie nabycia spadku
przez sąd, czy wydanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia to jeszcze nie koniec
postępowania spadkowego.
Na tym etapie spadkobiercy
nie mogą swobodnie zarządzać
odziedziczonym majątkiem.
Do tego konieczny jest jeszcze
podział majątku spadkowego,
który sprawi, że przestaną być
oni współwłaścicielami.
Często w rodzinach nawet
pokoleniami nie reguluje się

spraw spadkowych. Nie ma
bowiem obowiązku potwierdzania swoich praw do spadku
przed sądem czy notariuszem
poprzez postanowienie o
stwierdzeniu nabycia spadku
czy notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. W efekcie
nieraz, gdy w końcu ktoś zechce
uregulować sprawy spadkowe,
okazuje się, że konieczne jest
stwierdzenie nabycia spadku
po kilku osobach, a właściwie
nawet kilka pokoleń wstecz.

Również nie ma przymusu,
jeśli chodzi o podział majątku
spadkowego. Jeśli jednak
spadkobiercy nie zdecydują
się na dział spadku, muszą pamiętać, że pozostaną współwłaścicielami odziedziczonego majątku. A to wiąże się z
konkretnymi konsekwencjami.
Żeby znieść współwłasność
między spadkobiercami, musi
dojść do działu spadku. Istnieją w sumie dwa sposoby na
podział majątku spadkowego
– można to zrobić w drodze
umowy albo przed sądem.
Umowny dział spadku zapewnia stronom większą swobodę, a przede wszystkim jest
znacznie szybszy. Pozwala też
uniknąć kosztów związanych z
postępowaniem sądowym. Jeśli

UWAGA KONKURS

A gdyby tak raz na jakiś czas nie myśleć, co upichcić na obiad,
tylko pójść „na gotowe”. Miejsc, gdzie miło spędzicie czas i dobrze
zjecie, jest trochę w okolicy, a my zapraszamy do lokalu naszego
partnera w zabawie, do Kryształowej Gospody Kuflowej. Pewnie
często tam zaglądacie, wszak nasz konkurs trwa od wielu miesięcy,
więc wiecie już, że posiłek skosztujecie w tym miejscu z 15-procentowy upustem. Pod warunkiem rzecz jasna, że dobrze odpowiecie
na pytanie konkursowe. Przyjrzyjcie się dokładnie fotografii obok?
Jak nazywa się ten wodospad?
Jeśli znacie poprawną odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, a za
wybraną potrawę z menu wydacie mniej o 15 proc. Na taki rabat
możecie liczyć. Wypełniony kupon pokażcie w lokalu składając
zamówienie. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy
kuponów z WieszCo w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w
Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (29 września) do piątku
(1 października). Regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.
wieszco.pl. Potrawę zjecie zarówno na miejscu, jak i otrzymacie na
wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

więc stronom zależy na szybkim
zakończeniu sprawy, mogą
zdecydować się na podział
majątku spadkowego poza
salą sądową. Istnieje jednak
dodatkowy wymóg – konieczna
jest zgodność co do sposobu,
w jaki chcą go przeprowadzić
(inaczej umowa jest nieważna).
Poza tym jeśli dział spadku
obejmuje nieruchomość, umowę trzeba zawrzeć w formie
aktu notarialnego. Warto przy
tym pamiętać, że strony mogą
zdecydować się na częściowy
dział spadku. W ten sposób
pozostaną współwłaścicielami
tylko niektórych składników
majątku. W praktyce decyzja
o częściowym dziale zapada
najczęściej w momencie, gdy
spadkobiercy są zgodni co do

Dodajcie do tego niesamowite tory
wyścigowe oraz element zaskoczenia,
jakim jest rzucanie w przeciwników
skórką od banana czy wybuchającymi
grzybkami i powiedzcie mi, jak tu
można się nudzić!
Mario Kart posiada niestety jeden
minus, jest nim chciwość firmy, która
odpowiada za ten tytuł. Nintendo wydaje swoje produkcje tylko na własne
konsole, co oznacza, że jeśli chcecie
ścigać się z Mario, to musicie wydać trochę pieniędzy. Tym, którzy cierpią przez
pustki w portfelach, polecam zajrzeć do
najbliższego pubu z grami komputerowymi. Ja dość często trafiam na Mario
Kart właśnie w takich miejscach.
Julia SKN Challenger

sposobu podziału niektórych
elementów spadku, a w stosunku do innych nie mogą się
porozumieć.
Druga możliwość to sądowy
dział spadku. Zwykle przeprowadza się go w sytuacji, gdy
strony nie mogą wypracować
wspólnego porozumienia.
Wtedy decyzję podejmie sąd.
To często oznacza jednak, że
wszystko trwa znacznie dłużej i
pociąga za sobą niemałe koszty. Szczególnie w przypadku
skomplikowanych spraw, w
których strony korzystają z
pomocy prawnika. Poza tym
warto pamiętać, że przed sądem co do zasady nie przeprowadza się częściowego działu
spadku, a jedynie dzieli się
majątek spadkowy w całości.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.muve.pl)

Uwielbiam tę produkcję za trzy rzeczy: różnorodność, tempo i prostotę.
Gra tak naprawdę angażuje już na
poziomie menu. Zanim rozpoczniecie
wyścig, macie możliwość wybrania
ulubionej postaci z uniwersum Mario
oraz dobrać do niej pojazd. Dzięki
temu, że każda wyścigówka ma inne
parametry, możecie wpływać na tempo rozgrywki i próbować różnych taktyk. Ja na przykład odkryłam, że lepiej
mi się kieruje wolniejszymi pojazdami
z lepszą przyczepnością, od tego czasu
zazwyczaj kończę na podium. Na koniec prostota – wystarczy od czasu do
czasu nacisnąć dwa przyciski i sterować drążkiem. Nawet po 3 piwach da
się to zrobić, co stanowi kolejny plus.

Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300
Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.

KUPON
Jak nazywa się ten wodospad?
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Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Gospoda Kuflowa przy ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu
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Fot. Tomasz Czeleń

» Jeśli przejedziecie Szlakiem Orlich Gniazd, na pewno zechcecie tam wrócić

Rower jest OK

Czysta przyjemność i przygoda
Czas na kolejne w naszym cyklu rowerowe must have, którego jeszcze
nie było. Miejsce warte odwiedzenia nie tylko z rowerem. Jura Krakowsko-Częstochowska to idealne miejsce na wspólne wycieczki małe i
duże.
Październikowe weekendy,
idealną i wakacyjną pogodą
raczej nas już nie zaskoczą.
Taki klimat. Mimo często
już niesprzyjającej aury do
rowerowych wojaży, wciąż
warto wyjść popedałować.

UWAGA

Na motywację w jesienne,
chłodne i mokre dni jest
pewien sposób. Wycieczka
w nieznane. Znacznie łatwiej zebrać się na rower w
brzydkie dni kiedy ruszamy
w zupełnie inne miejsca niż

te odwiedzane na co dzień.
Chęć poznania, zwykła ciekawość i przygoda „kręcą”
bardziej do wyjścia z domu
niż szukanie wymówek.
Przecież złej pogody nie ma.
Jest tylko nieodpowiedni

ubiór. O złym nastawieniu
nie wspomnę.
Jest miejsce, które na jesienne rodzinne wycieczki z
rowerem nadaje się wręcz
idealnie. Aparaty spakowane? Rowery na samocho-

KONKURS

Podarujcie sobie chwilę… no właśnie, przecież nie luksusu, ale powiedzmy, że luzu. Wychodząc na pyszny obiad. Na przykład do świdnickiej Restauracji Kryształowa. Namawiamy was do tego z trzech powodów.
Po pierwszy, bo to przyjemne miejsce, po drugie jest partnerem w naszej
zabawie, a po trzecie zjecie tam posiłek taniej. Jak to? Wystarczy wziąć
udział w cotygodniowym konkursie i poprawnie odpowiedzieć na pytanie, a wówczas skorzystacie z 15-procentowego rabatu na dowolne danie
z menu. Główkujcie i kosztujcie pysznych potraw. Widzicie fotografię
obok? To budynek pewnej stacji turystycznej w Górach Izerskich. Jakiej?
Odpowiedź musicie wpisać do kuponu, a blankiet pokazać w restauracji
podczas składania zamówienia. To wystarczy, aby cieszyć się z 15-procentowej bonifikaty na wybraną potrawę z karty dań. Odpowiedź jednak
musi być poprawna, ale to chyba oczywiste. Na miłośników dobrego
jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (29 września) do
piątku (1 października). Szczegółowy regulamin dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę otrzymacie zarówno na wynos, jak i zjecie na
miejscu. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

dowym bagażniku? Z Wałbrzycha na wycieczkę w Jurę
Krakowsko-Częstochowską
nie jest aż tak bardzo daleko.
W dobie zdecydowanie coraz
lepszych dróg i samochodów,
3,5-godzinna droga do celu

– zamku w Olsztynie koło
Częstochowy to nie jest wielki problem. Da się wcześniej
wstać i wyjechać o 6:00 rano,
by przeżywać przygody.
Trasa wzdłuż Szlaku Orlich
Gniazd to czysta przyjemność i przygoda. Niewielkie
wzniesienia, szuter, asfalt
i piękne budowle zamków
na kamiennych wzgórzach.
Samochód zostawiamy na
parkingu pod zamkiem w
Olsztynie i zaczynamy od
zwiedzania warowni. Ta XIII-wieczna budowla znajdująca
się około 15 km od Częstochowy robi wrażenie, ale czas
ruszać w drogę.
W całym swoim przebiegu
wymalowany na czerwono
Rowerowy Szlak Orlich Gniazd
mierzy sobie ok. 186 km,
prowadzi do Krakowa i zdecydowanie jest wart uwagi.
Trudno jednak myśleć o całości w jeden, a nawet dwa dni.
Wszak trzeba jeszcze wrócić
po samochód, a po drodze
czekają do odwiedzenia zamki. Sporo czasu zabiorą też
przerwy na wspólne zdjęcia.
Trasę możecie więc przejeżdżać krótszymi fragmentami
i podzielić na kilka wolnych
weekendów. Bo warto. Mirów, Bobolice, Morsk, Ogrodzieniec, Rabsztyn, czy Tęczyn
to miejscowości, w których
nie tylko po drodze natknięcie
się na piękne ruiny zamków i
przeczytacie o ich historii, ale
również miejsca mogące być
zarówno zakończeniem, jak i
początkiem kolejnego odcinka trasy. Tutaj interesujących
punktów jest więcej i zdecydowanie warto je odwiedzić,
a ze szczytu Góry Zborów
możecie popatrzeć na duży
fragment szlaku z najlepszego
punktu widokowego w okolicy. Dodatkowo takie „obrazki”
jak na zdjęciu nie są w tym
rejonie rzadkością.
Tomasz Czeleń

KUPON
To budynek pewnej stacji turystycznej
w Górach Izerskich. Jakiej?
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Nagroda do odebrania
w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Marchew to chyba najpopularniejsze polskie warzywo, a do tego jakie zdrowe

Warzywa nie takie zwyczajne (1)
Marchew, pietruszka, burak ćwikłowy, pasternak, ale i te mniej znane – topinambur,
skorzonera czy batat, należą do rodziny roślin korzeniowych. Ich uprawa jest stosunkowo prosta, a bogactwo składników odżywczych – ogromne.
Warzywa korzeniowe dostępne są przez cały rok. Łatwo się przechowują, można
też przygotowywać z nich
przetwory. Uprawiane przez
amatorów oraz na skalę przemysłową. Są łatwo dostępne,
choć – jak choćby w tym roku

– ich cena potrafi zaskoczyć.
Które z warzyw korzeniowych
warto jeść na co dzień?

Marchew

To chyba jedno z popularniejszych w Polsce warzyw.
Co ciekawe, przez wiele lat

Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ
ZDROWY STYL ŻYCIA
Ponad 270
zbilansowanych przepisów.
Mnóstwo porad.

REKLAMA

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)

spychane było na margines.
Dopiero XVI wiek wprowadził marchew do kuchni. Od
tego momentu regularnie
sięgają po nią kucharze i
domowe gospodynie. Trudno
wyobrazić sobie rosół bez jej
dodatku. Bez wątpienia mar-

chew stanowi cenny element
diety. Jest pełna witamin (E,
K, H, witamin z grupy B) i
minerałów (manganu, żelaza,
miedzi, cynku, jodu). Stanowi
źródło białka i karotenoidów
(to one nadają warzywu
pomarańczowego koloru,
a dla człowieka stanowią
dobre źródło prowitaminy
A). Dostarcza luteinę, która
ma ogromne znaczenie dla
zdrowych oczu (zapobiega rozwojowi zwyrodnienia
plamki związanej z wiekiem).
Co ciekawe, marchew stanowi świetną przekąskę dla
osób uczących się i pracujących umysłowo. Zawiera
bowiem cholinę, która nie bez
powodu określana jest mianem witaminy odżywiającej
umysł. Związek ten odpowiada za prawidłową pracę
mózgu i układu nerwowego.
Jego niedobór objawia się rozdrażnieniem, problemami ze

snem, bólami głowy, a nawet
dolegliwościami sercowymi.

Pietruszka

Ma mniejsze walory smakowe w porównaniu do marchwi (jest mniej słodka), lecz i
ona zadomowiła się w naszej
kuchni na dobre. Korzeń pietruszki najczęściej wykorzystujemy podczas gotowania
zup, którym nadaje odpowiedniego smaku. Warzywo
warto uprawiać w swoim
ogrodzie, gdyż obfituje w
wiele witamin i minerałów.
Stanowi źródło witaminy C
i B. Dostarcza jodu, żelaza i
magnezu. Pobudza przemianę materii i oczyszcza organizm z toksyn. Od lat zresztą
pietruszka stanowi cenny
surowiec leczniczy. Jej spożywanie zalecano w przypadku
infekcji dróg moczowych oraz
w dolegliwościach bólowych
żołądka.

Niezwykle cenna dla zdrowia jest też natka pietruszki.
Rośnie zdecydowanie szybciej
niż korzeń, daje też obfitszy
plon. Urośnie na balkonie oraz
w doniczce na kuchennym
parapecie. Stanowi doskonałą
przyprawę i dodatek do wielu
potraw, a przy tym to skarbnica witaminy C.

Pasternak

To warzywo niezwykle
ciekawe i smaczne. Choć
obecnie jest mało znane, w
dawnej kuchni polskiej pojawiało się na stołach stosunkowo często. Karmiono nim
również zwierzęta. Zazwyczaj
mylone jest z pietruszką, ale
sądzi się, że ma od niej zdecydowanie więcej walorów
odżywczych. Pasternak to
roślina spokrewniona z niebezpiecznym barszczem Sosnowskiego. Jej liście mogą
więc poparzyć, zwłaszcza w
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słoneczne dni. Pasternak stanowi źródło witaminy C oraz
witamin z grupy B. Wyróżnia się wysoką zawartością
kwasu foliowego. Ma duże
pokłady błonnika, wspomaga
przemianę materii, a przy tym
ma niewiele kalorii. Wykazuje działanie moczopędne.
Pozytywnie wpływa też na
krążenie krwi. To również
skuteczny naturalny lek na
bezsenność i nerwowość.

Topinambur

Znany jest też jako słonecznik bulwiasty, to nie tylko
roślina uprawna, ale też coraz
częściej wykorzystywana jako
oryginalna ozdoba ogrodu.
Jej nadziemna część nie tylko
pięknie się prezentuje, ale też
przyciąga pożyteczne owady
(np. pszczoły). Pochodzi z
Ameryki Północnej. W Polsce
przez długi czas warzywo było

traktowane jako roślina pastewna. Serwowano ją bydłu
i trzodzie chlewnej w formie
kiszonki lub zielonki. Nie wolno przesadzać ze spożyciem
topinamburu. Zjedzenie warzywa w dużej ilości może
dać efekt przeczyszczający.
Ostatnie lata jednak wprowadziły topinambur do kuchni.
Odkryto, że zawiera sporo
cennych i łatwo przyswajalnych substancji. Stanowi źródło witaminy C oraz witamin z
grupy B, potasu, cynku, żelaza
i fosforu. Warzywo polecane
jest cukrzykom ze względu
na obecną w nim inulinę. Ten
naturalny prebiotyk nie tylko
reguluje poziom cukru we
krwi, ale też ułatwia trawienie, wspomaga odporność i
zapobiega zaparciom.
Za tydzień druga część o
roślinach korzeniowych.

» Pietruszka pobudza przemianę materii
i oczyszcza organizm z toksyn

Agnieszka Gotówka (biokurier.pl)

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

» Niektóre historie o psach
można włożyć między bajki

Niekończące się mity o psach
Jak często zdarza wam się je usłyszeć? Czy wyprowadzacie innych z tej błogiej nieświadomości? Opiszę kilka mitów, gdyż to przecież niekończąca się opowieść...

Mit 1. Psy można szkolić
dopiero, gdy skończą rok.
Sądzę, że ten mit powstał
podczas szkoleń tradycyjnych
psów. A prawda jest taka, iż
trening z psem zaczynamy
już od wieku szczenięcego
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– oczywiście z wieloma obostrzeniami ze względu na
rozwój organizmu psa. Jednak na rynku znajduje się już
wielu trenerów, instruktorów
czy behawiorystów zwierząt,
którzy oferują zajęcia indy-

widualne dla najmłodszych
pupili, bądź typowo psie
przedszkola. Nie traćcie tego
cennego czasu na rozpuszczanie małej bestii.
Mit 2. Starszego psa nie da
się nauczyć nowych sztuczek.

Tak jak człowiek uczy się
całe życie, tak samo zwierzę!
Nigdy nie jest za późno na
edukację pupila! U starszych
osobników przyswojenie wiedzy może trwać ciut więcej
czasu, niż u młodszych, ale
zapewniam, dadzą radę. Ponadto istnieje bardzo wiele
technik pracy z psem i mam
tu na myśli pracę holistyczną. Warto przyjrzeć się także
nietypowym psim sportom,
weźmy choćby treibball.
Mit 3. Agresywny pies ma
czarne podniebienie.
To totalna bzdura! Agresja
wynika z innych przyczyn, a
większości z nieprawidłowego
wychowania, lęku, terytorializmu i indywidualnych przeżyć.
W tym przypadku polecam
zgłosić się do specjalisty po
pomoc.
Mit 4. Pies dostanie robaków od słodyczy.
W słodyczach nie ma robaków! Za to potrafią one bardzo
zaszkodzić psu! A na stronie
https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/
dogs-plant-list znajdziecie
spis roślin trujących dla psów.
I pamiętajcie, o zdrowym
żywieniu pupili możecie porozmawiać z dietetykiem weterynaryjnym.
Mit 5. Mój pies nie lubi
żadnych zabawek.
Prawda jest taka – nie znalazłeś jeszcze odpowiedniej
zabawki dla psa!
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt, trener psów
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)
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Poziomo:
2 - regres w rozwoju ekonomicznym państwa
4 - część składowa urządzenia w kształcie
obracającego się walca
6 - nauka analizująca i opisująca produkcję,
dystrybucję, konsumpcję dóbr i usług
7 - zjednywanie zwolenników dla
jakiejś sprawy
8 - nieporządek, zamieszanie, hałas
spowodowany podnieceniem,
pośpiechem
10 - szczątki dawnych zwierząt lub
roślin zachowane w skałach
14 - brak przyjaznych uczuć,
obojętność
15 - kazanie objaśniające teksty
biblijne
16 - dowódca najmniejszej jednostki
taktycznej legionu w armii rzymskiej
Pionowo:
1 - miejsce, w którym ptaki zakładają gniazdo i
lęgną się młode
2 - grupa pojazdów lub jeźdźców jadących
razem
3 - człowiek niechlujny,
nieelegancki, niedbały
5 - zmyślone, niemające sensu
opowiadanie
9 - rasa psów, należąca do grupy
psów gończych o cęntkowanej
sierści
11 - osoba wprowadzająca
zamieszanie i niepokój
12 - opłacone prawo do korzystania z
usług
13 - potocznie twarz człowieka lub pysk
u zwierząt
17 - człowiek okrutny, bezwzględny,
narzucający innym swoją wolę

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - pytające zwierzę - jak
4 - część przedsiębiorstwa dla hazardzisty - zakład
6 - drzewo pali nie po kolei - lipa
7 - pieniężny owoc o dużej wartości - melon
9 - współpracownik z laboratorium - kolaborant
11 - wielotonowe stukanie - walenie
12 - skok w okrętowy otwór u bogatych - luksus
14 - pozbawiony czegoś krzew - bez
Pionowo:
1 - ciężarowe piwo - tatra
3 - zdrobniale Cezarego naczynie - czarka
5 - odwrócony szczyt o nieprzyjemnym zapachu - pot
7 - w nim ziemniak i harcerz - mundurek
8 - warzywne do widzenia staruszkowie - papryki
10 - policyjne miasto nad Odrą - Police
12 - sikaj po bombie - lej
13 - pojedynczy strażak - sam

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

01:20

Skąd wiesz?

21:35

POLSAT

komedia, USA, 2010

TVP1

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.

M jak miłość
poniedziałek
TVP 2

20:55

1 - 7 października 2021
Poniedziałek

22:35
TVN

Sobota

23:10

Plan doskonały

POLSAT

Do oddziału banku przy Wall Street wchodzi
grupa ludzi. Wyciągają broń, terroryzując
klientów i pracowników placówki. Zamiast
jednak uciec z gotówką, barykadują się
wewnątrz z zakładnikami. Każą im włożyć
identyczne kombinezony i zasłonić twarze.
Budynek zostaje otoczony przez policję. Na
miejsce przyjeżdżają kapitan John Darius oraz
detektywi Keith Frazier i Bill Mitchell. Mają oni
podjąć negocjacje z bandytami i doprowadzić
do uwolnienia przetrzymywanych przez nich
zakładników.

23:10

Skyfall
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2012

POLSAT

Poszukiwacze zaginionej arki
ﬁlm przygodowy, USA, 1981

W trakcie jednej z ekspedycji archeolog
Indiana Jones (Harrison Ford) odkrywa w Peru
starożytny grobowiec. Na jego trop wpada
także największy rywal badacza, pracujący
dla nazistów Rene Belloq (Paul Freeman).
Podstępem wykrada on złotego bożka znalezisko Jonesa. Jakiś czas później Indiana
otrzymuje tajne zadanie od służb specjalnych.
Ma odszukać pustynne miasto, odkryte
rzekomo przez niemieckich naukowców.
Tam, w podziemiach świątyni, znajduje się
legendarna Arka Przymierza.

Stambuł. James Bond tropi najemnika
Patrice’a, który ukradł dysk z informacjami
o tajnych agentach działających w organizacjach terrorystycznych. Dopada wroga na
dachu rozpędzonego pociągu. Współpracująca
z brytyjskim szpiegiem agentka Moneypenny
przypadkowo traﬁa go z broni palnej
w ramię. 007 zostaje uznany za zmarłego.
Fiasko misji ma poważne konsekwencje dla
M. Gareth Mallory, przewodniczący Komitetu
Wywiadu i Bezpieczeństwa, chce, by przeszła
na emeryturę.

Wtorek

thriller, USA, 2006

Niedziela
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Środa

Mission: Impossible 3
ﬁlm sensacyjny, Niemcy, Chiny, USA, 2006

Agent jednostki Impossible Missions Force,
Ethan Hunt (Tom Cruise), postanawia zmienić
swoje życie i wreszcie się ustatkować. W dniu
zaręczyn z Julią (Michelle Monaghan) dostaje
jednak wiadomość o zaginięciu funkcjonariuszki Lindsey Farris (Kerri Russell). W tajemnicy
przed narzeczoną Ethan podejmuje się misji
ratunkowej. Okazuje się, że Lindsey została
porwana przez handlarza bronią OwenaDaviana (Philip Seymour Hoﬀman). Wydaje
się, że operacja tajnego agenta ma szansę
powodzenia.

00:10
TVP1

Czwartek

23:10

Jesteś tylko mój

POLSAT

thriller, Kanada, 2018

Kyle (Dan Payne) i Sophia (Kelly Sullivan)
zdecydowali się na separację. Jednak dla
dobra nastoletniej córki Emmy (Alisha
Newton) postanawiają uratować swoje
małżeństwo. W ich życiu niespodziewanie zjawia się Claire (Anna Van
Hooft), atrakcyjna sąsiadka, z którą Kyle
nawiązuje przelotny romans. Wkrótce
okazuje się, że kobieta jest w ciąży
i spodziewa się dziecka mężczyzny.
Próbuje przekonać Kyle’a, że jego była
żona chce ją zamordować.

Step Up - taniec zmysłów
ﬁlm muzyczny, USA, 2006

Tyler Gage (Channing Tatum) wychował
się w najgorszej dzielnicy Baltimore. Marzy,
by wreszcie kiedyś wyrwać się z getta,
w którym żyje. Jest zdolnym tancerzem
ulicznym, ale i, jak się okazuje, zwykłym
chuliganem. Pewnego dnia demoluje audytorium szkoły artystycznej w Maryland.
Za karę ma wykonać tam dwieście godzin
prac społecznych. Jedną z uczennic szkoły
jest pochodząca z dobrego domu Nora Clark
(Jenna Dewan), baletnica, która przygotowuje się do prezentacji dyplomowej.

piątek

1 października

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 Agape - 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 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Trendy w świata zwierząt

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Postaw na milion
- teleturniej
14:05 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2017
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

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
21:20 Kulisy „Na sygnale”
21:35 Na sygnale - serial
22:05 Motylem jestem czyli
romans 40-latka
23:40 Festiwal Niepokorni
Niezłomni Wyklęci

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 You Can Dance - Nowa
Generacja - Akademia
- widowisko rozrywkowe
22:00 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:05 Muzyka, Taniec,
Zabawa
- koncert
00:10 Chocolat - dramat,
prod. Francja, 2016
02:15 Licencja na zabijanie
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 1989
04:40 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
05:35 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Drapacz chmur
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Hong Kong, 2018, reż.
Rawson Marshall Thurber,
wyk. Dwayne Johnson,
Neve Campbell, Chin Han,
Roland Moller, Noah Taylor
22:10 300: Początek
imperium
- ﬁlm przygodowy, USA,
2014, reż. Noam Murro,
wyk. Sullivan Stapleton,
Eva Green, Lena Headey,
Hans Matheson, David
Wenham
00:25 Kuba Wojewódzki
01:30 Uwaga!
- magazyn
01:45 Noc magii
03:05 Kuchenne
rewolucje
04:10 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 prod. Polska
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
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
FILM PRZYGODOWY

23:10 Geneza planety małp
San Francisco. Will
Rodman pracuje
w ﬁrmie farmaceutycznej.
Marzy o stworzeniu leku
regenerującego tkankę
mózgową, który mógłby
uzdrowić jego cierpiącego
na chorobę Alzheimera
ojca. Pod opiekę młodego
naukowca traﬁa mały
szympans o imieniu
Caesar. Na nim właśnie
Will prowadzi badania,
na które nie pozwala
mu ﬁrma.
01:20 Skąd wiesz?
03:40 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
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 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:05 Wydarzenie aktualne
09:40 Personel - ﬁlm
11:00 Perły i dukaty
- serial TVP
12:40 Wieczór u AbdOna
- ﬁlm obyczajowy
13:35 Pina mnie kiedyś
zapytała... - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja,
1983
14:45 Złota klatka - dramat,
prod. Hiszpania, Meksyk
16:45 Przystań - ﬁlm TVP
18:10 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 David Copperﬁeld
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
20:00 Wieczór kinomana

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
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
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Inﬁltrator
22:10 Quest

05:55 Szkoła
07:00 Szpital - program
obyczajowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka o
wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Wesołowska
i mediatorzy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Mamy to - 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).
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
Gwiazdy Kabaretu 21:00
Troje pod przykrywką 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:05 Bez litości
Jennifer Hills wynajmuje
położoną w lesie chatę, by
pracować nad nową książką.
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 - Lista przebojów

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

KOMEDIA

20:05 Wieczór kinomana
- Projekt Floryda
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2017
22:05 Tego się nie wytnie
23:25 Charlotte Rampling.
Spojrzenie
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy, Francja,
2011
01:10 Teraz animacje! - Twarz
Carlotty - ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, 2018
01:15 Teraz animacje!
- Mgnienia oka
- ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, 2018
01:15 Teraz animacje!
- Kaprysia - ﬁlm
01:25 Informacje kulturalne
01:55 Szpital przemienienia
- dramat

00:05 Belfer 2
Do Brooklynu
na pogrzeb swojego
brata przybywa były
komandos Karl Thomasson. Tam od bratanicy
dowiaduje się, że brat
został zastrzelony przez
tzw. Bractwo - gang
młodzieżowy trzęsący
miejscową szkołą. Pragnąc
rozwikłać dlaczego i przez
kogo został zabity, Karl
podaje się za nauczyciela
historii i zaczyna żmudne
śledztwo.
02:00 Castle - serial
kryminalny
03:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Kobiety pragną
bardziej
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, Holandia, 2009,
reż. KenKwapis, wyk.
Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Ben Aﬄeck,
Jennifer Connelly, Drew
Barrymore, Justin Long,
Bradley Cooper, Ginnifer
Goodwin
00:15 Agent i pół
- ﬁlm komedia,
USA/Chiny, 2016,
reż. Rawson Marshall
Thurber, wyk. Dwayne
Johnson, Kevin Hart,
Amy Ryan, Danielle
Nicolet, Jason Bateman,
Aaron Paul
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
11:45 Grunt to droga 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia
Obiecana 13:05 Maryja
z Nazaretu 13:30 Msza święta z Jasnej Góry 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 Myśląc
Ojczyzna 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
09:15 Fascynujący świat
- Nauka o śnie: jak spać
lepiej
10:15 Sprawa dla reportera
11:15 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:10 Major Dundee - western,
prod. USA, 1965
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
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
11:20 Mini audycja
11:25 Rodzinny ekspres
- Rodzinna modlitwa
różańcowa - magazyn
12:00 You Can Dance - Nowa
Generacja - Akademia
- widowisko rozrywkowe
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Eurowizja Junior 2021 Finał - widowisko
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
17:45 Mini audycja
17:50 Słowo
na niedzielę
18:00 Panorama

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial, Polska
13:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:20 MasterChef
16:50 Pomysłowe projekty
17:25 MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
17:55 Zaplanuj
długie życie
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Mam talent

SERIAL KOSTIUMOWY

TELETURNIEJ

KOMEDIA

15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Skyfall
- ﬁlm sensacyjny
23:55 Festiwal Niepokorni
Niezłomni Wyklęci
00:25 Motylem jestem czyli
romans 40-latka
02:05 Genialny wynalazek
- komedia
03:40 Jaka to melodia?

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 The Voice of Poland
- Przesłuchania
w ciemno
22:15 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:15 Kino relaks
- Różowa Pantera
- komedia kryminalna,
prod. USA, 2006
01:00 Czarny motyl
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2017
02:40 Pieskie szczęście
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2006
04:30 Wezwanie
- ﬁlm TVP
05:45 Zakończenie dnia
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21:45 Bajecznie bogaci
Azjaci
- ﬁlm komedia, USA, 2018,
reż. Jon M. Chu, wyk.
Constance Wu, Henry
Golding, Michelle Yeoh,
Gemma Chan, LisaLu,
Awkwaﬁna
00:15 Ciemniejsza strona
Greya
- ﬁlm obyczajowy, Chiny,
Japonia, USA, 2017, reż.
James Foley, wyk. Dakota
Johnson, Jamie Dornan,
Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote
02:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

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

21:05 Kapitan Ameryka:
Pierwsze starcie
Kapitan Ameryka to
pierwsza postać stworzona przez Marvel Comics.
Steve przed wojną był
studentem sztuki, który
w 1940 roku postanowił
zaciągnąć się do wojska.
Nie został przyjęty z
powodu słabego zdrowia,
ale dostał propozycję
uczestniczenia w tajnym
eksperymencie.
23:55 Underworld:
Przebudzenie
01:45 Świat według
Kiepskich
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:55 Piosenki z Polskich
Nagrań - widowisko
07:55 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni Janusz Olejniczak
08:55 Wydarzenie aktualne
09:20 Sydney, brat Charliego
Chaplina
10:30 Serialowa nostalgia
- Wojna domowa - serial
11:40 Do dzieła - magazyn
12:10 Nazywam się Cukinia
- ﬁlm animowany, prod.
Szwajcaria, Francja, 2016
13:25 Przygody barOna
Munchausena - ﬁlm
przygodowy, prod. USA
15:40 Mieszczanie żywieccy
16:10 Tego się nie wytnie
- talk-show
17:30 Retro kino - Na
nabrzeżach - dramat
19:20 Co dalej?
19:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina

06:00 Castle - serial
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.

04:55 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
12:15 Makłowicz
w drodze
12:45 Hotel Paradise
15:45 Beethoven VII:
Świąteczna przygoda
- ﬁlm rodzinny, USA,
Kanada, 2011, reż. John
Putch, wyk. John Cleese,
Kyle Massey, Robert Picardo, Tom Arnold, Munro
Chambers, Kim Rhodes
17:35 Niesamowity Hulk
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2008, reż. Louis
Leterrier, wyk. Edward
Norton, Liv Tyler, Tim
Roth, William Hurt,
Tim Blake Nelson,
TyBurrell

06:50 Galileo 10:50 Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas!
Fred Flintstone i jego najlepszy przyjaciel Barney Rubble
właśnie ukończyli Akademię
Bronto Crane co zapewni im
dobrą pracę w kamieniołomie. Tymczasem
w Bedrock pojawia się Wilma
Slaghoople, młoda i piękna
córka bogatego Pułkownika
i Pearl Slaghoople, która
uciekła z domu, by uniknąć
małżeństwa z nudnym
absolwentem Princestone
Chipem Rockefellerem.
12:50 Dzieci na tropie prawdy
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Kocham.
Przepraszam. Dziękuję
21:00 Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 00:05 Blok 99 02:55
Śmierć na 1000 sposobów
03:25 TOP 10

MELODRAMAT

FILM WOJENNY

FILM PRZYGODOWY

22:40 Bilet do kina
- Kochanica Francuza
- melodramat,
prod. Wielka Brytania
W 1980 roku powstaje
ﬁlm o XIX-wiecznym
romansie Sary, porzuconej
niegdyś przez francuskiego kochanka i Charlesa.
00:50 Seans kultowy
- Król komedii
- dramat, prod. USA,
1983
02:50 Mieszczanie
żywieccy
- Antoni i Aleksander
03:15 Co dalej?
- program publicystyczny
prod. Polska
03:45 Wieczór kinomana
- Projekt Floryda
- ﬁlm obyczajowy

20:00 Furia
Niemcy, koniec II
wojny światowej. Załoga
amerykańskiego czołgu
wyrusza za linię frontu w
celu obrony alianckich linii
zaopatrzenia.
22:30 Red 2
Emerytowani agenci CIA
próbują odnaleźć broń
masowego rażenia.
00:50 Gotowy
na wszystko
02:30 Castle - serial
kryminalny
03:35 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Władca pierścieni:
Drużyna Pierścienia
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia,
USA, Niemcy, 2001,
reż. Peter Jackson,
wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Liv Tyler, Sean
Astin, Sean Bean, Christopher Lee, Cate Blanchett,
Orlando Bloom, John
Rhys-Davies, Billy Boyd,
Dominic Monaghan
23:55 Legion samobójców
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2016, reż. David Ayer,
wyk. Will Smith, Jared
Leto, Margot Robbie, Joel
Kinnaman, Viola Davis,
Ben Aﬄeck
02:35 Noc magii

TV Trwam
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00
Nowenna przed 30. Rocznicą
powstania Radia Maryja
13:00 Petra - tajemnicze
miasto 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta
14:20 100 cudownych miejsc na
świecie 14:35 Próba wiary.
Święty Franciszek z Asyżu
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10
Podkarpacki Wołyń 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
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:55 Słowo na niedzielę
- W połowie wesela
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:25 Fascynujące miejsca
- Fascynująca Szwajcaria
09:50 Weterynarze z sercem
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
- Klasztorne smaki
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
12:55 Umarł, aby żyć. Rzecz
o Stefanie Kardynale
Wyszyńskim
13:25 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
11:10 Mini audycja
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.
Opole 2022
- widowisko muzyczne
16:15 Przyjaciele na zawsze
- program rozrywkowy
17:05 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- reportaż
17:40 Lajk!
18:00 Panorama

04:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
05:40 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:45 Nowa Maja w ogrodzie
07:15 Akademia ogrodnika
07:20 MądrzeJEMY
z Katarzyną Bosacką
07:50 Zaplanuj długie życie
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Co za tydzień
- magazyn
12:00 Receptura - serial, Polska
13:00 Top Model
14:30 Mam talent
- program rozrywkowy
16:20 Sekretne życie zwierzaków domowych
- ﬁlm komedia, Japonia,
USA, Francja, 2016, reż.
Chris Renaud, Yarrow
Cheney, wyk. Louis C.K.,
Eric Stonestreet, Kevin
Hart, Albert Brooks

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:00 Skok przez płot
Verne i jego leśni
przyjaciele obudzili się
po długiej, zimowej
drzemce i jakież było ich
zaskoczenie, kiedy odkryli,
że w samym środku ich
kiedyś naturalnego
środowiska wyrósł wysoki,
zielony żywopłot,
a w ich życiu pojawił się
RJ, wygadany szop pracz,
który twierdzi, że świat za
żywopłotem zamieszkiwany przez dziwaczne istoty
zwane ludźmi.
08:50 Gwiezdne wojny:
Część V - Imperium
kontratakuje
11:40 Shrek Forever
13:35 Ninja Warrior Polska
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia

07:00 Rewia Polskich Nagrań
- program rozrywkowy
07:55 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Od ucha do ucha - ﬁlm
animowany, prod. Belgia,
Szwajcaria, Francja, 2017
09:10 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
09:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
- I etap - dzień 1. Przesłuchania poranne
14:40 Królowie Słońca - ﬁlm
przygodowo-historyczny,
prod. USA, 1964
16:35 Muzyka Skalnego
Podhala - Zielone
16:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
- I etap - dzień 1. Przesłuchania popołudniowe
21:30 Monstrum - komedia
23:25 Trzeci punkt widzenia

06:00 Rodzinny interes
08:50 Uciekająca panna
młoda
11:20 Ślubne wojny
Najlepsze przyjaciółki
wychodzą za mąż w tym
samym dniu. Każda z nich
stara się, by jej wesele
było idealne.
12:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Szczęście Hansa
14:20 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Żabi Król
15:30 Piękna i Bestia
Bella gotowa jest zamieszkać w zamku potwora,
aby ratować ojca. Z czasem
między dziewczyną
a bestią zaczyna rodzić
się uczucie. Jednocześnie
o rękę Belli zabiega przystojny myśliwy Gaston.
17:55 Pokojówka
na Manhattanie

04:55 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Makłowicz
w drodze
11:50 Hotel Paradise
13:50 Papiery na szczęście
- serial, Polska
16:10 Władca pierścieni:
Drużyna Pierścienia
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia,
USA, Niemcy, 2001,
reż. Peter Jackson,
wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Liv Tyler,
Sean Astin, Sean Bean,
Christopher Lee, Cate
Blanchett, Orlando Bloom,
John Rhys-Davies, Billy
Boyd, Dominic Monaghan,
Ian Holm, Hugo Weaving

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL FABULARYZOWANY

PROGRAM ROZRYWKOWY

MAGAZYN

KOMEDIODRAMAT

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. Polska
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Koncert ku pamięci
K.K. Baczyńskiego
z okazji stulecia
urodzin
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Koncert ku pamięci
K.K. Baczyńskiego
23:30 Festiwal Niepokorni
Niezłomni Wyklęci
23:55 Skyfall - ﬁlm sensacyjny
02:25 Córka albo syn - ﬁlm
03:45 Program rozrywkowy

18:30 Na sygnale
- serial fabularyzowany
prod. TVP
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Czarny motyl
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2017
Cierpiący na brak
weny twórczej pisarz
zaprasza do swojego
domu mężczyznę
spotkanego
w barze.
22:40 Kino bez granic
- Zasady nie obowiązują
- ﬁlm prod. USA, 2016
00:55 Kanał
- dramat wojenny
04:30 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef
21:30 Receptura - serial
22:30 Nowe oblicze Greya
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2018, reż. James Foley,
wyk. Dakota Johnson,
Jamie Dornan, Eric
Johnson
00:45 Skyscraper Drapacz
chmur - ﬁlm sensacyjny,
USA, Hong Kong, 2018, reż.
Rawson Marshall Thurber,
wyk. Dwayne Johnson,
Neve Campbell
02:55 Noc magii
04:25 Kto was tak urządził

19:30 Państwo
w Państwie
- magazyn
20:00 Kabaret na żywo.
Młodzi i Moralni
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
23:10 Poszukiwacze
zaginionej arki
Jeden z największych
przebojów w historii
kina, a zarazem jeden
z najlepszych ﬁlmów
rozrywkowych w dorobku
Stevena Spielberga.
Pierwsza część znanego
cyklu ﬁlmów o przygodach
archeologa Indiany
Jonesa.
01:45 Pierwszy strzał
03:55 Świat według
Kiepskich

24:00 Dzikie historie
- komediodramat
02:05 Teraz animacje!
- Twarz Carlotty
- ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, 2018
02:10 Teraz animacje!
- Mgnienia oka
- ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, 2018
02:15 Teraz animacje!
- Kaprysia - ﬁlm
animowany
02:30 Kino nocne - O ojcach
i synach
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Liban, Niemcy, Katar,
USA, Austria, 2017
03:35 Muzyka Skalnego
Podhala - Zielone
03:45 Jarocin - koncert
05:20 Zakończenie

20:00 Anna
Anna wczoraj była
narkomanką w moskiewskim półświatku,
a dziś jest topową modelką
w największych paryskich
domach mody. Nikt nie
wie, kim jest naprawdę.
22:20 16 przecznic
00:20 Władcy ognia
02:20 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Liga sprawiedliwości
- ﬁlm przygodowy, USA,
Kanada, Wielka Brytania,
2017, reż. Zack Snyder,
wyk. Ben Aﬄeck, Henry
Cavill, Amy Adams, Gal
Gadot, Ezra Miller, Jason
Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane
22:30 Człowiek o żelaznych
pięściach - ﬁlm przygodowy, USA, Hong Kong,
2012, reż. RZA, wyk. RZA,
Rick Yune, Russell Crowe,
LucyLiu, Dave Bautista,
Jamie Chung
00:35 Zbrodnia w sąsiedztwie
- serial, USA
01:45 Druga strona
medalu
- talk show
03:30 Noc magii

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:45 Tom
i Jerry: Robin Hood i jego
Księżna Mysz 08:55 Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas!
10:50 Galileo 12:50 Dziś 13,
jutro 30 Jest rok 1987, Jenna to
13-letnia dziewczyna, która
lada dzień stanie się kobietą.
14:55 Bibliotekarz II: Tajemnice
kopalni króla Salomona
17:00 Kocham. Przepraszam.
Dziękuję 18:00 STOP
Drogówka 19:00 Galileo
- popularno-naukowy 20:00
Troje pod przykrywką 21:00
Apocalypto Pełen rozmachu,
zapierający dech w piersiach
ﬁlm przygodowy w reżyserii
Mela Gibsona, rozgrywający
się w okresie upadku wielkiej
cywilizacji Majów.
00:00 Najczarniejsza godzina.
Dwaj młodzi, innowacyjni
programiści ze Stanów
Zjednoczonych, Sean i Ben,
przyjeżdżają do Moskwy.

TV Trwam
09:00 100 cudownych miejsc
na świecie 09:10 Spotkanie
z Magdą Buczek 09:15 Manna z Nieba 09:30 Msza święta
10:40 Cuda Jezusa 11:30 100
cudownych miejsc na świecie
11:40 Noc w Muzeum 12:00
Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś
13:30 Papież Polak do Rodaków
14:05 Jutrzenka nadziei
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
Święty na każdy dzień 19:30
Opowieści biblijne -historie
animowane 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Każde życie jest cudem
21:00 Apel Jasnogórski

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Okiem Wiary - 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
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 BBC w Jedynce
- Wodopój. Afrykańska
oaza zwierząt - cykl
dokumentalny

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Program katolicki
06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2017
16:00 Koło fortuny

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

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
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Stara
kobieta wysiaduje
22:30 Świat bez ﬁkcji - Liban
23:35 Festiwal Niepokorni
Niezłomni Wyklęci
00:45 Przeprowadzka - ﬁlm

16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial 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 Joanna
- dramat, reż. Feliks Falk,
wyk. Urszula Grabowska,
Sara Knothe
01:55 Warto kochać - serial
02:55 Zasady nie obowiązują

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
19:35
19:45
19:55
20:10

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
- program obyczajowy
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Chyłka-Inwigilacja
- serial, Polska
22:35 Plan doskonały
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2006, reż. SpikeLee,
wyk. Denzel Washington,
Clive Owen, Jodie Foster,
Christopher Plummer,
Willem Dafoe, Chiwetel
Ejiofor
01:10 Co za tydzień
- magazyn
01:40 Uprowadzona
- serial, Francja, USA
02:40 Uwaga!
- magazyn
03:00 Noc magii
04:20 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

4 października
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
08:30 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
- I etap - dzień 2. Przesłuchania poranne
14:40 Nad rzeką, której nie
ma - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1991, reż.
Andrzej Barański, wyk.
Marek Bukowski, Joanna
Trzepiecińska, Marta KOnarska, Tomasz Hudziec,
Mirosław Baka, Adrianna
Biedrzyńska, Magda
Scholl, Andrzej Mastalerz
16:20 Wolfgang Amadeus
Mozart - Eine kleine
Nachtmusik Allegro - ﬁlm
16:25 Orkiestra
16:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
21:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
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

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

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 Blok 99
Były bokser, Bradley, traci
pracę, a w jego małżeństwie
pojawia się kryzys. Żeby
stanąć ﬁnansowo na nogi
i zapewnić lepsze życie żonie
żonie, Bradley podejmuje się
przemytu narkotyków. 00:25
Wikingowie

FILM AKCJI

FILM AKCJI

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

23:25 Królowie ulicy 2:
Motor City
Ray Liotta wciela się
w postać detektywa z Detroit, Marty’ego Kingstona, lidera tajnej jednostki
antynarkotykowej. Ktoś
systematycznie morduje
jej członków i aby rozwiązać zagadkę, Kingston
łączy siły z zarozumiałym,
młodym detektywem
z wydziału zabójstw.
01:25 Ocalenie
03:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

21:55 Kino Mocnych Wrażeń Ucieczka gangstera
- ﬁlm akcji,
prod. USA, 1972,
reż. Sam Peckinpah,
wyk. Steve McQueen
00:10 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
00:45 Panorama kina
polskiego
- Serce miłości
- ﬁlm fabularny
02:10 Scena muzyczna
03:15 Bogowie
z Molenbeek
- ﬁlm dokumentalny
04:40 Informacje
kulturalne
- informator kulturalny
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Zakończenie

20:00 Skazany na piekło
Amerykanin traﬁa
do rosyjskiego więzienia
o zaostrzonym rygorze.
Władze ośrodka organizują tam cykliczne walki
pomiędzy osadzonymi.
22:00 Inﬁltrator
00:10 Polowanie
na czarownice
02:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TV Trwam

21:35 Francuski numer
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2006,
reż. Robert Wichrowski,
wyk. Karolina Gruszka, Jan
Frycz, Maciej Stuhr, Robert
Więckiewicz, Marcin
Dorociński
23:45 Obecność II
- ﬁlm horror, USA,
2016, reż. James Wan,
wyk. Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Madison
Wolfe, Frances O’Connor,
Lauren Esposito, Franka
Potente
02:30 Zbrodnia
w sąsiedztwie
- serial, USA
03:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:50 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz-10 przykazań
13:05 Ukraińska zbrodnia
w Hucie Pieniackiej 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Święty
Franciszek i brat Leon 15:10
Tydzień, który zmienił świat
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Sanktuaria 16:30 NIe Przelewaj
16:55 Świadkowie 17:30
Spotkanie Rodziny Radia
Maryja w Limanowej 19:30
Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
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
- Fascynujące migracje
14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Nie w sile, lecz w
prawdzie - reportaż
06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 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
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
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
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
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Pełny obraz
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:30 Podwójne uderzenie
- ﬁlm fabularny

17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Czarne żniwa - serial
22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2018
23:55 Ludzkie historie
- Nieletni Inżynierowie
01:00 Jak pies z kotem
- ﬁlm fabularny
02:50 Joanna - dramat
04:50 Ochrona głuszca
w Polskich Lasach

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
00:10 Chyłka-Inwigilacja
- serial, Polska
01:10 W garniturach
- serial, USA
02:10 Uwaga!
- magazyn
02:30 Noc magii
03:50 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
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior Polska
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
FILM SENSACYJNY

23:10 Mission: Impossible 3
Hollywood po raz
kolejny pokazał, że warto
inwestować w sequele.
Wystarczy sprawdzony
scenariusz, gwiazdorska obsada i sprawna
ręka reżysera. Tom
Cruise, który ponownie
wcielił się w rolę Ethana
Hounta, po raz kolejny
ratuje świat dokonując
rzeczy niemożliwych.
Jego przeciwnikiem jest
perﬁdny Oven Davian,
brawurowo zagrany
przez Philipa Seymoura
Hoﬀ mana.
01:55 Krwawy biznes
04:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy

TVP Kultura
07:25
08:00
08:25
08:55
09:15

09:50

14:40
16:05
16:15
16:35
16:50

Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Wydarzenie aktualne
Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
Niedziela Barabasza
- ﬁlm TVP, reż. Janusz
Kondratiuk, wyk. Anna
Seniuk, Zdzisław Kuźniar,
Jan Mateusz Nowakowski
XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
- I etap - dzień 3.
Przesłuchania poranne
Tego się nie wytnie
Muzyka Skalnego
Podhala - Zielone
Co dalej? - program
publicystyczny
Portrety - Barbara Sier
XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
- I etap - dzień 3. Przesłuchania popołudniowe

FILM FABULARNY

21:30 Havel
- ﬁlm fabularny,
prod. Czechy, 2020
23:25 Co dalej? - program
publicystyczny
23:50 Młoda Polska
- 60 kilo niczego
- ﬁlm krótkometrażowy
00:30 Kosmos
- dramat,
prod. Francja, 2015, reż.
Andrzej Żuławski, wyk.
Sabine Azema, Jean Francois Balmer, JOnathan
Genet, Johan Libereau,
Victoria Guerra
02:15 Portrety - Barbara Sier
- Janik - cykl reportaży
02:30 Marnie. Przyjaciółka
ze snów - ﬁlm
04:20 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
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
prod. Polska

05:55 Szkoła
07:00 Szpital - program
obyczajowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Wesołowska
i mediatorzy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania
- 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.
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 Przyciąganie 00:25
Wikingowie 01:25 Śmierć na
1000 sposobów 02:25 Ucho
Prezesa

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

20:00 Poza prawem
Trzej nieudacznicy
traﬁają do jednej więziennej celi. Jeden z nich
obmyśla plan ucieczki.
22:00 Furia
00:30 Quest
Uliczny złodziejaszek
staje przed niepowtarzalną szansą zdobycia cennej
nagrody w międzynarodowym turnieju walk.
02:25 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:25 Na jedwabnym
szlaku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Ostatnia misja
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 1999, reż. Wojciech
Wójcik, wyk. Peter J.
Lucas, Janusz Gajos, Ewa
Gorzelak, Mirosław Baka,
Piotr Fronczewski, Artur
Żmijewski, Jerzy Kamas,
Małgorzata Foremniak,
Paweł Wilczak, Marek
Barbasiewicz, Wojciech
Wysocki, Danuta Stenka
23:50 Purpurowe rzeki II
- ﬁlm sensacyjny, Francja,
Włochy, Wielka Brytania,
2004, reż. Olivier Dahan,
wyk. Jean Reno, Benoit
Magimel
02:00 Zbrodnia
w sąsiedztwie
- serial, USA
03:05 Druga strona medalu

TV Trwam
11:05 Jezus 11:35 Święty na
każdy dzień 11:40 Ma się
rozumieć 11:50 Słowo życia
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Mojżesz-10 przykazań 13:15 100
cudownych miejsc na świecie
13:25 Słowo życia
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 Jestem mamą 16:55
Kolory Świętości 17:00 100
cudownych miejsc 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 niedokończone19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Poznajemy Polskę 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 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
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

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
21:05 Pele: narodziny legendy - ﬁlm biograﬁczny
23:00 Historia bez tajemnic
00:10 Jesteś tylko mój
- ﬁlm horror

SERIAL OBYCZAJOWY

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
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Czarne żniwa
- serial kostiumowy
22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2020
24:00 Orchidea miłości
- komedia, prod. USA
01:40 Hotel Vidago Palace
- serial obyczajowy
02:40 Born2Drive - ﬁlm
04:25 Za marzenia - serial
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model
23:00 Pozwól mi wejść
- ﬁlm horror,
Wielka Brytania,
prod. USA, 2010,
reż. Matt Reeves, wyk.
Kodi Smith-McPhee, Chloe
Grace Moretz, Richard
Jenkins, Cara Buono,
Elias Koteas
01:25 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:20 Noc magii
03:40 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 Family Food
Fight
21:05 Komisarz Mama
22:10 Love Island. Wyspa
miłości

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:25 Do dzieła - magazyn
08:45 Portrety - Barbara Sier
- Janik - cykl reportaży
09:00 Pies na środku drogi
- ﬁlm krótkometrażowy
09:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
- I etap - dzień 4. Przesłuchania poranne
14:40 Maria Jarema
15:05 Którędy po sztukę
15:20 Tamte lata, tamte dni
- Janusz Olejniczak
15:55 Mieszczanie żywieccy
16:20 Jubile - ﬁlm animowany
16:30 Budzik - ﬁlm animowany,
prod. Czechy, 2017
16:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
21:30 Informacje
kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial w ciepły, czasem
zabawny sposób będzie
wprowadzać widza w świat głównych bohaterów,
jednocześnie przedstawiając w każdym odcinku
inną historię klientów
warsztatu i salonu.
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
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

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

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Zespoły policyjne prowadzą
różne sprawy kryminalne
począwszy od zabójstw,
poprzez napady, a skończywszy na narkotykach.
21:40 Czerwony świt 23:30
Wikingowie 00:40 Śmierć
na 1000 sposobów 02:10
Ucho Prezesa 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

FILM OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

23:10 Stan zagrożenia
Epicka, porywająca
wartką akcją ekranizacja
trzeciej już powieści
Toma Clancy’ego.
Jego stały bohater,
komandor Jack Ryan,
rozplątuje sięgający
Białego Domu spisek
skorumpowanej administracji i kolumbijskiego
kartelu narkotykowego.
02:25 Medalion
Jackie Chan wciela
się w postać Eddiego
Yanga, błyskotliwego
policjanta z Hong Kongu,
który o mały włos unika
śmierci.
04:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy

22:00 Na wschód
od Hollywood
- Mustang
- dramat, prod. Francja,
Niemcy, Turcja, 2015
Pięć sióstr próbuje przeciwstawić się opiekunom,
pragnącym wydać je
za mąż.
23:45 Więcej niż ﬁkcja
- Filoteo Alberini
- Włoch, który
wynalazł kino
00:55 Jazz Juniors 2020
02:15 Informacje
kulturalne
02:40 Havel - ﬁlm fabularny,
prod. Czechy, 2020,
reż. Slavek Horak
04:40 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie

20:00 Nocny łowca
Porucznik Marshall
przeżywa trudne chwile
w życiu osobistym, kiedy
dostaje sprawę śmierci
nastolatki. Odkrywając
i aresztując jej oprawcę,
podejmuje współpracę
z emerytowanym sędzią.
22:00 Dzielnica strachu
00:00 Maczeta
02:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes

21:35 Ukryte piękno
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2016, reż. David
Frankel, wyk. Will Smith,
Edward Norton, Kate Winslet, Michael Pena, Helen
Mirren, Naomie Harris
23:45 Gruby i chudszy
- ﬁlm komedia, USA,
1996, reż. Tom Shadyac,
wyk. Eddie Murphy, Jada
Pinkett Smith, James
Coburn, Larry Miller, Dave
Chappelle, John Ales
01:50 Zbrodnia
w sąsiedztwie
- serial, USA
02:55 Druga strona
medalu
- talk show
03:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
09:50 Święty na każdy dzień
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Po co nam
wykopaliska 11:25 Jestem
mamą 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz 13:10 Ziemia Święta
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Samuraj Chrystusa 15:50 Ma
się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Wyszyński
- historia 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 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Program katolicki
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
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 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce
- Fascynujące migracje
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata
- magazyn kulinarny
06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
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
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów.
Krzyżówka
- teleturniej
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
997 - magazyn
23:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
00:45 Tanie Dranie

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
22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2020
23:55 Goldeneye - ﬁlm sensacyjny, prod. USA
02:15 Różowa Pantera 2
- komedia kryminalna
03:50 Geniusz: Picasso
04:45 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Podatek od miłości
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Bartłomiej
Ignaciuk, wyk. Aleksandra
Domańska, Grzegorz
Damięcki, Roma
Gąsiorowska, Michal
Czernecki, Anna
Smołowik
00:45 Plan doskonały
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2006, reż. Spike Lee, wyk.
Denzel Washington
03:25 Uwaga! - magazyn
03:45 Noc magii
05:05 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 Nasz Nowy Dom
- magazyn
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
FILM OBYCZAJOWY

23:10 Step Up
- taniec zmysłów
Tyler to buntownik
z Baltimore, który
codziennie balansuje na
granicy prawa, a jedynym
jego marzeniem jest
wyrwanie się z dołującej
rzeczywistości. Nora jest
utalentowaną tancerką,
dziewczyną z dobrego
domu, która może sobie
pozwolić na przywilej
kształcenia się w elitarnej
Akademii Muzyki i Tańca.
01:35 Błękitna laguna:
Przebudzenie
03:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:00
08:00
08:30
09:15
09:50

14:40

15:20
15:50
16:10
16:20
16:50

Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Niedziela z...
Co mówią lekarze
- ﬁlm krótkometrażowy,
reż. Michał Wnuk
XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
- I etap - dzień 5. Przesłuchania poranne
Smutne potwory - ﬁlm
animowany, reż. Justyna
Tafel, wyk. Barbara
Kubiak, Piotr Głowacki
Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
Henryk Streng / Marek
Włodarski i modernizm
żydowsko - polski
Którędy po sztukę
Co dalej?
XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka
Chopina - I etap
MELODRAMAT

21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Lecą żurawie
- melodramat,
prod. ZSRR, 1957,
reż. Michaił Kałatozow,
wyk. Valentin Zubkov,
Aleksandr Shvorin,
Vasili Merkuryev
23:15 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
- ogłoszenie wyników
I etapu
23:35 Co dalej?
23:55 Na wschód od Hollywood - Mustang - dramat,
prod. Francja, Niemcy,
Turcja, 2015, reż. Deniz
Gamze Ergüven
01:45 Kino nocne
- Andriej Tarkowski
03:35 Hieronim Bosch

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Pacyﬁkator
22:00 Latynoski ogier
00:25 Belfer 2
02:05 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
PROGRAM ROZRYWKOWY

03:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
Znany podróżnik przedstawia reportaże z różnych
zakątków świata.
03:50 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:25 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół
dzieciństwa Wojtku
i Ryszardzie, którzy
wychowali się w domu
dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.

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

21:35 Agent i pół
- ﬁlm komedia,
USA, Chiny, 2016,
reż. Rawson Marshall
Thurber, wyk. Dwayne
Johnson, Kevin Hart, Amy
Ryan, Danielle Nicolet,
Jason Bateman
23:55 Zamiana ciał
- ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. David Dobkin, wyk. Ryan Reynolds,
Jason Bateman, Leslie
Mann, Olivia Wilde, Alan
Arkin
02:20 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość Marysia opuszcza
rodzinną wieś i przenosi się
do Wrocławia, by studiować
medycynę. 09:50 Kochane
pieniądze
10:50 Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 Dziś 13, jutro 30 Jest rok
1987, Jenna to 13-letnia
dziewczyna, która lada
dzień stanie się kobietą. Jej
problem polega na tym,
że dorosłe życie wcale nie
spieszy się z nadejściem.
23:35 Wikingowie

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:10 Hwange 13:20 Przegląd katolickiego tygodnika
„Niedziela”
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Konzentrationslager Stutthof 15:15
Filmowe życiorysy. Ernesto
Coﬁño - Wszyscy mogą być
święci 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Modlitwa w Sanktuarium św.
Józefa w Kaliszu
19:25 Akademia pro-life 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
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Stawiają na tenisa

Fot. użyczone (DSSN „Aktywni”)

Przez trzy dni (od 1 do 3 października) potrwa VIII
Ogólnopolski Turniej Tenisa na Wózkach (Narodowy Puchar Polski). Impreza zagości na kortach przy
ul. Ofiar Katynia 1 w Szczawnie-Zdroju, a nasz tygodnik objął patronat nad tą imprezą.
Tenis zyskuje w ostatnich
latach na popularności. Niech
świadczy o tym otwarty tego
lata za darmo kompleks kortowy w Boguszowie-Gorcach,
gdzie śmiałków z rakietą w
dłoni nie brakowało. Wracając do turnieju w uzdrowisku – na zmagania zaprasza
Dolnośląskie Stowarzyszenie
Sportowców Niepełnoprawnych „Aktywni”. Przez organizację zawodów stowarzyszenie pragnie zachęcić
osoby niepełnosprawne do
aktywnego trybu życia i uprawiania sportu. Tenis ziemny
na wózku jest jednym z najtrudniejszych sportów niepełnosprawnych. W Szczawnie-Zdroju zagrają czołowi
przedstawiciele tej dyscypliny.
Na ich przykładzie „Aktywni”
chcą pokazać, jak wspaniale

można się spełniać w życiu
poprzez sport.
- Tenis na wózkach to ten
sam tenis, który dobrze wszyscy znamy, tyle tylko że zmodyfikowany tak, aby mogły
go uprawiać osoby niepełnosprawne. Dostosowanie dyscypliny do potrzeb wózkarzy
dotyczy jedynie dwóch aspektów – sposobu poruszania
się oraz liczby odbić piłki na
korcie. Tenis na wózkach jest
dyscypliną niezwykle mocno
rozwiniętą na całym świecie
– tłumaczy nam Daniel Wojtarowicz, jeden z organizatorów
zawodów w Szczawnie-Zdroju.
- Osiemnaście lat temu podczas rehabilitacji po wypadku
poznałem fantastycznych ludzi
z wrocławskiego klubu DSSN
„Aktywni”, grających w tenisa,
którzy zaszczepili we mnie

wolę walki i chęć rywalizacji.
Nie trzymając nigdy rakiety w
ręku postanowiłem spróbować
i tak moja przygoda z tenisem
zamieniła się w pasję i trwa
do dziś. Mając dostosowany
obiekt w Szczawnie Zdroju, pomyślałem sobie osiem lat temu,
dlaczego nie zorganizować takiego turnieju i u nas – dodaje.
Honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk.
Wer yfikacja zawodników
oraz losowanie odbędzie się
1 października o godz. 18:30.
Początek gier nastąpi dzień
później od godz. 9:00. W
niedzielę natomiast, również
od 9:00, rozpoczną się decydujące pojedynki, a finał
turnieju zaplanowano około
godz. 15:00.
Dominik Hołda
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Fot. Alfred Frater

» Na „dzień dobry”
miała być wygrana, ale
wyszło inaczej. Trudno,
nie ma co robić
tragedii. Za tydzień
liczymy na poprawkę

O (k)rok od celu

Na otwarcie sezonu 2021/22 w Suzuki 1 Lidze Górnik Trans.eu Wałbrzych
zagrał w „meczu wagi ciężkiej” z WKK Wrocław. Choć trudno mówić o
nokaucie, to ręce w geście zwycięstwa podnieśli goście, którzy zwyciężyli
po emocjonującej końcówce 74:71.

Dawna zajezdnia MPK przy
ul. Wrocławskiej jakiś czas
temu stała się miejscem koncertu Girl Power. Gwiazdą
wydarzenia była piosenkarka
pop Natalia Nykiel. Pod sceną
zgromadzili się rzecz jasna
entuzjaści jej twórczości, których przed pojawieniem się
idolki rozgrzewali konferansjerzy. Jedna z nastoletnich
słuchaczek Nykiel, zapytana o
ulubiony hit artystki, pewnym
głosem odparła: „Pół roku
stąd”. Wszystko byłoby w
porządku, gdyby nie fakt, że
Nykiel... nie posiada takiego
utworu w repertuarze. Fanka
się przejęzyczyła, bo zapewne miała na myśli piosenkę
„Pół kroku stąd”. Pół roku a
pół kroku? Zwykła literówka,

ale, przyznajcie, robi sporą
różnicę.
To przejęzyczenie przyszło mi do głowy po starciu
wałbrzyszan z WKK. Po 350
długich, mrocznych, pandemicznych dniach kibice licznie
powrócili do hali. Eksperci
przed sezonem byli zgodni –
Górnik będzie się liczył, Górnik
będzie grał o awans, Górnik
właściwie w tej lidze nie ma
sobie równych. Tak się jednak
składa, że wrocławianie również myślą o podniesieniu pucharu i latem także plądrowali
rynek transferowy. Otwarcie
sezonu przypomniało naszym
koszykarzom, że gra przy
presji kibiców nie należy do
najłatwiejszych. Wałbrzyski
faworyt był nerwowy, nie-

dokładny, za bardzo chciał.
Górnicy szybko zrozumieli,
że ten wymarzony awans nie
jest pół kroku stąd. Jest pół
roku stąd, a nawet i dalej, bo
ostateczne weryfikacje będą
w maju. To siedem długich
miesięcy, kilkadziesiąt spotkań. Dlatego też minimalna
porażka z WKK, choć bolesna
(bo derbowa), to w żaden
sposób nie określa Górnika.
Łukasz Grudniewski, trener
biało-niebieskich, mówił na
pomeczowej konferencji, że
jego drużynie nie brakowało
energii, ale chyba za bardzo
chcieliśmy. – W pierwszej
kwarcie zanotowaliśmy 10
strat. Błędy przy wybiciach,
brak chwytu piłki. Takie straty
mojemu zespołowi się nie

zdarzają. Na inaugurację przy
kibicach każdy chciał się dobrze zaprezentować, ale wkradła się nerwowość, której w
okresie przygotowawczym nie
było. Jak widać, mecze ligowe

to zupełnie inna historia. Wyciągniemy wnioski, to dopiero
pierwsza kolejka, jedziemy
dalej – mówił szkoleniowiec
wałbrzyszan. – Presja dała o
sobie znać. Po raz pierwszy od

prawie dwóch lat zagraliśmy
przy niemal pełnych trybunach. Niektórych delikatnie
to przerosło. Musimy się z tym
zmierzyć, w drugiej kolejce
znowu gramy u siebie. Trzeba
wyjść na parkiet z podniesionymi głowami – dodał kapitan
Górnika, Bartłomiej Ratajczak.
Liczbą meczu została 22.
Aż tyle strat popełnili biało-niebiescy w całym spotkaniu.
Ta liczba jest jeszcze bardziej
druzgocąca, gdy spojrzymy
na nią historycznie (ale można też histerycznie). Okazuje
się bowiem, że Górnicy nie
zanotowali tak wielu strat od
7 marca 2020 roku, czyli od
dwóch sezonów. Gdy dodamy do tego fakt, że WKK aż
13 razy więcej stawało na
linii rzutów wolnych, można
dojść do wniosku, że wałbrzyscy #Charakterni, bo tak
nazywamy nasz zespół, byli w
sobotę zbyt mało agresywni
w grze na kontakcie. Pomimo tych różnic Górnik miał
w derbach niezłe momenty,
gdy odrabiał kilkunastopunktową stratę i wychodził na
prowadzenie. Nieźle w ataku
wyglądał w szczególności
Marcin Dymała, sprowadzony
latem do Wałbrzycha, ceniony
w 1 lidze strzelec. W ostatniej
akcji meczu, na 11 sekund
przed końcową syreną, do
dogrywki mógł doprowadzić
jednak inny z nabytków. Z
rogu z dobrej pozycji rzucał
Hubert Pabian, ale ostatecznie
spudłował. W tym momencie spotkania kibice oglądali
boiskowe wydarzenia na stojąco. Emocje były ogromne,
a gardła rozgrzane. Do zwycięstwa zabrakło, językiem
Nykiel, „pół kroku”. Cóż, może
nasi więcej szczęścia będą
mieć za pół roku?
Górnik Trans.eu Wałbrzych – WKK Wrocław
71:74 (15:24, 26:15, 11:15,
19:20)
Górnik Trans.eu: Dymała
21, Zywert 12, Pabian 11,
Ratajczak 6, Cechniak 6, Jakóbczyk 6, Kruszczyński 6,
Malesa 2, Pawlak 1, Durski 0.
Dominik Hołda

Na gorąco
Po meczu Kamil Zywert,
rozgrywający Górnika Trans.eu
- Straciliśmy trochę zbyt wiele punktów u siebie – 74 to teoretycznie nie jest tragedia, ale naszym celem jest zatrzymywanie
rywali na 65. W ataku „piłka nie chodziła”, gra zespołowa
nie do końca się kleiła. WKK wygrywa u nas regularnie, ale
ostatecznie to my jesteśmy wyżej, dlatego z tej przegranej nie
wyciągałbym pochopnych wniosków. Będziemy dalej ciężko
pracować, by za tydzień zmazać tę inauguracyjną plamę i
zrehabilitować się w meczu z Kotwicą.
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