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Czy wiesz, że…
możliwość zaprezentować
się odbiorcom w innym niż
dotychczas repertuarze. Społeczną Wałbrzyską Orkiestrę
Symfoniczną tworzyli głównie nauczyciele i uczniowie
starszych klas szkoły muzycznej. Kierowali nią kolejno: Jerzy Garbień, Zbigniew
Goncarzewicz, Witold Korecki
i Aleksander Czajkowski.
Red

Czytaj str. 9

Tylko u nas 28 stron!

Ciekawi nas bardzo, od czego zaczynacie…
my o kulturze czy sporcie, bo to, w jaki
sposób podchodzimy do tych działów,
zjednało nam mnóstwo wiernych czytelników. Niezliczona liczba z was szuka
dziesięciu różnic i rozwiązuje krzyżówki
w strefie rozrywki. Słowem, każdy znajdzie u nas coś dla siebie. I o to właśnie
chodzi, bo lubimy różnorodność.
Jak co tydzień namawiamy wszystkich do pisania na nasz redakcyjny
adres mailowy. Dzielcie się opiniami,
komentujcie, podpowiadajcie, krytykujcie, po prostu miejcie z nami
nieustanny kontakt. Cały czas powtarzamy, że gazetę chcemy tworzyć we
współpracy z czytelnikami. Chcemy
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t.piasecki@wieszco.pl
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wiedzieć, co wam się podoba, a co
nie, o czym chcielibyście przeczytać,
a które tematy macie w nosie. Piszcie
do nas codziennie. Na maile czekamy
niezmiennie pod tym samym adresem:
redakcja@wieszco.pl.
Pamiętajcie, że macie dwie możliwości, by dotrzeć do Bezpłatnego
Tygodnika Aglomeracji Wałbrzyskiej
WieszCo. Po pierwsze możecie gazetę
dostać w jednym z około 150 punktów kolportażu, rozsianych w wielu
zakątkach regionu. Drugą opcją jest
systematyczne zaglądanie na stronę
www.wieszco.pl i czytanie gazety
on-line. Na przykład ściągając ją bez
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żadnych opłat na swoje urządzenie.
W tym przypadku pod ręką znajdziecie też wszystkie archiwalne wydania
naszego tygodnika. Poukładane chronologicznie. Nie sposób się w tym
miejscu pogubić. Z łatwością dotrzecie
do każdego numeru. Jeśli spodobało
wam się to, co ostatnio przeczytaliście
w najświeższym wydaniu, prawdopodobnie nie będziecie obojętni na treści,
które serwowaliśmy kilka miesięcy
temu lub w listopadzie zeszłego roku,
gdy mieliśmy swój debiut na rynku.
Czytajcie nas, bo co tydzień zaskakujemy, intrygujemy i dajemy do myślenia.
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Wtorek 6.10
Temp. 15/9
zachmurzenie duże
Środa 7.10
Temp. 15/6
przelotne opady

…lekturę naszej gazety. Możliwości jest tyle, że każdy z pewnością ma tę hitową rubrykę, od której zaczyna lekturę naszego tygodnika. Publikując tak dużo rozmaitych treści, liczymy na to, że trafiamy w
gusta różnych czytelników. Naszą ambicją jest bowiem zaciekawiać każdego, kto sięgnie po WieszCo.
Wiemy, że wielu zaczyna od wywiadu
tygodnia. I wcale się nie dziwimy, bo
wciąż udaje nam się znajdować nietuzinkowych rozmówców. Jest mnóstwo
amatorów zdjęć kotów i psów ze schroniska, chcących adoptować czworonoga. W miejscowościach powiatu, ale nie
tylko, chętnie przykładacie ucho nasłuchując „co w gminach piszczy”. Wierną
i dużą grupę fanów mają felietony, w
których nie unikamy trudnych tematów,
a i potrafimy w nich przywalić z grubej
rury. Hitem właściwie od samego
tygodnia stały się teksty historyczne, w
których poznajecie dzieje tych ziem od
nieznanej dotąd strony. Nie wspomina-

RYS: Marcin Skoczek

Wałbrzyskim Towarzystwie
Muzycznym. Początkowo
zapraszani byli czołowi polscy
wykonawcy i chóry. Po powstaniu Filharmonii Sudeckiej
festiwal był kontynuowany
przez tę instytucję. Pojawili
się wtedy zagraniczni wykonawcy.
Dzięki festiwalowi także orkiestra Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzycznego miała

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami/KAW – Zbigniew Pachla)

W latach 1976-1979 na
kulturalnej mapie Wałbrzycha ważnym akcentem była
impreza o nazwie Tryptyk
Wałbrzyski Festiwal Muzyki
Wokalno-Instrumentalnej.
Ideą przewodnią było zaprezentowanie szerokiej publiczności utworów wokalnych
różnych stylów i gatunków.
Pomysł zorganizowania tego
typu festiwalu narodził się w
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Kamery są potrzebne i tyle w temacie
Charakter ujawnianych wykroczeń

» Monitoring
głównie pomaga
złapać złodziei
lub bandytów

2019
708
253
27
236
187

Styczeń-czerwiec 2020

2019
Bójki
41
Kradzieże
4
Niedozwolone substancje 2

Styczeń-czerwiec 2020

Drogowe
Wybryki nieobyczajne
Zniszczenie mienia
Spożywanie alkoholu
Porządkowe

Fot. (red)

Charakter ujawnianych przestępstw

Kiedyś to była wielka nowość. No bo jak
to, kamery na ulicach? Podglądają, obserwują, odzierają z prywatności. Dziś
już mało kto zwraca na nie uwagę, ale są
jeszcze tacy (uwierzcie), którzy na monitoring się oburzają. Nie ma powodów.
Kamery mogą uratować niektórym życie,
a także pomóc w znalezieniu sprawców
przestępstwa.
Pamiętacie program „Big
Brother”? Gdy Polacy całymi
rodzinami, dosłownie milionami, zasiadali przed telewizorami, żeby śledzić losy Gulczasa,
Manueli i Klaudiusza. Dziś to
taki paździerz jak założenie
białych skarpetek do sandałów,
ale dawniej to było coś. Wielu
dziennikarzy pisząc artykuły o
monitoringu powoływało się
na „Wielkiego Brata”, nam też
takie skojarzenia przychodzą
jakoś naturalnie, ale spróbujemy do tematu podejść w nieco
inny sposób.
W Wałbrzychu od prawie 2
lat działa Inteligentny System
Transportu. Było trochę narzekania na niego, ale dziś jest już
raczej w porządku. Pomaga w
rozładowaniu korków i w…
iluś tam jeszcze rzeczach. Bla,
bla, bla, słyszeliście o tym już

z pewnością dziesiątki razy,
ale nie o tym chcemy napisać.
Skoncentrujmy się na kamerach, będących częścią ITS,
których w mieście jest – uwaga
– aż 146. Dużo, żeby nie powiedzieć bardzo dużo. Kamery
są niemal w każdej dzielnicy
miasta, na 17 skrzyżowaniach,
obserwują około 600 miejsc
parkingowych. Mysz się nie
prześlizgnie. A co dopiero jacyś
bandyci albo złodzieje. Od razu
uspokajamy tych narzekających, że pracownicy centrum
monitoringu podglądają ludzi
w mieszkaniach. Nie ma takiej
opcji. Specjalne filtry uniemożliwiają takie „akcje”, bo gdy
tylko oko kamery zwróci się
na kamienicę, automatycznie
zasłaniany jest obraz w miejscu, gdzie mogłoby dojść do
naruszenia czyjejś prywatności.

Teraz o zaletach „Wielkiego Brata” w Wałbrzychu. Proszę bardzo, przykład pierwszy z brzegu i
najświeższy. Weekend przed
tygodniem, noc z soboty na
niedzielę. Grupka kilkorga
osób okłada pięściami chłopaka na pl. Magistrackim.
Agresywna jest zwłaszcza
dziewczyna. Trwa to kilka
minut, ale w mgnieniu oka
pracownicy centrum monitoringu wyłapują sytuację.
Pobity chłopak osuwa się
na ziemię w okolicach baru
Magiel. Po chwili podjeżdża samochód i napadnięty
wrzucony zostaje do bagażnika. Akcja jak w filmach
gangsterskich. W tym czasie
policjanci byli już w drodze
na miejsce zdarzenia. Dostali
cynk od ludzi siedzących przy
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jak pijany kierowca wsiada za
kółko swojego auta (to prawdziwa sytuacja z Wałbrzycha).
Monitoring głównie jednak
pomaga złapać oszustów czy
bandytów. Jak choćby w marcu
tego roku na Sobięcinie. Dzięki
kamerom udało się ustalić
sprawców oszustwa na wnuczka. Jak na dłoni było widać,
kto, kiedy i gdzie chciał wymusić większą sumę od starszej
osoby. Albo w czerwcu, gdy
jeden cwaniaczek wypłacił z
kilku bankomatów sporą sumę
pieniędzy. Najpierw przywłaszczył kartę, a następnie wybrał
ok. 21 tys. zł. Dzięki monitoringowi został złapany. Niestety
zdążył wydać większość tej
sumy, ale prawie 9 tys. udało
się policjantom odzyskać. I
właśnie po to są te kamery.
Tomasz Piasecki

ZOSTAŃ OPIEKUNEM
SENIORA W NIEMCZECH

REKRUTACJA TRWA BEZ PRZERWY
WET

ZARÓB NA

9400 Z5 DŁNI
4
NA RĘKĘ W

BEZPIECZNA PRACA,
BEZPIECZNA PODRÓŻ,
PEWNE PIENIĄDZE
ZAPEWNIAMY
PRZESZKOLENIE
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

WAŁBRZYCH TEL. 509 892 436

REKLAMA

Mają nas na oku

kamerach. Wiedzieli, jakie to
auto, na jakich porusza się tablicach rejestracyjnych. Nawet
rysopisy bandytów były znane
mundurowym. Szybko udało
się zatrzymać wóz. Policjanci

nie chcą za wiele mówić o
sprawie, bo trwa postępowanie, ale dzięki monitoringowi
ich robota jest dużo prostsza.
– W wielu sytuacjach ułatwiliśmy mundurowym ustalenie sprawców zdarzenia.
Nagrania z kamer są u nas
przechowywane i w każdym
momencie mogą posłużyć
jako narzędzie pomagające
policji – mówi Ryszard Błażnik, szef Centrum Sterowania
Ruchem (ITS) i Monitoringu
Wizyjnego w Wałbrzychu.
Kamery pomagają też w sytuacjach zagrożenia zdrowia
lub życia. Widzą, gdy ktoś
zasłabnie na ulicy, zostanie
potrącony przez samochód.
Zaśnie na ławce lub załatwi
swoją potrzebę fizjologiczną
(to tzw. wybryki nieobyczajne). Mogą też „podejrzeć”,

117
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Domagają się remontu stadionu
Grubo ponad 8 tys. w 6 dni – tyle podpisów udało się zebrać pod petycją
o wykorzystanie pełnej kwoty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 24,5 mln zł na remont stadionu Górnika na Nowym
Mieście.

Wałbrzycha jest fakt, że taki
obiekt sportowy nadal nie został
wyremontowany.
„Temat petycji i niewłaściwego rozdysponowania funduszu

poruszyliśmy na piątkowej sesji
rady miasta, na którą wybrała
się delegacja kibiców Górnika,
a także złożyliśmy petycję wraz
z 8207 podpisami. Czekamy na

odzew i rozsądne decyzje ze
strony prezydenta Szełemeja i
radnych. Mamy dość oczekiwania i patrzenia jedynie na projekt
i makietę nowoczesnego stadionu, historycznego, stuletniego
obiektu na Nowym Mieście,
który zaczyna przypominać las.
Czas to zmienić” – piszą kibice
Górnika na swoim profilu społecznościowym.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Podpisy zbierane były wśród
mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ludzie chętnie podpisywali się pod petycją, często
komentując, że wstydem dla
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Bezkarność plus, czyli minus
Widzieliśmy już mnóstwo absurdów, słyszeliśmy o wielu niedorzecznościach, ale żeby proponować przepisy pozwalające urzędnikom unikać
odpowiedzialności karnej za złamanie prawa?! Nieważne, że ze względu na pandemię oraz interes społeczny. To się kupy nie trzyma. Czyli co, mamy iść do sklepu, ukraść kilo schabu i nakarmić nim nasze
głodne dzieci? Bo przez pandemię straciliśmy robotę i to jest wyższa
konieczność?!
Jasne, że spłycamy temat, ale robimy to z premedytacją. Tak jak rządzący, rozmydlając przepisy i chcący
wcisnąć narodowi prawnego knota,
dbają o swoje tyłki i robią wszystkich
w balona. Można nam niekiedy
zarzucić, że jesteśmy mało poważni
jak ostatnia debata Trumpa i Bidena.
Albo jak TVP Info zapraszająca do
rozmowy o kryzysie klimatycznym
Sławomira Świerzyńskiego (gościa z
discopolowego Bayer Full od przeboju „Majteczki w kropeczki”), któ-

ry jako ekspert wypowiadał się w
studio o wydobyciu węgla, ale dziś
będziemy poważni jak nigdy. Dobra,
obiecujemy, że chociaż się postaramy.
W d…. mamy to, czy koalicja
rozpadnie się i to, że opozycja nic
nie może i jest tak słaba jak króliczki
w reklamie produktów marki Duracell. Wiecie, te używające słabszych
baterii, które na niewiele starczają.
Zastanawiamy się jednak, komu
najbardziej zależy na przyjęciu ustawy określanej jako bezkarność plus.

A’propos, czy w tym kraju wszystko
musi kończyć się na plus? Może
najbardziej zależy Jarosławowi Kaczyńskiemu? Taki polityk, kojarzycie?
Nie? Skandal, każdy go zna, jest u
nas bardziej rozpoznawalny niż CocaCola i McDonald’s razem wzięte i
na widok którego najważniejsi ludzie
w państwie (być może tylko z pozoru
tacy ważni) mają pełne portki. No
więc we wrześniu partia rządząca
zaproponowała przepisy, które w
skrócie tak można byłoby opisać:

„Przestępstwem w walce z COVID-19
nie jest naruszenie obowiązków
służbowych lub złamanie przepisów,
jeżeli działa się w interesie społecznym i bez obejścia prawa nie da się
nic wskórać w batalii z pandemią”.
Rozumiecie?! Jakiś minister lub inny
urzędas coś „wykręci”, a i tak może
spać spokojnie. Coś jak w scenie
w Misiu, gdy szatniarz mówi: „Nie
mamy pańskiego płaszcza i co pan
nam zrobi”. Jakże to jest dziś boleśnie
aktualne?

Fot. (red)
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Urzędnicy nie mogliby być ścigani za zmarnowanie milionów
złotych, a kilka parcianych worków
wypchanych banknotami poszło
przecież łatwą ręką. Tak, wiemy,
będziemy się powtarzać. No to jak
w podstawówce, przy tablicy, zacznijmy wyliczać na palcach. Pewien
wiceminister zdrowia, były zresztą,
podpisał się pod umową o kupnie
respiratorów. Przelew zrobiono
na jakieś 200 „baniek” do firmy,
która w przeszłości była podobno
zamieszana w nielegalny handel
bronią. To jak zamówić telewizor w
warzywniaku. Co oczywiste, ludzie
od kałasznikowów nie wywiązali się
z umowy (dostarczyli niewielką ilość
sprzętu), ale nie oddali też ogromnej części otrzymanej kwoty za
respiratory. Manko w państwowej
kasie do dziś nie zostało wyjaśnione. Pamiętacie, ile przeznaczono
na wybory prezydenckie 10 maja,
które przecież się nie odbyły? Chyba
jakieś 70 mln zł. To jak w ostatniej
chwili wykupić luksusową wycieczkę do Australii, wiedząc, że i tak
nie pojedziecie, bo nie macie wizy
i urlopu. Decyzją premiera taką
furę szmalu na głosowanie wydał
Jacek Sasin. Słyszał ktoś jakieś wyjaśnienia? A słynne maseczki, które
resort zdrowia nabył od instruktora
narciarstwa za jakieś 5 mln? I które
nie spełniały wymaganych norm.
Czy o taką walkę z koronawirusem
oraz interes społeczny chodziło w
ustawie o bezkarności plus?
Piszemy w czasie przeszłym, bo
widząc, że przepisy nie przejdą
w takim kształcie, niektóre punkty zmieniono. Nowością jest niby
ograniczenie odpowiedzialności
karnej ze wszystkich przestępstw do
kilku. Bezkarność miałaby dotyczyć
przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, czy nadużycia władzy. Widzicie jakąś dużą
różnicę? My żadnej. To jak z filmami
powstającymi w Bollywood. Trudno
je rozróżnić i we wszystkich chodzi
o to samo – o miłość. Tu akurat o
bezkarność.
Dobrze jest mieć marzenia. Na
przykład takie, żeby urzędnicy państwowi działali zgodnie z prawem.
Więc żeby nie mieli związanych rąk
w walce z pandemią, albo zmieńmy
przepisy, albo urzędników. Niech
nikomu nie przyjdzie do głowy
łamać prawa w świetle ustawy i za
przyzwoleniem ludzi stanowiących
to… prawo.
Tomasz Piasecki
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Toyota rozszerza współpracę
Fabryka Toyota Motor Manufacturing Poland podpisała z Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu umowę o współpracy dydaktycznej.

Ma ona polegać na wsparciu fabryki w procesie dydaktycznym uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik mechatronik.
Wsparcie będzie realizowane m.in. poprzez: organizację wizyt zawodoznawczych dla uczniów,
dodatkowe szkolenia na zasadach określonych

w odrębnych porozumieniach, wsparcie szkoły
w modyfikacji programów nauczania oraz
stworzenie możliwości zatrudnienia w ramach
umowy o pracę po ukończeniu szkoły. Dzięki
umowie podpisanej przez prezesa fabryki
Dariusza Mikołajczaka, dyrektor szkoły Iwonę
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Hnatiuk oraz wiceprezydent Wałbrzycha Sylwię
Bielawską współpraca między Toyotą a szkołą
rozpocznie się już w październiku.
- Zawody automatyka i mechatronika to
zawody przyszłości. My również będziemy
potrzebować coraz więcej pracowników,
którzy rozumieją zasady działania układów
mechatronicznych i potrafią programować oraz
modyfikować funkcjonalność maszyn i robotów
i łączyć je w systemy – podkreśla prezes fabryki
TMMP Dariusz Mikołajczak.

Fot. użyczone (TMMP)
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Fot. użyczone (UM Wałbrzych)

» Samorządowcy z całego regionu chcą „powalczyć” o klimat

Chcą zielonej energii
i czystego powietrza
Samorządowcy reprezentujący ponad 30 gmin z subregionu wałbrzyskiego podpisali deklarację dekarbonizacji. Co to tak naprawdę oznacza? W ciągu 10 lat ciepło i
energia na tym terenie powinny pochodzić tylko ze źródeł
odnawialnych.
To mocne zobowiązanie zostało podyktowane zagrożeniem dla ludzi i środowiska w
wyniku gwałtownych zmian
klimatycznych wywołanych
działalnością człowieka. Wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE oraz dzięki innym

źródłom zewnętrznym oraz
środkom własnym, samorządowcy chcą przygotować i
zrealizować program dekarbonizacji.
Będzie dotyczył m.in. likwidacji pieców węglowych,
rozwoju odnawialnych źródeł
energii, wykorzystania energii

O czym przeczytamy w deklaracji?

„W obliczu dramatycznych zmian klimatu wywołanych działalnością
człowieka, zanieczyszczenia powietrza powodującego zwiększoną
chorobowość i śmiertelność, postępującej degradacji środowiska i
zaniku bioróżnorodności, celem poprawienia jakości życia i zdrowia
mieszkańców. Wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji UE, wspólnie przygotujemy i zrealizujemy Program Dekarbonizacji Subregionu Wałbrzyskiego, który będzie stanowił główny
element Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu
Wałbrzyskiego, wchodzącego w skład Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Polski”.

elektrycznej i wodoru jako
źródła energii w transporcie.
Działaniom tym ma towarzyszyć szeroka partycypacja
społeczna oraz nowe prawo,
wyrównujące indywidualne
koszty pozyskania energii i
likwidujące wykluczenie energetyczne.
Celem przedsięwzięcia
jest bezpieczne odejście od
węgla ku nowym źródłom
energii i samowystarczalność
energetyczna subregionu.
Samorządowcy zaapelowali
do najwyższych władz UE o
zwiększenie wsparcia dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce i na Dolnym
Śląsku.

Deklarację nieprzypadkowo podpisano w wałbrzyskiej zabytkowej Starej
Kopalni. To Centrum Nauki
i Sztuki, dawniej zakład górniczy wałbrzyskiego zagłębia
węglowego, które uległo
likwidacji w latach 90. ubiegłego wieku.
- Nasza deklaracja jako
zobowiązanie zostało podyktowane zagrożeniem dla
ludzi i środowiska w wyniku gwałtownych zmian klimatycznych. Wykorzystując
wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE, inne
źródła zewnętrzne oraz środki każdego z sygnatariuszy
deklaracji jesteśmy w stanie

zacząć działać, żeby przyszłe
pokolenia mogły czuć się bezpiecznie – mówi prezydent
Roman Szełemej.
Zdaniem burmistrza Kamiennej Góry Janusza Chodasewicza kryzys klimatyczny
i powodujące go zanieczyszczenia będą jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi
wkrótce będziemy musieli się
zmierzyć. – Na każdym szczeblu można
podejmować działania, które ograniczą zmiany klimatyczne. Deklaracja
jest bardzo cenną
inicjatywą. Wskazuje kierunki działań
na najbliższe lata –
mówi burmistrz
Chodasewicz.

Nad całością mają czuwać regulacje prawne oraz
uświadamianie społeczeństwa, dzięki czemu mieszkańcy sami zdecydują się
na zmiany. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z
planem, region stanie się
samowystarczalny energetycznie. Chcąc uzyskać
odpowiednie wsparcie finansowe, samorządowcy zwrócili się do
Unii Europejskiej
o większe wsparcie dla Funduszu
Sprawiedliwej
Transformacji w
Polsce i na Dolnym
Śląsku.
SCB

» Jak mówi prezydent Roman Szełemej, program dekarbonizacji
ma dotyczyć m.in. likwidacji pieców węglowych

Stało się. Radni świdniccy przyjęli program polityki zdrowotnej „Leczenie
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców gminy i miasta Świdnica na lata 2020-2023”.

alizatora. Głównym jego celem
będzie zapewnienie dostępu
do procedury zapłodnienia pozaustrojowego mieszkańcom
Świdnicy, u których zdiagnozowana została niepłodność,

poprzez wsparcie finansowe
procesu leczenia.
Do programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające kilka
kryteriów. Muszą mieszkać w
Świdnicy, czyli być zameldowani

od minimum 12 miesięcy. Przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności
musi być stwierdzona również w
okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu.
Wiek kobiety powinien mieścić
się w przedziale 25-40 lat, a
mężczyzny 25-50 lat. Decyzję
o kwalifikacji pary do leczenia
podejmie realizator programu.

Fot. użyczone (Anna Gromek)

Szansa na powiększenie rodziny
Radni nie byli jednogłośni. Za przyjęciem programu
głosowało 13 rajców, 7 było
przeciw. Miasto przeprowadzi
teraz otwarty konkurs, w ramach którego wyłoni jego re-

7

FAKtY

WIESZ CO | NR 40/6.10.2020 r.

KaR

Fot. użyczone (TW)

» Powstający w Świebodzicach inkubator przedsiębiorczości
pomoże mikro, małym i średnim firmom w rozwoju

Inkubator staje się powoli faktem
Musicie wiedzieć, że inkubatory przedsiębiorczości cieszą się coraz większą popularnością wśród osób, które mają pomysł na własny model biznesowy. Nic w tym dziwnego,
ponieważ oferują one ciekawy wachlarz usług.
Niedawno w Świebodzicach
na budowie Parku Biznesu z
Inkubatorem Przedsiębiorczości odbyła się tradycyjna uroczystość zawieszenia wiechy.
Jak inkubator wspiera biznes? Działający w nim przedsiębiorcy mogą liczyć na
pomoc w wielu kluczowych
dla funkcjonowania firmy sferach. Zaangażowani w nowy
projekt przedsiębiorcy mogą
otrzymać usługi w ramach tak
istotnych działań jak chociażby IT, marketing, mentoring,
czy szkolenia. Dodatkowo
inkubatory oferują usługi do-

radztwa, pomoc w sferze
prawnej oraz w księgowości.
W wydarzeniu wzięli udział
m.in.: burmistrz Świebodzic
Paweł Ozga, jego zastępca
Tobiasz Wysoczański, a także
członkowie zarządu Invest-Park Development: Paweł
Kurtasz, Anna Kania i Bartłomiej Grzegorczyk.
Istotną informacją jest fakt,
że właśnie firma Invest-Park
Development pozyskała ponad 17 mln zł dofinansowania na utworzenie „Biznes
Inkubatora” – Parku Biznesu
z Inkubatorem Przedsiębior-

czości przy ul. Strefowej w
Świebodzicach.
Celem projektu jest zapewnienie warunków dla powstawania oraz rozwoju mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Świebodzic
oraz okolicznych gmin, a także
pobudzanie i promowanie
lokalnej przedsiębiorczości.
Projekt ma nowatorski w
skali regionu charakter dzięki
udostępnieniu przedsiębiorcom powierzchni, które można
modułowo powiększać wraz
z rozwojem działalności. Burmistrz Paweł Ozga podkreśla,

jak ważna to inwestycja, która
pomoże przyciągnąć do miasta
kolejnych przedsiębiorców. –
Bardzo istotna jest lokalizacja
inwestycji, bliskość lotniska
sportowo-dyspozycyjnego,
które stanowi ważny punkt
na mapie gminy Świebodzice
i będzie istotnym elementem
infrastruktury biznesowej. Inkubator przedsiębiorczości
będzie inwestycją ukierunkowaną na potrzeby początkujących przedsiębiorców,
usytuowane będą tam m.in.
biura pod wynajem, usługi, ale
też produkcja – mówi Paweł

Ozga. Inwestycja będzie dostosowana do potrzeb małych
firm, które w przyszłości będą
chciały się rozwijać, potrzebując większej przestrzeni do
swej działalności.
Park Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości pozwoli zapewnić warunki dla

powstawania oraz rozwoju
nowych biznesów na terenie
Świebodzic oraz sąsiednich
miejscowości. Zakończenie
inwestycji zaplanowano 30
sierpnia przyszłego roku. Całkowita wartość projektu to
ponad 17,3 mln zł
KaR

Co obejmuje realizacja projektu:
• budowę hali produkcyjno-magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej 5300 m, kw., w tym 3900 m. kw. 2 powierzchni hali
• pomieszczenia administracyjno-usługowe o powierzchni 1400 m. kw.
• place manewrowe, drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, urządzenie
terenów zielonych oraz pozostałą infrastrukturę.

FAKtY

Wyższy czynsz w Strzegomiu
Uzyskane w ten sposób pieniądze mają pozwolić na lepsze utrzymanie lokali, remonty i poprawę stanu technicznego mieszkań
w mieście.

Wprowadzona została jedna obowiązująca
stawka, co w konsekwencji pociąga za sobą
zmiany w stawkach za najem socjalny oraz
najem pomieszczeń tymczasowych. Do tej pory
obowiązywały dwie stawki bazowe czynszu za
lokale mieszkalne dla budynków wybudowa-

nych po 1945 r. oraz dla budynków wybudowanych przed tym okresem. Podział ten miał
odzwierciedlać stan techniczny budynków.
- Od 1 stycznia przyszłego roku nastąpi
podwyżka stawki bazowej. Miesięczna stawka bazowa czynszu za 1 metr kwadratowy
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powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gminy Strzegom będzie wynosić 5,04 zł/m.
kw., natomiast stawka czynszu za najem socjalny lokali oraz tymczasowych pomieszczeń
będzie wynosić 2,52 zł/m. kw. – informuje Tomasz Wanecki z działu promocji UM Strzegom.
Podwyżka stawek pozwoli na pozyskanie
dodatkowych środków, które wykorzystane
zostaną na utrzymanie lokali, konserwację
i utrzymanie dobrego stanu technicznego
KaR
nieruchomości.

Fot. użyczone (Fotopułapka)

» Taki widok niestety nie jest rzadkością

Większe kary dla cwaniaków.
Nie ma mowy o drodze na skróty
Minister środowiska Michał Woś zapowiedział zaostrzenie kar za
śmiecenie w lasach oraz zwiększenie liczby fotopułapek, które zostaną wkrótce zamontowane w terenach leśnych. Świdnica i okolice
od lat borykają się ze „sprytnymi inaczej”, którzy pozbywają się problematycznych odpadów w naszych lasach...
Jeszcze pod koniec lipca
minister informował na konferencji prasowej, że resort przygotował propozycję zmian w
kodeksie wykroczeń, dzięki
której można byłoby surowiej
karać za śmiecenie w lasach.

Grzywna pieniężna miałaby
być podniesiona z obecnych
500 zł do 5 tys. zł, a dodatkowo sąd mógłby nałożyć karę
sprzątania lasu.
Śmieci w lesie to plaga,
która zagraża całemu środo-

wisku. Nie wierzycie? Oto kilka statystyk. Lasy Państwowe
każdego roku na sprzątanie
terenów leśnych wydają ok.
20 mln zł. Z leśnych ostępów
wywożonych jest ok. 115 tys.
metrów sześciennych odpa-

dów! Tak dla waszej wyobraźni to ponad 1000 wagonów
kolejowych wypełnionych po
brzegi śmieciami. Szokujące
dane, prawda?!
Kilka dni temu Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego

„Kalinów” w Kalnie poinformowało, że niezidentyfikowany sprawca wywiózł na
zalesione w okolicy wsi tereny całą przyczepę zużytych
opon... Ktoś zrobił to pod
osłoną nocy, jak na tę chwilę

Fot. użyczone (TW)
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jest niestety bezkarny. Nikt
nic nie widział.
Tereny zielone w okolicach
Świdnicy patrolują też strażnicy miejscy. – W przypadku
ustalenia sprawców „śmieciarze” muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną, która za
ten czyn przewiduje grzywnę
w wysokości nawet 5000 zł.
Bez względu na rozstrzygnięcie karne, sprawca musi się
także liczyć z obciążeniem go
kosztami związanymi z usunięciem tych zanieczyszczeń
z obszarów, gdzie zostały
nielegalnie złożone – mówi
strażnik miejski Jacek Budziszewski.
Nowe przepisy ustanowią
dwie proste zasady. Pierwszą
z nich jest „śmiecisz-płacisz”,
chodzi o 10-krotnie wyższą
wysokość grzywny za taką
działalność w wysokości 5
tys. zł. Drugą zasadą będzie
„śmiecisz-sprzątasz”. Nie tylko
po sobie, ale sprzątasz po
innych. Miesiąc sprzątania
lasu każdego nauczy dobrych
praktyk... Prace legislacyjne
nad odpowiednimi przepisami
są zaawansowane.
Coraz ciężej jest pozostać
bezkarnym. Rutynowe działania strażników miejskich
ze Świdnicy doprowadziły niedawno do ujawnienia pewnej ilości śmieci na
obrzeżach miasta. Kolejny
już raz ktoś wybrał drogę na
skróty. Po przejrzeniu sterty
odpadów funkcjonariusze
odkryli materiał dowodowy
w postaci danych osobowych. Sprawca w stercie
śmieci pozostawił fakturę ze
swoimi danymi...
Oprócz większych kar, resort środowiska zapowiedział
również zwiększenie liczby
fotopułapek, które będą rozstawione w lasach, a także kamer noktowizyjnych i dronów.
Już teraz istniejące fotopułapki
bardzo skutecznie namierzają
sprawców leśnych wykroczeń.
Takie nagranie jest pełnoprawnym dowodem w sądzie,
gdyż zazwyczaj urządzenia
te są w stanie uchwycić zarówno twarze sprawców,
jak i numery rejestracyjne ich
samochodów.
KaR
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Z okna widziałem tylko pola
Mamy wielkie szczęście spotykać na swej drodze wdzięcznych
rozmówców. Takich jak Piotr Daszkiewicz, fotograf-amator i
dokumentalista życia społecznego, który w fascynujący sposób opowiada o początkach Podzamcza. Jesteście gotowi
cofnąć się w czasie o 40 lat? Za tydzień druga część wywiadu z człowiekiem, który prawie całe dzieciństwo i młodość spędził na największym osiedlu Wałbrzycha.
wanie. Rodzice nie mogli narzekać,
otoczka w postaci braku infrastruktury nie miała znaczenia.
W końcu zobaczyliście swoje
mieszkanie. Jakie zrobiło wrażenie?
- Tego akurat nie pamiętam, jedynie
wiem z opowiadań mamy. Mieszkanie było w stanie surowym. Wielka,
szara płyta, w kuchni tylko kuchenka
gazowa „Ewa”, a w łazience żeliwna
wanna, grzejniki panelowe, które
po kilku latach stanowiły budulec na
ogrodzenia dla działkowców. Resztę
trzeba było zrobić własnoręcznie. O
wszystko było wówczas trudno, to nie
były czasy marketów budowlanych. Ja
pierwszy raz zobaczyłem mieszkanie
już gotowe. Przyjechałem tam z moją
babcią. Jedyne co pamiętam, to widok z okna w kierunku dzisiejszych
ulic Hetmańskiej i Basztowej. Pole i
wyrastające zboże, to musiała być
wiosna 1978 roku.
I tak wielu zazdrościło tym z
Podzamcza jak diabli. Powstawała
jeszcze nowocześniejsza dzielnica
niż Piaskowa Góra?
- (Chwila dłuższej zadumy). Piaskowa Góra była dla mnie, jako chłopca, a później jako nastolatka, innym
światem. Nie zapuszczaliśmy się tam.
Dopiero później z uwagi na brak
możliwości kontynuowania edukacji na miejscu w klasach 7-8 szkoły
podstawowej miałem okazję poznać
Piaskową Górę, uczęszczając do tamtejszej podstawówki nr 15. Pamiętam,
że w szkole rówieśnicy traktowali nas,
tych z Podzamcza, szorstko, bez emocji.
Zastanawiam się, na ile obraz
pokazany w Alternatywach 4
odpowiadał podzamczańskiej
rzeczywistości?
- Film w bardzo groteskowy sposób oddawał ówczesną rzeczywistość. Jedną z rzeczy, która jest
charakterystyczna dla tamtej epoki,
to wzajemna bliskość ludzi względem siebie. To, czego dziś brakuje,
to zwykłej, sąsiedzkiej życzliwości.
Niedoróbki w mieszkaniach to
była rzecz powszednia?
- A to kolejna rzecz, o której można powiedzieć, że jest zgodna ze
wspomnianym serialem. Pokazanie

„prostowania ścian” może i było na
wyrost, ale proszę mi wierzyć, wiele
usterek poprawiano na Podzamczu
własnymi rękami. Robili to chyba
wszyscy lokatorzy.

» – Pierwsze instytucje na Podzamczu miały swoją siedzibę po prostu w mieszkaniach
zlokalizowanych w blokach – mówi Piotr Daszkiewicz

Wokół same nowe budynki,
obok powstające następne wieżowce, jeden wielki plac budowy.
Trudno było się przystosować do
nowego otoczenia?
- Słowo „betonowa pustynia” nie
odbiegało od rzeczywistości. Ale
nam, dzieciakom, to nie przeszkadzało. Poza blokami, placami budowy i asfaltowymi ulicami praktycznie
nie było nic więcej. Monotonna
zabudowa z wielkiej płyty, brak zieleni, skwerów i małej architektury.
Dopiero później wyrosła tu i ówdzie
jakaś szkoła, żłobek, sklep samoobsługowy, kioski ruchu. Powstawały
place zabaw, zieleńce, wszystko
nabierało jakiegoś kolorytu. Niestety
na to potrzeba było kilkunastu lat.
Coś szczególnego zapamiętał
Pan z Podzamcza sprzed 40 lat?
- Na Podzamcze mówiło się „osiedle młodych”. I rzeczywiście, krajo-

braz okraszony był mnóstwem dzieci.
Tego dziś się już nie widzi.
Jak wyglądało wówczas osiedle. Nie licząc bloków – co, gdzie
stało?
- Początek istnienia osiedla stanowiły trzy bloki przy ul. Kasztelańskiej
2-12. Ja wprowadziłem się, gdy istniała już zabudowa ul. Kasztelańskiej
i częściowo Grodzkiej. Budowano
pierwszy sklep samoobsługowy,
późniejszą „Savię”, pierwszą szkołę
podstawową nr 2 i żłobek. Wszystkie
obiekty istnieją do dziś, lecz funkcjonują pod innymi szyldami lub pełnią
inne funkcje. Powstawały dwa duże,
drewniane place zabaw „Wioska
Indiańska – Czarna Stopa” i „Wioska
Rycerska”, których już dziś nie ma.
Rozpoczęto też budowę kaplicy
kościelnej.
Była poczta, posterunek policji,
może kaplica?

Fot. użyczone (Archiwum Piotra Daszkiewicza)

Ile to już lat mieszka Pan na
Podzamczu?
- Szmat czasu. Zameldowany jestem od lutego 1978 roku. To bardzo
dawno, ale żeby była jasność, nie
byłem pierwszym mieszkańcem osiedla (długi śmiech). Wprowadziłem
się wraz z rodzicami jako czterolatek
do bloku przy ul. Grodzkiej. Istniała
już wówczas całkowicie zabudowa
ul. Kasztelańskiej. Pierwsi lokatorzy
osiedla wprowadzali się bodaj od
1976 roku.
Jaki zapamiętał Pan pierwszy
obraz osiedla?
- Utkwił mi w pamięci, bo niestety
nie należał do najprzyjemniejszych.
Wjechaliśmy po zmierzchu samochodem aleją Podwale od strony
skrzyżowania z obecną ul. Poselską,
następnie skręciliśmy w ul. Kasztelańską i rodzice pokazali mi blok, w
którym będę mieszkał. Był to nieco
upiorny widok. Szary dziesięciopiętrowiec, bez okien od strony balkonów, podświetlony latarniami z placu
budowy. Przestraszyłem się, nie
chciałem mieszkać w takim „domku”.
Dlaczego?
- Z prostej przyczyny. Wcześniej
mieszkaliśmy w kamienicy przy
ówczesnej ul. 22 Lipca, obecnej
11 Listopada, gdzie dziś mieści się
siedziba banku BGŻ, więc moje
wyobrażenie domu znacznie różniło
się od tego, który wówczas ujrzałem. Oprócz tego upiornego widoku
samego budynku pamiętam jeszcze
pierwszą jazdę windą, która dla mnie
była czymś zupełnie nowym. Wrażenie ruchu i te świecące guziki…
Jak to się w ogóle stało, że
otrzymaliście swoje nowe M?
- Okoliczności były typowe jak
na tamte czasy. Stanowiliśmy raczej standardowo młodą rodzinę w
tamtych czasach, mieszkającą kątem
u rodziców, upchaną w jednopokojowej klitce z kuchnią i ubikacją
na korytarzu. Mama, jako członek
spółdzielni mieszkaniowej swoje
odczekała, no i dostała upragnione
mieszkanie, które wydawało się
wówczas luksusem. Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, toaleta, ciepła
woda w kranie i centralne ogrze-

- To ciekawe, bo pierwsze instytucje miały swoją siedzibę po prostu
w mieszkaniach zlokalizowanych w
blokach. Poczta przy ul. Grodzkiej
22, policja przy ul. Grodzkiej 24.
Podobnie w bloku funkcjonowała
jadłodajnia. Sklep z chemią gospodarczą „Praktyczna Pani” działał
chyba przy ul. Kasztelańskiej. Przy
tej samej ulicy mieściły się salka
katechetyczna, przychodnia zdrowia
przy ul. Basztowej, nie wspominając
już o siedzibie spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Grodzkiej 33. Teren
poza ul. Grodzką to były jeszcze
pola uprawne nieistniejących już
gospodarstw ulicy Wieniawskiego i
Szczawna-Zdroju.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
* Za tydzień druga część rozmowy, a w niej o
pewnym wagonie kolejowym, o robieniu haczyków do proc z prętów zbrojeniowych i dlaczego
na osiedlu wszędzie było błoto
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Porcelana w Wałbrzychu zawsze była ważnym ośrodkiem przemysłowym. Mieszkańcy miasta zawsze też z naszej porcelany
byli dumni.

Obecnie funkcjonujący zakład, jedyny jakiemu udało się utrzymać do dzisiejszych czasów,
boryka się z wieloma problemami finansowymi. Pandemia tylko pogłębiła problem.
- Po ogłoszeniu upadłości w 2004 roku
i później wyburzeniu Porcelany Książ, o

największej fabryce porcelany w Europie
zapomniano. Przygnębiający widok ruin
dawnego zakładu sprawia, że smutek
rozdziera serce wszystkim tym, którzy
pamiętają świetność fabryki. Jeśli nie będziemy kultywować tradycji, przypominać

o jej historii, to też wszyscy o tym miejscu
zapomnimy – tłumaczy Andrzej Gniazdowski ze Stowarzyszenia Ceramików Polskich.
Pamiętać! – to główne zadanie stowarzyszenia. Całości ma towarzyszyć hasło:
„Wałbrzych Miastem Porcelany.” Przygotowane zostaną ścieżki edukacyjne, cykle prezentacji historycznych, które wspomagać
będą nowoczesne multimedialne projekcje,
które dopełnią warsztaty ukazujące etapy
produkcji porcelany.

Fot. (red)

Zachować pamięć o porcelanie
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SCB

Fot. użyczone (LOT AW)

» Krzeszów to nie tylko przepiękna bazylika. Sprawdźcie, co jeszcze skrywa ta miejscowość?

#odkrywajlokalnie

Zwiedzać każdy może
Tęskniliście? My bardzo, ale w końcu doczekaliśmy się kolejnych bezpłatnych wycieczek w ramach cyklu #odkrywajlokalnie. Pierwsza z
wypraw odbyła się w minioną sobotę, a na kolejną zapraszamy już 10
października. Zwiedzimy przepiękny i tajemniczy Krzeszów.
Paweł Wybierała,
członek zarządu
województwa dolnośląskiego
– Dolny Śląsk cieszy się opinią regionu niezwykłego
i pełnego tajemnic. Wciąż skrywa mniej znane,
lecz atrakcyjne miejsca, które warto zwiedzić.
Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji
Wałbrzyskiej, ze wsparciem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, organizuje cykl
otwartych wycieczek, które umożliwią poznanie intrygujących miejsc położonych w
pobliżu Wałbrzycha. Serdecznie zachęcam
do odkrywania piękna rodzimych stron na
mapie turystycznej Dolnego Śląska.

Od tej por y tak będzie
już co sobotę, aż do 14
listopada. Co tydzień będziemy was zapraszać na
niepowtarzalne spacery po
mniej znanych, ale niezwykle urokliwych miejscach
naszego regionu. Wykorzystując chwyty twórców
popularnych seriali ogłaszamy, że rozpoczął się właśnie
drugi sezon akcji #odkrywajlokalnie.
Podczas pierwszej, letniej
odsłony, co tydzień w wielu

miejscach regionu gromadziły się tłumy turystów. Mali
i ci nieco więksi wędrowcy
z wypiekami na twarzach
zwiedzali miejsca, które ich
zachwycały i ciekawiły. Gwarantujemy, że teraz będzie
podobnie, a może nawet
bardziej intrygująco. Żeby
dowiedzieć się, co i kiedy
będziemy zwiedzać, śledźcie
co tydzień WieszCo, które
jest partnerem akcji. Sam pomysł na #odkrywajlokalnie
to natomiast „dzieło” Lokal-

nej Organizacji Turystycznej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Ruszajmy, by zwiedzać
najpiękniejsze zakątki regionu. Pierwsza wycieczka
odbyła się w minioną sobo-

tę w Wałbrzychu (więcej o
tym w innym miejscu tego
numeru naszej gazety). Na
kolejną wyprawę zapraszamy już 10 października do
Krzeszowa – wsi, miejscowości, a może nawet stolicy. To miejsce szczególnie
dzisiaj łączy w sobie potęgę
cysterskiego char yzmatu
oraz osobliwość dolnośląskiej prowincji. Dlaczego
takie duże, dlaczego w takim małym, jak dzisiaj radzą
sobie mieszkańcy kotliny
krzeszowskiej? Zaintrygowani? Na te oraz inne pytania znajdziecie już wkrótce
odpowiedź. Na zwiedzanie
zaprasza Grzegorz Pantol,
przewodnik po Pocysterskim
Opactwie w Krzeszowie. Turystom z dalszych zakątków
województwa proponujemy
dojechać koleją np. do Wałbrzycha i stąd dotrzeć na
miejsce. Nie zapominajcie
o koronawirusie i reżimie
sanitarnym, dlatego prosimy was o dostosowanie się
do aktualnych wymogów
bezpieczeństwa.
Planowany czas wycieczki to ok. 3 godzin. Start
punktualnie o godz. 11:00,
10 października spr zed
bazyliki w Krzeszowie. Nie
może was tam zabraknąć.
Dodajmy, że cykl wycieczek
#odkr ywajlokalnie dofinansowany jest ze środków
Samorządu Województwa
Dolnośląskiego.
Red

Soboty z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej
– bezpłatne wycieczki z przewodnikiem
10.10.2020 r. godz. 11.00 – Krzeszów
(Pocysterskie Opactwo, Kalwaria Krzeszowska, Letni Pawilon na
Wodzie)
Start: godz. 11.00 – Krzeszów, przed bazyliką
Planowany czas wycieczki – około 3 godzin
Dodatkowe informacje: tel. 74 66 43 87

Wyburzenia będą kontynuowane
Okazuje się, że wyburzanie starych kamienic nie jest taką łatwą sprawą. W Wałbrzychu co roku znika co najmniej kilkanaście budynków, których stan techniczny jest
fatalny i stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

niektórzy wykorzystują fakt, że miasto
chce burzyć starą substancję mieszkaniową i w ten sposób szukają szansy na otrzymanie nowych mieszkań.

- Jesienią planujemy wyburzanie
kolejnych budynków, ale nie chcę
konkretnie mówić o adresach i to
celowo, bowiem jest taki zwyczaj,

że tuż przed rozbiórką wprowadzają
się do tych budynków dzicy lokatorzy, a później opróżnienie tych lokali
przysparza dodatkowych kosztów i
utrudnień. W czasie pandemii jest
to jeszcze bardziej utrudnione, bo
eksmisje tak naprawdę nie działają.
Na pewno wyburzymy kilka ruder
jesienią i osobom tam mieszkającym
zapewnimy lokale w lepszym standardzie – mówi prezydent Roman
SCB
Szełemej.

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

» Profesor Konrad Kazimierz Czapliński i jego albumy

BOGUSZÓW-GORCE

Miło być na szlaku świętego
Kiedy ostatni raz słyszeliście o św. Wojciechu? Idziemy o zakład, że
w szkole podstawowej. Możecie sobie o nim przypomnieć dzięki
świetnej inicjatywie. Boguszów-Gorce przyjął właśnie propozycję
przyłączenia miasta, jako kolejnej stacji, do Międzynarodowego
Szlaku Św. Wojciecha.
Ten wyjątkowy trakt wymyślili wspólnie Julian Golak
i prof. Konrad Kazimierz Czapliński, a przebiega z Pragi
do Gdańska. Stał się nie tylko
miejscem modlitwy dla pielgrzymów, ale też szlakiem
turystyczno-edukacyjnym.
Takie jest zresztą jego główne
założenie.
Dobra, teraz trochę historii,
żebyście poczuli klimat i wciągnęli się w opowieść. Nie chcemy napisać, że szlak uroczyście

otwarto, lepiej zabrzmi, jak
użyjemy słowa „zainaugurował” go prymas Czech ks. kard.
Dominik Duka w katedrze
praskiej. Był 23 kwietnia 2016
roku. To nie była przypadkowa data, bo… 1050 rocznica
chrztu Polski. Na razie szlak
przebiega przez Polskę i Czechy, ale niewykluczone, że w
przyszłości odnajdziemy stacje
także w Niemczech, na przykład w Magdeburgu. Dlaczego
nie?! Cały czas uruchamiane są

nowe przystanki na kolejnych
odcinkach trasy. Jak choćby w
Boguszowie-Gorcach, który
został włączony jako kolejne
miasto do Międzynarodowego
Szlaku Św. Wojciecha. Docelowo cała trasa ma liczyć ok. 2
tys. km.
Teraz kluczowe pytanie, które niejeden z was na pewno
sobie zadaje. Czy miejsca,
które dziś znajdziemy na trakcie, w zamierzchłej przeszłości
odwiedził św. Wojciech, skoro

szlak nazwany jest jego imieniem? – Nie ma na to dowodów, ale nie ma też dowodów
na to, że go tam nie było. Na
pewno miasta te leżą na szlaku, którym przemieszczał się
święty. Stąd nie teologiczny, ale
turystyczno-edukacyjny charakter tego projektu – mówi
profesor Konrad Kazimierz
Czapliński, jeden z pomysłodawców utworzenia traktu.
Znakiem rozpoznawczym
projektu jest „Rękawica Św.

Fot. (red)

WAŁBRZYCH

W ostatnich latach takich nieruchomości w mieście zniknęło kilkadziesiąt, a w kolejce jest kilkadziesiąt
następnych. Okazuje się jednak, że
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kilkadziesiąt innych, znajduje
się na szlaku.
Trakt doczekał się również
swojego albumu „Praga-Dolny Śląsk. Na szlaku Św. Wojciecha” autorstwa Konrada
Kazimierza Czaplińskiego.
Liczy on ponad 320 stron i
zawiera około 1200 zdjęć i
wiele ciekawych informacji
o historii miejsc, przez które
przebiega. To źródło wiedzy
od dziejów wczesnośredniowiecznych Polski, Europy,
ale w szczególności Dolnego Śląska. Boguszów-Gorce
znajdziemy w drugiej edycji
albumu. Miastu mają być
poświęcone 4 strony. Będzie
można na nich obejrzeć efekty
pracy wykonanej podczas
trzydniowej wizyty profesora
Czaplińskiego w Boguszowie.
– Technicznie wszystko
można dzisiaj sfotografować
większym lub mniejszym
wysiłkiem. W powietrzu. Na
lądzie. W wodzie. Codziennie powstają tysiące zdjęć,
które może wykonać każdy.
Ale liczą się tylko zdjęcia z
wyraźnym piętnem ich twórców. Wybitnego fotografika
rozpoznaje się po zdjęciach,
jak piosenkarza po głosie,
pisarza po stylu, grafika po
kresce. To jest ta wyższa szkoła fotograficznej jazdy, do
której tylko niewielu dochodzi latami – mówi
miłośnik fotografii i orędownik
M i ę dzy n a rodowego
Szlaku
Św. Wojciecha,
profesor
Konrad Kazimierz Czapliński.

Tomasz
Wojciecha”, umieszczana na
Piasecki
folderach promocyjnych i
tablicach informacyjnych.
Taka też powstanie w
boguszowskim rynku. Nie oznaczać to
będzie oczywiście,
że ziemie, na których leży dziś Boguszów, przemierzał ponad 1000 lat temu
św. Wojciech, ale
» Szlak Św. Wojciecha to ciekawa
potwierdzać, że
inicjatywa edukacyjno-turystyczna
miasto, podobnie jak
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Wycieczka po Wałbrzychu otworzyła drugi sezon akcji #odkrywajlokalnie

WAŁBRZYCH
#odkrywajlokalnie

Starówka na pierwszy ogień
Zwiedzaniem wałbrzyskiej Starówki rozpoczął się cykl 7 wycieczek z przewodnikiem po Aglomeracji Wałbrzyskiej.
To już druga odsłona akcji #odkrywajlokalnie, która tym razem potrwa do 14 listopada.
Co sobotę zabierzemy was w
najpiękniejsze zakątki regionu.
Inicjatywa, o której piszemy, to
pomysł Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
który bardzo chętnie wspieramy.
Jeśli coś wam chodzi po głowie
i myślicie, „ale to już było”, macie rację. W lecie również prze-

wodnicy bezpłatnie oprowadzali wędrowców po całym regionie. Podobnie będzie tym razem.
Zaczęło się od Wałbrzycha. W
zeszłą sobotę turyści spotkali się
w Rynku, by dowiedzieć się, która
kamienica jest najstarsza, co ma
wspólnego Wałbrzych z Berlinem,
co można odnaleźć w ogrodzie

Muzeum Porcelany i gdzie zmarła
Księżna Daisy.
Soboty z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej jako bezpłatne wycieczki
z przewodnikiem to doskonały
pomysł na spędzenie wolnego czasu
z rodziną i oderwanie najmłodszych od przeklętych smartfonów
i tabletów. Kolejna wyprawa już w

najbliższą sobotę (10 października)
do Krzeszowa. Więcej o niej przeczytacie dwie strony wcześniej. No
już przewracajcie kartkę.
Dodajmy jeszcze, że cykl wycieczek
#odkrywajlokalnie dofinansowany
jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Red

MIEROSZÓW

Trochę inne dożynki

Pandemia koronawirusa
nie pozwoliła w tym roku
świętować rolnikom w taki
sposób, do jakiego przyzwyczaili wszystkich. Nie było uroczystego przemarszu poszczególnych sołectw, konkursów,
zabawy i spotkania w jednym
centralnym miejscu. A jak wiecie, często dożynki odbywają

się na stadionie z udziałem lokalnych i regionalnych władz.
Dla małej społeczności to jest
wielkie wydarzenie. Tym razem musiało być inaczej.
Tegoroczne obchody Święta
Plonów ograniczono do dziękczynnej mszy św. Dożynkowej,
odprawionej za trud rolników
oraz zebrane plony, która od-

była się w zeszłym tygodniu
w kościele pw. św. Michała
Archanioła w Mieroszowie.
Tu ważna uwaga. O piękną
dekorację kościoła – oczywiście wykonaną z tegorocznych plonów – zadbał lokalny
Rodzinny Ogród Działkowy
„Przyszłość”, a delegacja Koła
Gospodyń Wiejskich „Mela-

» Tegoroczne dożynki
ograniczono do mszy świętej

firki” wzięła udział w procesji darów, niosąc do ołtarza
bochen chleba wypieczony z
zebranego ziarna. Jak wiecie,

jest to symboliczny i dosłowny
wyraz wysiłku i trudu rolniczego. Nie zabrakło kosza pełnego płodów rolnych, darów

ziemi, które proboszcz parafii
zgodnie ze zwyczajem pobłogosławił i poświęcił.
Red

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

Na pewno nie zdziwicie się, gdy to przeczytacie, ale
najważniejsze, że takie wydarzenia w ogóle mogą
się odbywać. W tym roku dożynki gminne w Mieroszowie miały zupełnie inny charakter niż w poprzednich latach.
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PCPR przekazał sprzęt
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu podpisał umowę z
szefem Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle
ws. przekazania sprzętu i wyposażenia placówek w ramach działań służących zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa COVID-19.

Na podstawie podpisanych umów
zostało przekazanych: 6 komputerów,
6 projektorów multimedialnych, 4
telewizory 55-calowe, 6 radiood-

twarzaczy z CD, Bluetooth i MP3
oraz środki ochrony osobistej (6450
sztuk rękawiczek, 1290 maseczek
ochronnych oraz 129 litrów płynów

dezynfekcyjnych). Wyposażono też 6
miejsc izolacji/kwarantanny w meble
(m.in. w szafy, tapczany, komody,
biurka, fotele, pościel, lampy biobój-
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cze, termometry bezdotykowe oraz
telewizory).
Sprzęt komputerowy, audiowizualny, wyposażenie miejsc kwarantanny/
izolacji, środki ochrony i dezynfekcji
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałbrzychu pozyskało w ramach
realizowanego projektu „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
współfinansowanego z Europejskiego
SCB
Funduszu Społecznego.

Fot. użyczone (PCPR Wałbrzych)
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GŁUSZYCA

» Zmarły niedawno Stanisław Michalik będzie
miał niedługo swoją ławeczkę w mieście

Do posiedzenia
i przypomnienia
Takie instalacje robi się wyłącznie dla kogoś zasłużonego. Taką osobą był z pewnością Stanisław Michalik.
Dla niego w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Głuszycy powstanie ławeczka.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Fajny pomysł i szykuje się fajne miejsce.
Takie do posiedzenia i
przypomnienia sobie o
porządnym człowieku,
który żyje w pamięci
wielu mieszkańców.
We wrześniu rozpoczął
się w głuszyckim centrum kultury projekt
„Tu jest mój dom”. W
siedzibie instytucji, a
dokładniej w korytarzu przed
wejściem do biblioteki – stanie ławeczka wraz z tablicą
informacyjną. W ten sposób
zostanie upamiętniony zmarły
niedawno Stanisław Michalik –
regionalista, miłośnik lokalnej
kultury i historii, autor wielu

publikacji na temat historii
Głuszycy i Ziemi Wałbrzyskiej.
- Realizację zadania wspierać będą mieszkańcy, choćby
studenci głuszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zwieńczeniem projektu będzie zaplanowany na sty-

czeń przyszłego roku
wieczór autorski poświęcony twórczości
zmarłego poety i pisarza – mówi Sabina
Jelewska, dyrektor
CK-MBP w Głuszycy,
koordynująca przedsięwzięcie.
Dodajmy jeszcze,
że w ramach III edycji programu „Moje
miejsce na Ziemi” Fundacja
Orlen przekazała CK-MBP 5
tys. zł darowizny na realizację
projektu „Tu jest mój dom”.
Głuszycki pomysł znalazł się
na liście 300 nagrodzonych
spośród 3000 wniosków.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Niby nic taki chodnik, a cieszy

Takich jak choćby Jedlina-Zdrój, w której ludzie
bardzo doceniają drobne
prace, które dzieją się pod
ich oknami. Bo gdy wyjdą
z domu, od razu zauważą,
że uporządkowano ich podwórko, posadzono niedaleko kwiaty albo ułożono
nową kostkę brukową w
miejscu, gdzie można było z
łatwością wywrócić się, bo

nawierzchnia wymagała od
lat naprawy.
W Jedlinie-Zdroju od lat
remontowane są chodniki.
Nie wiemy do końca, ile już
zrobiono, a jak dużo takich
miejsc jeszcze wymaga poprawy, ale jeżdżąc po miasteczku
zaryzykujemy twierdzenie, że
ogromna większość chodników w ścisłym centrum gminy
doczekała się modernizacji.

Wierzymy, że pozostałe miejsca wkrótce zobaczą łopatę i
kostkę brukową. Niedawno
odnowiono pobocza przy
kilku ulicach: Poznańskiej,
Chojnowskiej, Piastowskiej,
Słowackiego oraz Wałbrzyskiej. Sporo tego się uzbierało,
prawda?!
Wyremontowano łącznie
ponad 600 m. kw. chodników
w ciągach dróg zlokalizowa-

nych na terenie Jedliny-Zdroju.
Niby to żadna wielka inwestycja, ale uwierzycie, że prace
kosztowały prawie 85 tys. zł?!
Zadanie udało się zrealizować
dzięki finansowemu wsparciu
powiatu wałbrzyskiego. Starostwo przekazało na ten cel 50
tys. zł. Resztę dołożyła gmina
z własnych środków. Można?
Pewnie, że można.
Red

» W Jedlinie zakończono remonty chodników przy pięciu
ulicach

Fot użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Zawsze to powtarzamy i będziemy to pisać do znudzenia. Czasami małe
remonty, postawienie gdzieś ławeczki, czy naprawienie kawałka drogi, są
bardziej doceniane przez mieszkańców niż jakieś wielomilionowe inwestycje. Zwłaszcza w małych miejscowościach.

14

HIStoRIA NIEZNANA

WIESZ CO | NR 40/6.10.2020 r.

HISTORIA NIEZNANA

» Drugi dworzec na stacji kolejowej Altwasser (Stary Zdrój),
obecnie Wałbrzych Miasto (Fot. www.polska-org.pl, rok 1904)

Stacja Mauzoleum, która nie powstała
Raczej każdy wałbrzyszanin zapytany o to, jakie zna wałbrzyskie stacje kolejowe, bez wahania odpowie, że Wałbrzych Główny, Fabryczny, Miasto i Szczawienko. Może niektórzy będą wiedzieli lub pamiętali, że przy obecnej ul. Sikorskiego była kiedyś jeszcze jedna stacja kolejowa, po której do dziś zachował
się zrujnowany budynek dworca (obecnie w remoncie) i lokomotywownia (o
zmienionej funkcji).
Być może jeszcze inni
mieszkańcy wspomną o nowym, budowanym właśnie,
przystanku kolejowym Wałbrzych Centrum, a nieliczni
przypomną sobie, że słyszeli
o rzekomym dworcu Hochbergów niedaleko Palmiarni.
I to w zasadzie tyle. A gdyby
tak w sondzie zapytać, kto i
co słyszał o planowanych stacjach kolejowych w mieście,
które nigdy nie powstały? A
czy gdyby powstały, to jak
mocno zmieniłyby istniejący
układ transportu kolejowego
w Wałbrzychu? Bez względu
na to, jakie usłyszelibyśmy
odpowiedzi, faktem jest, że
takie przymiarki, do budowy
nowych stacji, czyniono.
W dniu 1 kwietnia 1914
roku w Waldenburger Tageblatt ukazał się artykuł
opisujący plan budowy
gminnej stacji kolejowej dla
Wałbrzycha i Starego Zdroju

(wówczas była to jeszcze
samodzielna gmina) na łące,
naprzeciw willi Treutlera.
W ten sposób miało dojść
do połączenia dotychczasowych stacji: Waldenburg
Oberbahnhof (Wałbrzych
Górny, obecnie Fabryczny) i
Waldenburg Unterbahnhof
(Wałbrzych Dolny – to ta
stacja przy ul. Sikorskiego,
o której wspomniałem na
początku), a także Altwasser
Personen- und Güterbahnhof
(część osobowa i towarowa
stacji Stary Zdrój, obecnie
Wałbrzych Miasto) w jeden
główny obiekt – centralną
stację kolejową. Parlament
przeznaczył na ten projekt 5
mln marek, do tego doszedł
milion na usunięcie węzłów
drogowych oraz kosztów
manewrowania na stacji.
Koszt budowy nowej stacji
kolejowej oszacowano na 6-8
mln marek.

Zanim opiszę, z jaką reakcją
spotkał się artykuł, wyjaśnię
jeszcze, gdzie stała Treutlervilla, przy której miała powstać
nowa stacja. Tak naprawdę
istniały dwie wille o tej nazwie. Starsza to późniejszy
Separator przy ul. Reja wyburzony w związku z budową
obwodnicy zachodniej (na
pewno istniał już przed 1815
rokiem, wg niektórych źródeł mógł istnieć już w wieku
XVIII). Druga została wybudowana w 1875 roku, na
terenie obecnego szpitala przy
ul. Batorego (wtedy jeszcze
nie istniał). Dla rozróżnienia nazwano ją nową (Neue
Treutlervilla), ale znana była
również pod nazwą Landhaus
auf Charlottenhof. Opis w kronice Starego Zdroju pozwala
wnioskować, że stacja miała
powstać niedaleko tej pierwszej willi, w okolicy obecnej ul.
Reja i Granicznej.

Wróćmy do artykułu. Jego
autor włożył kij w mrowisko
i wywołał burzliwy protest
przeciwko opisanemu projektowi. Społeczność była
zdania, że utrata własnej stacji
kolejowej Altwasser na rzecz
nowej (ale oddalonej) dużej
stacji gminnej będzie dla nich
bardzo niekorzystna ekonomicznie. Gmina złożyła w tej
sprawie petycję do ministra.
Ten sam dokument został
przesłany 27 kwietnia 1914
r. przez Einkaufsverein der
Kolonialwarenhändler (stowarzyszenie kupców towarów
kolonialnych), a podpisali
go Adolf Schirmer i Richard
Bergmann. Autorzy artykułu
prasowego opublikowanego
w Schlesischer Gebirgskurier
z 28 kwietnia 1914 r. bardzo
energicznie krytykowali planowaną budowę i opowiadali
się za dalszą rozbudową stacji
Altwasser.

W dniu 6 maja 1914 w
hotelu Seiferta (obecnie kamienica przy ul. 11 Listopada
nr 19) odbyło się spotkanie.
Jego organizatorem był radca
sanitarny dr Kracauer, który
w ostrym tonie przedstawił
swoje stanowisko w tej sprawie, protestując przeciwko
budowie nowej stacji. Stosowną rezolucję wysłano do
parlamentu i ministra. Odpowiedzią wałbrzyszan było
zorganizowanie kolejnego
spotkania, na którym właściciel drogerii Bock obalił
tezy mieszkańców Starego
Zdroju i mocno przekonywał
do budowy centralnej stacji
kolejowej. W dniu 21 maja
w Starym Zdroju odbyło się
ponowne spotkanie, gdzie
opinie wałbrzyszan zostały
poddane ostrej krytyce przez
drogerzystę Grossa.
Dwa dni przed publikacją
artykułu w Waldenburger

Tageblatt, 30 marca 1914 r.,
wałbrzyski magistrat wysłał
do dyrekcji kolei pismo popierające budowę centralnej
stacji kolejowej. Na próżno.
Ostatecznie porzucono realizację tego projektu i przygotowano nowy plan przebudowy
stacji Stary Zdrój.
Dla pełnego obrazu muszę,
chociażby w wielkim skrócie, opisać stację kolejową
Altwasser (Wałbrzych Miasto). Uruchomiono ją, wraz z
pierwszym dworcem, w 1853
roku. Od samego początku
przysparzała zmartwień dyrekcji kolei, ze względu na
niekorzystną lokalizację bardzo utrudniającą rozbudowę
układu torowego stacji. W
1901 roku w miejscu starego
dworca wybudowano nowszy (wg niektórych – mniej
praktyczny niż poprzedni), co
oczywiście w żaden sposób
nie wpłynęło na wyelimino-
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wanie kłopotów związanych z
rozbudową stacji. I właśnie te
problemy sprawiły, że zaczęto
myśleć o budowie centralnej
stacji kolejowej w innym miejscu. W związku z porzuceniem
tych planów, w latach 20.
rozbudowano jednak stację
Altwasser i wybudowano kolejny, trzeci budynek dworca
(stoi do dzisiaj).
Teraz będzie o tytułowej
stacji Mauzoleum. Bo to kolejna stacja kolejowa, którą
planowano wybudować w
Wałbrzychu, a która nigdy
nie powstała. Dlaczego ją tak
nazwałem? To luźne nawiązanie do Mauzoleum, które
znajduje się w sąsiedztwie. W
kręgach osób interesujących
się koleją krążyły opowieści
o tej stacji, ale brakowało
dokumentów, które by to
potwierdzały. Przełom nastąpił
w 2010 roku, gdy za zgodą
ówczesnego dyrektora Starej
Kopalni przeglądałem różne
dokumenty archiwalne tej
instytucji. I właśnie wtedy w
moje ręce wpadła notatka
ze spotkania w Biurze Planowania Przestrzennego z
dnia 1 września 1942 roku o
projektowanej, gruntownej
zmianie ruchu kolejowego
w obszarze przemysłowym
Wałbrzycha. Ciarki przechodzą
człowieka, gdy nagle zupełnie
przypadkowo odkrywa coś
tak niesamowitego. Ale do
rzeczy. Co było w tej notatce?
W spotkaniu udział wzięli:
starosta Williger (Herr Lan-

drat für den Kreis), okręgowy
mistrz budowlany Zacke (Herr
Kreis-Baumeister), miejski
radca budowlany Huß (Herr
Ober-Baurat für die Stadt),
przedstawiciel Niebag, mierniczy górniczy Stephan (Herr
Markscheider für die Nibag)
i przedstawiciel z Wabag –
prawdopodobnie dr Grabowski.
Dr Grabowski przedstawił stan prac planistycznych
odnośnie przestrzennego
uporządkowania tutejszego
obszaru przemysłowego, a
w szczególności dotyczącego
całego ruchu kolejowego.
Objaśnił dotychczasowe plany
budowy centralnego dworca
kolejowego w pobliżu Scala-Platz (co to za miejsce?
- przyp. red.) i poinformował, że kolej (Reichsbahn)
z powodu niekorzystnego
ukształtowania terenu odstąpiła od tego planu, który
wymagał przełożenia szlaku
kolejowego od szybu Julia do
Kuźnic Świdnickich.
Podkreślono, że niemożliwe
wydaje się dalsze funkcjonowanie stacji towarowej w
centrum miasta (Wałbrzych
Dolny) i stacji osobowych
Altwasser (Wałbrzych Miasto) i Dittersbach (Wałbrzych
Główny) na jego peryferiach,
szczególnie, że nie można
istniejącego układu pogodzić
z prowadzonymi drogami.
Należało liczyć się z tym, że w
przyszłości znacznie zwiększy
się ruch w kierunku północ-
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-południe (Berlin – Wałbrzych
– Kłodzko – Wiedeń), ale
także wschód-zachód (Łódź
– Wrocław – Wałbrzych –
Trutnov – Praga). Wałbrzych
miał się zatem stać węzłem
dla tych głównych kierunków
ruchu. Z drugiej strony dla
kolei państwowych prędzej
czy później miała zaistnieć
pilna potrzeba podłączenia do
tego tranzytowego ruchu pociągów z Sobótki i Świdnicy.
Dlatego też Biuro Planowania
Przestrzennego wspólnie z naczelnikiem tutejszego oddziału
kolei państwowych oraz radcą
kolejowym Weiglem zaplanowało przebieg nowej trasy
kolejowej.
Budowę centralnego dworca kolejowego dla ruchu pasażerskiego przewidziano
w okolicy Postberg (dawniej Laxenberg), tj. w okolicy
obecnych ulic Nowowiejskiej
i Andrzeja Struga. Nowa
trasa linii kolejowej byłaby
poprowadzona po terenie
mało istotnym dla działalności górniczej. Należało tylko
sprawdzić, jaki wpływ na nią
miałaby eksploatacja w obrębie szybów górniczych Teresa
i Pokój. O tym projekcie kolej
została już powiadomiona
– dr Grabowski przedłożył
go osobiście przedstawicielowi wrocławskiej dyrekcji
kolei o nazwisku Witte (Reichsbahnpräsident), który
wykazał zainteresowanie i
zapewnił o dalszych pracach.
Podobnie starosta oraz miejski

» Pierwsza Treutlervilla, później skład koncernu Scheringa, następnie siedziba zarządu
Niebag. Po wojnie Biuro Projektów Separator. Gdzieś niedaleko na początku XX wieku
planowano budowę centralnej stacji kolejowej dla Wałbrzycha i Starego Zdroju (Fot. www.
polska-org.pl, rok 1912)

radca budowlany Huß wyrazili
aprobatę dla tego planu. W
najbliższym czasie zamierzano
przedstawić makietę okolicy.
Realizacja tego projektu miała
nastręczyć sporo trudności w
postaci konieczności budowy
wielu kosztownych obiektów
inżynierskich. Tak jak wspomniałem, stacja nigdy nie
powstała. Chociaż nie brakuje
tych, co twierdzą, że ją zbudowano i istnieje do dzisiaj –
pod ziemią! Może tam ukrywa
się „złoty pociąg”?
Na zakończenie dodam,
że dwie opisane powyżej
stacje, które nie powstały,

» Mauzoleum w Wałbrzychu, obok którego miała powstać w czasie II wojny światowej centralna stacja kolejowa.
Niektórzy twierdzą, że stacja powstała i istnieje do dzisiaj, ale jest pod ziemią (Fot. www.polska-org.pl, rok 1937)

nie są jedynymi, ale najlepiej
opisanymi. Na planie z 1838
roku (wydawca: Verlag von
C. Flemming z Głogowa),
widoczne są projektowane
linie kolejowe na terenie Wałbrzycha. Wśród zaplanowanych stacji uwagę przykuwają
dwie: jedna na Sobięcinie,
w okolicy szybu górniczego
Szczęść Boże (powyżej cmentarza), a druga w miejscu
mleczarni przy ul. Gagarina na
Szczawienku. Stacja na Sobięcinie nigdy nie powstała, natomiast stacja na Szczawienku
tak, ale kilkaset metrów od
tego miejsca, przy obecnej ul.

Stacyjnej. Jeżeli istnieją jakieś
szersze opracowania na ten
temat, to raczej schowane
są w archiwach kolejowych
lub Archiwum Państwowym i
czekają na swojego odkrywcę.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) Rindfleisch M., Chronik der Gemeinde und des Badeortes Altwasser nach
urkundlichen Quellen, Verlag von Max
Rindfleisch (Altwasser) und August
Birke (Waldenburg), Altwasser 1932
2) Stara Kopalnia w Wałbrzychu
3) Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu
Wrocławskiego (dostęp 24.09.2014)
4) www.polska-org.pl (dostęp
29.09.2020)
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

Jestem wieczną optymistką
Ewa Gądek-Rosiak, wałbrzyszanka, zakończyła w sierpniu roczną współpracę z Filharmonią Sudecką w ramach
programu Instytutu Muzy» – Praca przez internet nie daje satysfakcji dyrygentowi – podkreśla Ewa Gądekki i Tańca „dyrygent-rezydent”. Z młodą Panią
dyrygent rozmawiamy
o zdobytych doświadczeniach.

Co Pani dał program „dyrygent-rezydent”?
- Umiejętności, które mam
teraz. To był bardzo pozytywny rok, nauczyłam się
niesamowicie wiele i chcę
więcej. W ciągu jednego dnia
miałam cztery godziny pracy z orkiestrą, trzy godziny
samego grania. Nauczyłam
się pracować! Jeżeli dostanę
propozycję gdziekolwiek lub
sama się o to wystaram, to
nie będę się bała.
Jakie to są umiejętności,
które ochronią Panią przed
lękiem?
- Na pewno organizacyjne –
organizacja próby, to po pierwsze. Nauczyłam się gospodarować czasem. Z krótkich praktyk
na studiach, obserwowania
dyrygentów, wydawało mi się,
że już wiem, jak to zrobić. Nie
do końca. Nauczyłam się robić
sobie priorytety, wiem, od
czego zacząć, wiem, nad czym
pracować, żeby się faktycznie
wyrobić. Najistotniejsze jest,
żeby słuchać orkiestry, reagować na to, czego oni potrzebują i nad tym z nimi pracować.
Każdy czas, który wykorzystuję
przed orkiestrą, ma być po
to, żeby to oni grali lepiej,
byli bardziej przygotowani i
lepiej się czuli. Moje dylematy
co i jak zrobić za pulpitem,
muszę rozwiązać sama. Po
drugie – nauczyłam się prowadzić akompaniamenty. To jest
ogromna zaleta całego programu. Podczas studiów nie
mamy aż takich możliwości.
Mówi Pani o pracy z solistami?

- Tak. Bardzo dużo się nauczyłam od Iriny Muliarczyk,
sopranistki z Rosji. Ciężko się
prowadzi akompaniamenty z
wokalistami, bo trzeba wziąć
pod uwagę nie tylko warstwę muzyczną, ale jeszcze
warstwę tekstową, oddechy,
frazowanie i przeżywanie
danego momentu. Trzeba się
nauczyć, że takt na cztery nie
zawsze jest taktem na cztery,
bo trzeba się dostosować do
tego, co solista chce przekazać. Irina nauczyła mnie
najwięcej. Bardzo pozytywna
szkoła życia, wystarczyło jej
słuchać, patrzeć na nią i już
wiadomo było, co zrobić.
Czy to było przedłużenie
Pani pracy z chórem?
- Praca z chórem jest trochę
inna w samej warstwie muzycznej. Prowadzenie chóru to
zupełnie inne wyzwanie, to ja
ustalam oddechy, oczywiście
dostosowując się do tego,
co potrzebuje dany głos. W
pracy z solistką ja muszę się
dostosować. Partie solistki są
trudniejsze, a do tego zgranie
całej orkiestry, całej warstwy
muzycznej, która jest bardzo
bogata, zasadniczo odbiega
od pracy z chórem.
Co jest dla Pani najważniejsze w bezpośredniej
pracy z Maestro Bartoszem
Żurakowskim?
- To, że zaufał mi bardzo
i dał mi pracować. Mówił,
co jest nie tak i patrzył, jak
ja na to zareaguję, jak ja to
zmienię. Zostawiał, jak udawało mi się zmienić samej,
albo po prostu brał moją

rękę z batutą do swojej ręki i
pokazywał, jaki mniej więcej
ma być ten ruch, na czym on
polega. Obserwowałam jego
pracę i porównywałam do
tego, co ja robię. W czasie
poniedziałkowej próby czytaliśmy partyturę. We wtorek
widziałam, jak pracował Pan
Bartosz. Musiałabym opisać
mnóstwo przykładów, jak on
rozwiązuje ściśle muzyczne
rzeczy, ale główną jego cechą
jest to, że…
… nie odpuszcza?
- Właśnie! Jeżeli jest fragment, który trzeba wyćwiczyć,
to w tym momencie go ćwiczy, nie zostawia tego na później, wszystko dopracowuje,
każdy szczegół. Na początku
taka praca wydawała mi się aż
za szczegółowa jak na drugą
próbę, ale przychodząc na
trzecią próbę widziałam, że to
wszystko się zgrywa. I to miało później naprawdę świetny rezultat, słychać było te
wszystkie niuanse i szczegóły.
Tego się wtedy nauczyłam,
żeby skupiać się na szczególe,
a ogół wyjdzie później. Na
początku podchodziłam do
tego odwrotnie.
Wymarzony koncert do
poprowadzenia to nadal
muzyka filmowa? Czy to się
zmieniło?
- Ja bardzo lubię muzykę
filmową i żałuję, że jest ona
odbierana jako muzyka gorszego sortu, mniej ambitna.
Chciałabym muzykę filmową
grać w sposób symfoniczny, surowy. Wszystkie efekty
zrobić na żywo, nie podbijać

warstwy muzycznej komputerem, tylko z wykorzystaniem
orkiestry.
W trakcie rezydentury pracowaliśmy nad „Tańcami symfonicznymi” Rachmaninowa,
byłoby super do tego wrócić
– to jest kawał muzyki. Jest
tam wszystko. Im dłużej się
siedzi nad tą partyturą, tym
więcej się widzi. Każda część
„odjechana” w inną stronę,
instrumentacja – rewelacja. Ja
się zakochałam w tym utworze.
Bardzo odpowiadało mi,
że program rezydencji był
właściwie narzucony, miałam wyzwanie. Wcześniej
nie pracowałam nad żadnym
utworem Karłowicza i miałam
ogromną frajdę z uwertury do
dramatu „Biała gołąbka”. Karłowicz jest troszkę pominięty u
nas. Świetna była II Symfonia
Dobrzyńskiego na otwarcie
sezonu we wrześniu 2019.
Niesamowity utwór, polski,
energiczny, zdrowy.
Czy muzyka współczesna jest interesująca dla
dyrygenta? Czy to prawda,
że jest to taka muzyka, na
której można się nauczyć
liczyć…?
- Faktycznie muzyka współczesna opiera się na liczeniu,
bo częste zmiany metrum trzeba po prostu policzyć. Muzyka
współczesna głównie opiera
się jednak na brzmieniu, chodzi o kolory, których w muzyce
klasycznej, romantycznej nie
ma aż tak wiele, bo nie stosuje
się w niej tak wielu zabiegów
technicznych, o których wtedy

jeszcze nie było wiadomo,
albo nie było danych instrumentów. Dla mnie bardzo
ciekawe są „Wymiary czasu i
ciszy” Pendereckiego. To jest
ciekawy utwór sam w sobie.
Do analizowania. Niesamowity, do słuchania – cięższy.
Utwór polega na tym, że zastosowane są w nim wszystkie wymiary czasu w muzyce i
wszystkie wymiary ciszy. Są w
nim ujęte wszystkie wartości
rytmiczne i wszystkie możliwe pauzy. I jeszcze, jak się
go analizuje, to mniej więcej
od połowy utworu wszystko
się odwraca, jak w odbiciu
lustrzanym wraca do początku, cofa rakiem. „Współczecha” to też Górecki, a jednak
współbrzmienia i barwy są
niesamowite. Z jednej strony chciałabym popracować
nad utworami „objechanymi”
formalnie, albo właśnie nad
Góreckim, który jest w tym
współczesnym świecie bardzo
klasyczny.
Czym jest ograniczenie
wywołane pandemią dla
Pani jako młodego artysty?
- Dużo osób mi mówiło, jak
się dowiedzieli, że jestem w
ciąży i mam rezydenturę zobaczysz: dziecko to ci wszystko
zablokuje, bla, bla, bla… I
tak naprawdę nieprawda.
Dlatego, że i w ciąży dyrygowałam koncerty i po porodzie,
kiedy tylko doszłam do siebie,
przyjechałam na próby, weszłam w ten tryb. Okazało,
że to pandemia ukróciła moją
pracę. Filharmonia została
zamknięta, mój koncert w

programie rezydentury stanął
pod znakiem zapytania. Bałam się, że skład będzie kameralny. Ale udało się. Tęskniłam
bardzo. Praca z ludźmi to jest
coś, czego nie można zawiesić na długo i później przyjść
i robić to dobrze. To musi
być constans, to musi być
praca ciągła. Pandemia trwa,
jest utrudnieniem szczególnie
dla tych artystów, którzy nie
są zatrudnieni na etatach,
tylko pracują na własnym
rozrachunku. Jestem wieczną
optymistką, staram się nie
popadać w bezczynność. Ja i
mój mąż mamy wiele planów
i pomysłów koncertowych,
czekamy na moment, kiedy
moglibyśmy spróbować swoich sił i zrealizować wspaniałe
projekty.
Czy internet to jest taka
przestrzeń, w której chciałaby Pani realizować się
artystycznie?
- Praca przez internet nie
daje satysfakcji dyrygentowi. Pośrednio dobrym rozwiązaniem jest sytuacja, w
której gramy na żywo, a ktoś
słucha czy ogląda nasz koncert. Ale nie jest to rozwiązanie na zawsze, bo ludzie
się pozamykają w domach
i będą oglądać te koncerty
przez internet. A nic tak nie
odda dźwięku, który mamy
na żywo, żaden komputer,
słuchawki, świetny sprzęt,
jak odbiór na żywo. Nam
– muzykom, dyrygentom i
wszystkim na scenie zależy,
aby na widowni byli ludzie.
Red
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
„Toperz” jest wybrakowany?
Już 11 października o godz. 12:30 zapraszamy
wszystkie dzieci od 5. roku życia do Teatru Lalki
i Aktora w Wałbrzychu na spektakl „Chodź na
słówko” w reż. Jerzego Jana Połońskiego. Podczas
niedzielnego spektaklu poznamy zdeformowane
przez małe dziecko słówka, które postanawiają stać
się słowami potrzebnymi i znaczącymi. Przecież
wiadomo, że lepiej być „kurą” niż „kulą”, a „toperz”
z całą pewnością bez „nie” jest wybrakowany i niepotrzebny. Ale czy na pewno? Czy inność oznacza
bycie gorszym? Czy pragnienie bycia kimś innym
jest na pewno tym jedynym pragnieniem, które posiadamy? I jak w tym wszystkim ma się
odnaleźć język polski – kaleczony i deformowany na każdym kroku? No i najważniejsze pytanie – czy brzydkie słowa są komukolwiek potrzebne?
Spektakl porusza problem tożsamości, który został przedstawiony w nowatorski sposób i
z dużą dawką humoru. Wspólnie z bohaterami porozmawiajmy na wesoło o języku polskim
i zanurzymy się w świecie pełnym niespodziewanych zwrotów akcji. Kup bilet on-line na
bilety.teatrlalek.walbrzych.pl

Odwiedzajcie
Szaniawskiego
W weekend zapraszamy do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu na najnowszy spektakl „Pani Moru” w reż. Seba Majewskiego.
Gramy: 9.10, godz. 19:00, 10.10, godz. 18:00
i godz. 20:00, 11.10, godz. 18:00. Spektakl to
głos zespołu wobec wydarzeń ostatnich 6 miesięcy. Aktorzy opowiadają w nim, w zaskakującej formie baśni dokumentalnej, jaką pracę wykonali w internecie, ale także co zauważyli
w polskim życiu społecznym, politycznym i kulturalnym.
Po pół roku od rozpoczęcia społecznej izolacji chcemy opowiedzieć o nas w czasach pandemii. W spektaklu sprawdzamy aktualność materiału, który on-line zbieraliśmy od marca 2020
roku – gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy? Jakie słowa straciły swoje znaczenie, a jakie zaczęły
opisywać nową rzeczywistość? Chcemy wspólnie przyjrzeć się temu, co stało się naszym
zbiorowym doświadczeniem. Premiera była pierwszym oficjalnym spotkaniem z widownią w
budynku teatru po tak długiej przerwie. Zapraszamy również 8.10 o godz. 19:00 na spektakl
Michała Koseli i Czesława Skwarka „Emigranci” na podstawie S. Mrożka.

Taki koncert to gratka

Fot. użyczone )materiały prasowe/Waldemar Łomża/Tobiasz Papuczys)

Będą piosenki własne, jak i te, które już raz lub nawet dwa razy słyszeliście. Wszystko w
ulubionych okolicach soulu i bluesa. Bilety w przedsprzedaży: 20 zł, a w dniu koncertu: 30 zł.
Do kupienia w kasach WOK oraz on-line na bilety.wok.walbrzych.pl
Widzimy się 9 października o godz. 19:30 w WOK na Piaskowej Górze. Maja Karteczka
(Ludwiczak) – wokal, Laura Ludwiczak – instrumenty klawiszowe, Paweł Ludwiczak – gitary,
loop, Jakub Ziemba – perkusja.

Wszystko
o maskach

Dlaczego właśnie maska odgrywała tak ważną rolę w teatrze antycznym? Czy maska wpływała na
zachowanie aktora? Czym różnią
się maski greckie od japońskich
czy balijskich? Dlaczego Szekspir
nie używał masek? Na te i inne
pytania odpowie profesor Mirosław Kocur podczas swojej lekcji
teatralnej w piątek 9 października
o godz. 18:00 w świdnickiej Galerii Fotografii, Rynek 44.

Jaki rysunek
na papierze?
„_on_line_ _” to interkatywny spektakl
Kolektywu Holobiont dla rodzin z dziećmi w
wieku 5 – 7 lat. Biegając, chodząc, stojąc,
siedząc, leżąc, turlając się, podskakując. Rodzinnie, w grupie rówieśników lub samemu.
W pionie, w poziomie, na ziemi i w powietrzu. W takt muzyki lub wsłuchując się we
własny rytm. Jaki rysunek na papierze może
powstać dzięki tym różnym rodzajom ruchu?
„_on_line_ _” jest spektaklem zgłębiającym
temat śladu ruchu, który uczestnicy wraz z
performerami tworzą poprzez własny taniec.
Powstałe wielkoformatowe prace będą ulegały transformacji na oczach i z aktywnym
udziałem widzów. Szczegóły na plakacie.

W biegu i z kijkami
Zapraszamy do Boguszowa-Gorc 10 października. Dzika Trzynastka to bieg górski na dystansie 13 km. Na start do zdobycia stok narciarski Góra Dzikowiec. Impreza jest współorganizowana ze środków gminy Boguszów-Gorce. Udział bezpłatny. Bieg główny – 13 km (100
osób), nordic walking – 13 km (50) osób. Zapisy na: www.zapisy.ultimasport.pl.
Start: 10 października, 13:00, Boguszów-Gorce, OSiR Góra Dzikowiec.
SCB, KaR
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Okiem gracza

Możliwe, że oszust jest wśród nas

Fot. materiały prasowe (www.donald.pl)

I tu pojawiło się, a raczej przypomniało Among Us, które choć
wydane w 2018 roku, zyskało
na popularności we wrześniu
tego roku.
Formuła gry jest nad wyraz
prosta – od czterech do dziesięciu graczy zostaje członkami
załogi statku kosmicznego. Jednak jedna z osób nieco różni
się od reszty. Jest tak zwanym
„Impostorem” – pozaziemską
kreaturą, której zadaniem jest
pozbycie się wszystkich ludzi z
pokładu. Gracze chcąc wygrać,
muszą wskazać oszusta zanim
on ich wyeliminuje. Zadanie to
jednak nie jest takie łatwe, bo
Impostorem może być każdy
z nich, przez co ciągle panuje
nieufna atmosfera.

Prawnik radzi
Kiedy można naliczać odsetki za opóźnienie? Zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym? W przystępny sposób odpowiada na to pytanie nasz prawnik,
Adam Daraż.
Instytucję odsetek za
opóźnienie reguluje art. 481
kodeksu cywilnego. Według
tego przepisu w sytuacji,
gdy dłużnik spóźnia się ze
spełnieniem świadczenia
pieniężnego, wierzyciel, niezależnie od tego, czy poniósł

szkodę, może doliczyć do
długu należność uboczną w
postaci odsetek za opóźnienie. Wierzyciel ma prawo
żądać odsetek bez względu na okoliczności, które
spowodowały opóźnienie
dłużnika.

Kluczowe jest, aby
świadczenie miało charakter pieniężny. Zatem odsetek za opóźnienie można
domagać się tylko wtedy,
gdy dłużnik zobowiązał
się do zapłacenia pewnej
kwoty.

UWAGA KONKURS

Okazuje się, że trafiliśmy w wasze gusta, bo nie tylko smaczny lunch
jest wartościową nagrodą w naszej zabawie. W kolejnym konkursie
znów możecie wygrać przydatną nagrodę, a przy okazji dzięki nam
zaoszczędzić „parę groszy”. Zachęcamy was do wzięcia udziału w
konkursie, bo do wygrania są profesjonalne zdjęcia do dokumentów.
Oczywiście nie musicie za nie płacić, więc jeśli potrzebujecie fotki do
dowodu osobistego, to ten upominek będzie jak znalazł. Do wygrania
są 3 pakiety BIOfoto, czyli certyfikowanych zdjęć do nowego dowodu
osobistego. Żeby wygrać nagrodę, należy poprawnie odpowiedzieć
na pytanie. Spójrzcie na fotografię obok? Jaki dolnośląski zamek
przedstawia załączone zdjęcie modelu?
Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, wytnijcie go i pokażcie w salonie SuperFOTOGRAF przy ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu.
Każdy z 3 zwycięzców będzie mógł wykorzystać tylko jeden pakiet
zdjęć. Na posiadaczy kuponów z gazety z wpisaną poprawną odpowiedzią w salonie czekają od najbliższej środy (7 października)
do piątku (9 października) w godz. 11:00-16:00. Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

Odsetki nalicza się od chwili, gdy upłynął termin spłaty
długu, do momentu uregulowania należności.
Wysokość odsetek za opóźnienie można ustalić umownie, jednak nie powinna ona
przekroczyć dwukrotności
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (jeżeli
przewyższa tę wartość, należy
się dwukrotność wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie). Wysokość odsetek
ustawowych za opóźnienie na
dziś odpowiada 5,6% w skali
roku – tyle wyniosą odsetki,

jeśli w umowie przemilczano
tę kwestię.
Według art. 481 § 3 k.c.
naliczanie odsetek za opóźnienie nie wyłącza możliwości
dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych. Oznacza to, że wierzycielowi nadal
będą przysługiwały uprawnienia z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania
zobowiązania przez drugą
stronę.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-

SKN

CHALLENGER
Z czego wynika fenomen
gry? Może z jej prostej formy,
może również z niskiej ceny.
Intrygującym jest jednak to,
że na początku wprowadzenia obostrzeń ulubioną grą
było Animal Crossing, w którym żyliśmy w zgodzie z innymi mieszkańcami naszego
miasta i współpracowaliśmy z
nimi, by upiększać otaczający
nas świat. Teraz, po wielu
miesiącach z izolowaniem,
hitem staje się tytuł opierający się na wiecznych podejrzeniach wobec drugiego
człowieka i braku zaufania.
Przypadek?
Wiktoria „Wikunya”
SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Po wielu mniej lub bardziej udanych meczach w Fall Guys: Ultimate Knockout, o którym pisaliśmy parę tygodni temu, ludzie zaczęli nudzić się bardzo. Kolorowe wyścigi zaczęły zlewać się ze
sobą w jedno, a ciągła gonitwa po koronę stała się monotonna.

brzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.

KUPON
Jaki dolnośląski zamek przedstawia
załączone zdjęcie modelu?

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

Nagroda do odebrania
w salonie
SuperFOTOGRAF
przy ul. Sienkiewicza 6
w Wałbrzychu

Red
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Fot. Tomasz Czeleń

» Teren Parku Krajobrazowego Doliny
Baryczy to miejsce idealne dla każdego

Rower jest OK

Przez Dolinę Baryczy
Co zrobić z wolnym dniem, gdy termometry pokazują jeszcze
przyjemną temperaturę, a na zewnątrz przebija się słońce i jest
lekki wiatr? Pójść na rower! Tym razem na wycieczkę poza nasze okolice. W miejsce, gdzie zawsze lubię wracać! Teren na rower dostępny dla każdego małego i dużego.
Dolina Baryczy i Stawy Milickie na Dolnym Śląsku nadają się na taką wycieczkę idealnie! Tym bardziej że tereny te
objęte są największym w kraju
parkiem krajobrazowym, a w

nim wyznaczono wiele kilometrów rowerowych szlaków
wokół jezior i wśród lasów.
Dłuższych i krótszych, ale szerokich, płaskich i dostępnych
dla każdego rowerzysty spra-

gnionego aktywnego relaksu,
ale przede wszystkim wśród
pięknego krajobrazu.
Żmigród. Punkt startowy.
Z Wałbrzycha to około 130
km i do 2 godz. jazdy sa-

UWAGA KONKURS

Tak się spodobał konkurs, dzięki któremu można zadbać o efektowny
wygląd twarzy, że postanowiliśmy go kontynuować. Oddając zwyciężczynie naszej zabawy w ręce prawdziwych profesjonalistek. Bo tylko
takie pracują w Salonie Urody Venus w Świdnicy. Tam każda klientka
poczuje się wyjątkowo i pięknie jednocześnie, robiąc na przykład
wystrzałowy makijaż permanentnym lub stylizację rzęs i paznokci.
Pomyślałyście – też bym tak chciała? Nic prostszego, wystarczy wziąć
udział w naszym konkursie, w którym do wygrania są voucher na
specjalną usługę. Co trzeba zrobić, żeby wygrać specjalną nagrodę.
Znać odpowiedź na pytanie. Widzicie, drogie panie, zdjęcie obok? Jaki
dolnośląski zamek przedstawia załączona fotografia modelu?
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów na hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć go i pokazać w salonie. Każda z 5 osób znających poprawną odpowiedź będzie
mogła skorzystać z usługi tylko raz. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośniczki piękna i posiadaczki kuponów z naszej gazety w Salonie
Urody Venus przy ul. Siostrzanej 5 w Świdnicy czekają od najbliższej środy (7 października) do piątku (9 października). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

mochodem. Zatrzymuje się
tu pociąg relacji Wrocław
– Poznań, składy posiadają
miejsca na rowery, ale na
uwagę zasługuje fakt, że w
sezonie podczas weekendu

rowerzystów chętnych na
przejazd potrafi być znacznie
więcej niż miejsc na rowery.
Przed dworcem PKP znajduje
się tablica ze szlakami rowerowymi i znaki czerwone w

kierunku miejscowości Ruda
Sułowska.
Teren Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, który
ciągnie się niemal pod Ostrów
Wielkopolski, ma w swoim
obrębie bardzo cenny obszar
Rezerwatu Stawy Milickie. W
swojej dolnośląskiej części
rzeka Barycz utworzyła przepiękny krajoznawczo i przyrodniczo teren, który obecnie
jest ściśle chroniony rezerwatem przyrody „Stawy Milickie”
oraz Parkiem Krajobrazowym
Dolina Baryczy. To jeden z najcenniejszych ekosystemów na
świecie! Tak! Na świecie.. i nie
jest to żadna przesada! Przyrodnicy cenią sobie ten teren
przede wszystkim ze względu
na olbrzymie ilości gatunków
ptaków, jakie tu występują..
297 różnych gatunków robi
wrażenie. Taki teren na rower
to skarb!
Niezliczona ilość stawów,
jaką tam znajdziecie, to raj
dla tych, którzy uwielbiają
las, wodę, dziką przyrodę,
ciszę i spokój. To jednak nie
wszystko. Coś dla siebie znajdą tu także miłośnicy historii.
Pałace otoczone pięknymi
kompleksami parkowymi,
kościoły, wiejskie chaty zbudowane z rudy darniowej czy
budynki z oryginalnego muru
pruskiego. Do tego zabytkowe
jazy, czy pozostałości po starej
linii kolei wąskotorowej. I
wielka ciekawostka… cały ten
fascynujący teren, to jeden z
nielicznych, gdzie ten unikalny
ekosystem powstał na skutek
działalności człowieka!
Obszar chroniony jest również w ramach sieci Natura
2000. Nie brakuje tu szlaków
turystycznych. Cała sieć szlaków rowerowych, pieszych,
kajakowych czy ścieżek przyrodniczych to raj dla turystów.
Zainteresowani? Czytajcie za
tydzień. Będzie więcej.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki dolnośląski zamek przedstawia załączona
fotografia modelu?

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

Nagroda do odebrania
w Salonie Urody Venus
przy ul. Siostrzanej 5
w Świdnicy
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka
gimnastyka dla szarych
komórek
Poziomo:
2 – siatkarska nieruchomość
7 – zamieszanie w indiańskiej sygnalizacji
8 – biała, choć z kolorem
11 – talent wokalny z kopalni
12 – czerwonoskóry na niebie
Pionowo:
1 – mleczny bez mleka
3 – w szkole przed milionami lat
4 – jaskinia bez końca na strzale
5 – piłkarz do rany przyłóż
6 – zwierzątko przy wieży
9 – element pianina za kratami
10 – pośród wielu głuchych w lesie

z przymrużeniem oka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - wysiany przez niewiedzącą babę – mak
4 - zawód dla niewielu w rękach bardzo wielu – pilot
6 - dziennikarska dla pacjenta – kaczka
8 - przestawione pasty w smutnym nastroju - stypa
9 - ustawienia graficzne nie warte wyprawki - skórka
11 - niewieczorny poszkodowany – ranny
Pionowo:
1 - odwrotnie leż w łazience – żel
3 - na drzewie z fantastycznym głosem – kora
4 - w specyficznym drzewie lub w kopalni – przodek
5 - dwupartyjna prezentacja umiejętności – popis
7 - dla ochłody i relaksu pod łóżkiem – basen
10 - raczy wpaść do kasztelana – waść
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NASI ULUBIEŃCY

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

Pomyślcie o nich, gdy siedzicie w domu
Na różne sposoby namawiamy was do adopcji czworonogów ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. Przyszło nam do głowy powiedzenie,
które jakoś współgra z tytułem powyżej. „Syty nigdy nie zrozumie głodnego”. Dlatego popijając ciepłe kakao, lub aromatyczną kawę w swoim
mieszkaniu, pomyślcie o psach i kotach, które nie mają swojego domu.
Wiek: około 11 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
29.01.2019

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

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

Mela to duża suczka, która po przyjęciu do
schroniska trochę chorowała. Nie lubi towarzystwa głośnych psów, więc szukamy dla
niej odpowiedniego, cichego domu.

SARA, nr ewidencyjny 164/20
Wiek: 11 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
20.07.2020

Staruszka Sara to miły, przyjazny psiak.
Doskwierają jej dolegliwości wieku starczego, ale codziennie chętnie wita się z
ludźmi. Polecamy ją do adopcji.

GRAZIA, nr ewidencyjny 52/20
Grazia to starsza sunia, która przeszła sporo
w swoim życiu. Jest łagodna, grzeczna i
kochana, obojętna w stosunku do innych
psiaków. Może znajdzie dom?

Wiek: 15 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.03.2020

MOJRA, nr ewidencyjny 86/20
Wiek: 12 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
10.04.2020

Mojra jest seniorką po przejściach. Jest
niewidoma, czasami wchodzi przypadkowo na przeszkody na drodze. Szuka
odpowiedzialnego domu na stare lata.

SZIWA, nr ewidencyjny 103/20
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
13.07.2020

Kocica Sziwa trafiła do schroniska z połamaną
tylną nogą, którą ostatecznie trzeba było amputować. Porusza się jednak bez problemów,
szuka dobrego i kochającego domu.

LI, nr ewidencyjny 67/20
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
16.06.2020

Li trafił do schroniska poturbowany, okazało
się, że ma kocią białaczkę – co oznacza,
że musi być kocim jedynakiem w domu. Li
uwielbia zabawy z ludźmi.

ROMEK, nr ewidencyjny 366/19
Wiek: 13 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.12.2019

Roman to psi senior, jest bardzo przyjazny i
pozytywnie nastawiony, ale trochę choruje.
Świetnie dogaduje się ze zwierzakami i uwielbia ludzi. Szukamy dla niego dobrego domu.

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
13.01.2020

Witek to duży owczarek z charakterem.
Szukamy bardzo odpowiedzialnego
domu, który obdarzy psiaka miłością i
będzie potrafił z nim pracować.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19
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program tv

Piątek

20:05
TVN

wtorek
21:30

9 - 15 października 2020
Poniedziałek

21:00
TVP1

23:15
TVP1

Moralność pani Dulskiej

22:05
POLSAT

Energiczna pani Dulska (Magdalena Cielecka)
żelazną ręką trzyma swoich domowników
i lokatorów. Bezwolny mąż kobiety, Felicjan
(Robert Więckiewicz), milcząco poddaje się
wszystkim jej decyzjom. Ich dorastające córki
Mela (Zoﬁa Wichłacz) i Hesia (Jaśmina Polak)
również pozostają całkowicie zdominowane
przez matkę. Pani Dulska bez skrupułów
eliminuje ze swojego otoczenia wszystko, co nie
mieści się w ramach mieszczańskiej moralności.
Natychmiast wypowiada mieszkanie lokatorce.

21:00

Sanctum

TVP2

Creed: Narodziny legendy
dramat obyczajowy, USA, 2015

Adonis Johnson marzy o karierze zawodowego boksera. Nigdy nie poznał ojca - mistrza
świata wagi ciężkiej Apolla Creeda, który zmarł
tragicznie na ringu wskutek odniesionych ran
- jest jednak gotów na wiele wyrzeczeń, aby
osiągnąć sukces. Choć pasję i talent odziedziczył
po słynnym przodku, nie może znaleźć trenera
z powodu swojego trudnego charakteru. Chłopak
opuszcza Los Angeles i przyjeżdża do Filadelﬁi.
Spotyka Rocky’ego Balboę - zaciekłego rywala
ojca, a zarazem jego lojalnego przyjaciele.

Zrealizowany w technologii 3D dreszczowiec
wyprodukowany przez Jamesa Camerona
(„Titanic”, „Avatar”). Doświadczony speleolog
Frank McGuire (Richard Roxburgh) organizuje
piętnastoosobową ekspedycję płetwonurków do
wcześniej niezbadanego ogromnego systemu
podwodnych grot w Australii. W wyprawie biorą
udział m.in. syn naukowca Josh (Rhys Wakeﬁeld)
oraz sponsor przedsięwzięcia, miliarder Carl
Hurley (Ioan Gruﬀudd). Podziemne komnaty
stają się pułapką dla śmiałków.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2013

Niedziela

WIESZ CO | NR 40/6.10.2020 r.

dramat przygodowy, Australia, USA, 2011

Kolejna część sagi o młodym czarodzieju Harrym Potterze (Daniel Radcliﬀe) i jego przyjaciołach: Hermionie Granger (Emma Watson)
i Ronie Weasley’u (Rupert Grint). Cała trójka
zaczyna już szósty rok nauki w Hogwarcie,
który przestaje być bezpiecznym miejscem.
W szkole zmienia się skład rady pedagogicznej. Nauczycielem eliksirów zostaje Horacy
Slughorn (Jim Broadbent), a zajęcia z obrony
przed czarną magią zaczyna prowadzić
Severus Snape (Alan Rickman).

Szadź
TVN

Harry Potter i Książe Półkrwi
ﬁlm fantasy, Wielka Brytania, USA, 2009

Sobota

Środa

23:00

13

TVN

thriller, USA, 2010

Talbot w Ohio. 20-letni Vince dorabia jako
elektryk. Czuje się odpowiedzialny za los
swojej rodziny, która wkrótce straci dach nad
głową. Podczas naprawy instalacji w domu
klienta przypadkowo słyszy rozmowę dwóch
mężczyzn o szansie zdobycia fortuny w jeden
dzień. Wystarczy kierować się instrukcjami
zawartymi w kopercie. Kilka godzin później
właściciel domu zażywa narkotyki i umiera.
Dla Vince’a to prezent od losu. Kradnie
kopertę i wypełnia instrukcje.

Czwartek

Mad Max pod Kopułą Gromu

22:30
TVN

ﬁlm sf, Australia, USA, 1985

Były policjant Mad Max przybywa do położonego na skraju australijskiej pustyni Bartertown,
gdzie poza prawem żyją ludzie przywykli do
przemocy i okrucieństwa. Mężczyzna chce
odzyskać skradzione mu rzeczy. Miastem rządzi
Aunty Entity, która wita go z radością i nadzieją
na to, że przybysz pomoże w zniszczeniu jej rywala, Mastera. Na wielkiej arenie zwanej Kopułą
Gromu, u wejścia której widnieje napis: „Gdy
dwóch tu wchodzi, tylko jeden może stąd wyjść”,
dochodzi do rozstrzygającego pojedynku.

Och, Karol II
komedia, Polska, 2011

Karol Górski wiedzie życie, którego pozazdrościłby mu niejeden mężczyzna. Ma intratną posadę, luksusowy dom i oddaną, atrakcyjną
narzeczoną Marysię. Maniery dżentelmena
i wrodzony urok sprawiają, że działa na kobiety
jak magnes. A ponieważ nie potraﬁ odmówić
sobie ﬂirtu czy upojnej nocy, ma trzy kochanki:
zmysłową Irenę, wyuzdaną Wandę i obdarzoną
niewinnym urokiem Paulinę. Choć każda z nich
jest z innej bajki, wszystkie w Karolu widzą
swojego księcia.

piątek

9 października

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 Misja w Afryce - Wojna
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
09:15 Leśniczówka
09:40 Okrasa łamie przepisy
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dziki Zachód. Niespokojne wybrzeża - prod.
Wielka Brytania, 2016

05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Anna Dymna
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:05 Nabożeństwo Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Cała prawda
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:20 Patent na dom
15:25 Milionerzy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Dancing with
the Stars
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:35 Zdrady

07:00 Muzyczne poranki
07:55 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Kronos - Kłamstwo
09:10 Trzy kolory - Czerwony
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Szwajcaria,
Polska, Francja, 1994,
reż. Krzysztof Kieślowski
11:00 Królowa Bona - serial
13:30 Zakochaj się w Polsce
- Trzebnica - magazyn
13:50 Stomp - ﬁlm animowany
14:00 Video Disk - ﬁlm
animowany
14:05 Wszystkie księżyce
Marii Kuncewiczowej
- reportaż
14:35 Meta - ﬁlm TVP,
reż. Antoni Krauze,
wyk. Asja Łamtiugina,
Witold Pyrkosz, Henryk
Hunko, Irmina Praszyńska,
Czarek Machliński, Zdzisław
Kuźniar, Jadwiga Skupnik,
Ilona Bartosińska

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga - serial
Teleexpress
Jaka to melodia?
Klan
- telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sanctum - dramat
22:55 Przekładaniec
- ﬁlm fabularny
00:50 SEAL Team - komando
Foki - serial
01:45 Geniusz - serial
15:00
15:10
15:15
15:35
16:05
17:00
17:25
18:00

18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Postaw na milion
- teleturniej
21:40 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 Upadek - dramat,
prod. USA, Francja, 1993
01:40 Zanim zasnę - dramat,
prod. Wielka Brytania,
Francja, Szwecja, USA,
2014, reż. Rowan Joﬀe
03:20 Smaki świata
po polsku
- magazyn
03:45 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Harry Potter i Książe
Półkrwi
- ﬁlm przygodowy, Wielka
Brytania, USA, 2009, reż.
David Yates, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Emma Watson,
Rupert Grint, Michael
Gambon
23:30 Blade, Wieczny
Łowca - ﬁlm horror,
USA, 1998, reż. Stephen
Norrington, wyk. Wesley
Snipes, Stephen Dorﬀ, Kris
Kristoﬀerson, N’Bushe
Wright, Donal Logue, Udo
Kier, Arly Jover
01:55 Kuba Wojewódzki
02:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:10 Noc Magii
- program ezoteryczny

00:45 W ciemność.
Star Trek
Tym razem wraz z młodymi oﬁcerami jednostki
kosmicznej wyruszymy
- najniebezpieczniejszą
do tej pory wyprawę.
W ﬁlmie ponownie
zobaczymy załogę, która
bawiła widzów w 2009
roku w uwspółcześnionej
wersji starego ﬁlmowego
przeboju. Podczas kolejnej
wyprawy akcja zdecydowanie nabiera tempa,
a gra zaczyna toczyć się o
coraz wyższa stawkę.
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

15:55 Zakochany anioł
- komedia romantyczna,
prod. Polska, 2005
17:45 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje
kulturalne
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
20:05 Wieczór kinomana
- Ostatni seans ﬁlmowy
- dramat psychologiczny
22:20 Tego się nie wytnie
23:45 Gomorra - serial
00:45 Teraz animacje!
00:55 Teraz animacje!
- Dzień elektryka
01:05 Co dalej?
01:25 Informacje kulturalne

TVN 7

TV Puls
06:00 Nash Bridges - serial
07:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
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 Zemsta Sokoła
22:05 Rocky
00:35 Pozdrowienia
z Paryża
SERIAL SENSACYJNY

02:10 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek
to odrębna tematyka.
W każdym z nich nie brakuje „zabójczej prędkości”,
efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. Chcą, aby
zawsze na pierwszym miejscu stała sprawiedliwość.
03:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Dyżur - dokumentalny

04:55
05:55
07:30
08:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:00
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
20:30

Szkoła
Mango telezakupy
Wiza na miłość
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula - serial, Polska
Szkoła
19 + - obyczajowy
Zakochani po uszy serial
Szpital - program
obyczajowy
Ślub od pierwszego
wejrzenia
Brzydula - serial, Polska
Kto odmówi pannie
młodej?
KOMEDIA

21:30 Jak to robią single
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2016,
reż. Christian Ditter,
wyk. Dakota Johnson,
Rebel Wilson, Leslie Mann,
Damon Wayans Jr., Anders
Holm, Alison
Brie
23:45 Po prostu
przyjaźń
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2016,
reż. Filip Zylber,
wyk. Agnieszka Więdłocha, Magdalena Różczka,
Maciej Zakościelny,
Piotr Stramowski,
Bartłomiej Topa
02:35 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz nowy
dom 09:00 Sędzia Judy
10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
12:25 Wspaniali ludzie
12:55 Uzurpatorka 13:50 Kobra
- oddział specjalny 14:55
STOP Drogówka 15:55 Kobra
- oddział specjalny Każdy
kolejny odcinek to odrębna
tematyka. W każdym z nich
nie brakuje „zabójczej prędkości”, efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:00
Obcy - ósmy pasażer 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP 10
Lista Przebojów

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski 11:35
100 cudownych miejsc na
świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Wystarczy mi jeden krok
12:55 Spektakl teatralny
13:30 Msza Święta 14:30
Misja Bilaj 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 Czy udało się zabić
prawdę 17:00 Mała Nellie
od Świętego Boga 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:05 Kolty siedmiu
wspaniałych - western,
prod. USA, 1969, reż. Paul
Wendkos
13:20 Fascynujący świat
- Prawda o antybiotykach
- ﬁlm dokumentalny
14:15 Z pamięci
14:25 Okrasa łamie przepisy
15:05 U Pana Boga w ogródku
- serial komediowy

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:25 Rodzinny ekspres
- Jan Paweł II
12:00 Postaw na milion
12:55 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
15:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
16:00 Gala wręczenia nagród
Totus Tuus 2020
- koncert

REALITY SHOW

SERIAL OBYCZAJOWY

15:55 Rolnik szuka żony
- reality show
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Ludzie i bogowie
19:30 Wiadomości
20:00 Rozmowa z kard.
Kazimierzem Nyczem
na Dzień Papieski
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę Twardziele - ﬁlm
fabularny, prod. USA, 2012
23:15 Sanctum
- dramat
01:15 Kwiaty wojny - dramat
03:40 Jaka to melodia?
04:30 Z pamięci - Michał
Walicki - felieton
04:35 Zakończenie dnia

17:00 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Przyjaciele
na zawsze - program
rozrywkowy
19:35 Lajk!
20:00 Ameryka da się lubić
21:00 The Voice of Poland
23:10 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:15 Creed: Narodziny
legendy - dramat
02:35 Son of a Gun:
Młoda krew
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Australia, 2014,
reż. Julius Avery,
wyk. Ewan Mcgregor
04:25 Zakończenie dnia
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sobota

TVN
04:55
05:15
07:25
08:00
11:25
13:15
15:00
16:30
17:55
18:00
19:00
19:25
19:35
19:45
20:00

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Kosmiczny wykop
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Brzydula - serial, Polska
Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
MasterChef
Top Model
Szaf Mat
36,6 - obyczajowy
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Podatek
od miłości
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Bartłomiej
Ignaciuk, wyk. Aleksandra
Domańska, Grzegorz
Damięcki, Roma
Gąsiorowska, Michal Czernecki, Anna Smołowik,
Ewa Gawryluk
KOMEDIA

22:10 Życie od kuchni
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2007, reż. Scott
Hicks, wyk. Catherine
Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin, Patricia
Clarkson, Jenny Wade, Bob
Balaban
00:30 Statek widmo
- ﬁlm horror,
USA, Australia, 2002,
reż. Steve Beck, wyk.
Gabriel ByrneJulianna
Margulies, Ron Eldard,
Desmond Harrington,
Isaiah Washington, Alex
Dimitriades, Karl Urban,
Emily Browning
02:20 Uwaga!
- magazyn
02:40 Noc Magii
- program ezoteryczny

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Scooby Doo i potwór
z Loch Ness
- animacja, USA, 2004
Kolejna z serii tajemniczych przygód Scooby-Doo i jego przyjaciół.
Czy uda im się rozwiązać
tajemnicę Potwora z Loch
Ness?
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom - Biedny
dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje
nas na wsi
14:45 Budowlańcy
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Mayday

07:00 W Polskę idziemy... czyli jubileusz Wiesława
Gołasa - widowisko
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha
- Jonasz i morze - ﬁlm
08:45 Od ucha do ucha - Kapelusz - ﬁlm animowany,
prod. Portugalia, 2017
08:50 Od ucha do ucha - Lis i
ptaszek - ﬁlm
09:00 Od ucha do ucha
- Budzik - ﬁlm
09:20 Od ucha do ucha
10:35 Serialowa nostalgia
- Droga - serial
11:40 Urodzeni artyści - Beata
i Karolina Legierskie
12:15 Czerwona dusza
13:35 Skowronki na uwięzi
15:20 Tego się nie wytnie
16:45 Retro kino - Szczęśliwa
siódemka - komedia
17:55 Tamte lata, tamte dni
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Scena muzyczna

06:00 Na wariackich
papierach
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
W nowych odcinkach
jak zawsze emocjonujące
wątki oraz perypetie
głównych bohaterów,
ze Zbigniewem Buczkowskim na czele.
20:00 Mocne sobotnie kino:
Rocky 2
Rocky poślubia Adrian i na
rzecz rodziny postanawia
porzucić boks. Tymczasem
jego przeciwnik, Apollo,
pragnie rewanżu za
poprzednią walkę.

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango
- telezakupy
08:05 Kosmiczny wykop
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:35 Hotel Paradise
12:35 Zakochani
po uszy - serial
13:45 Rocky i łoś Superktoś
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2000, reż. Des
McAnuﬀ, wyk. Rene Russo,
Jason Alexander, Robert
De Niro, Piper Perabo,
Randy Quaid, Janeane
Garofalo, Carl Reiner, John
Goodman, James Rebhorn
15:35 Pluto Nash - ﬁlm
komedia, USA, 2002, reż.
Ron Underwood, wyk.
Eddie Murphy, Randy
Quaid, Rosario Dawson,
Joe Pantoliano, Jay Mohr,
Luis Guzman

PROGRAM ROZRYWKOWY

DRAMAT

THRILLER

FILM PRZYGODOWY

22:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
00:05 Gra o życie
Bohaterem jest
policjant, który osiem
lat temu wyleciał
z pracy, rozwiódł
się z żoną i zupełne
zniszczył swoje relacje
z 11-letnią córką.
W najgorszym momencie
swojego życia spotyka
tajemniczego mężczyznę,
który proponuje mu spłatę
wszystkich jego długów
i dodatkowe 100 tysięcy
dolarów.
02:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Bilet do kina
- Gra tajemnic
- dramat, prod. USA,
2014, reż. Morten Tyldum,
wyk. Benedict Cumberbatch, Keira Knightley,
Matthew Goode,
Mark Strong, Rory
Kinnear
22:00 Poszukując Lennona
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2017, reż. Roger Appleton
23:45 Seans kultowy
- Ucieczka gangstera
- ﬁlm akcji, prod. USA,
1972, reż. Sam Peckinpah
01:50 Urodzeni artyści
02:20 Informacje
kulturalne
02:45 Ciepło zimno
- ﬁlm krótkometrażowy

22:20 Copland
Wracający po służbie
do domu nowojorski
policjant, Babitch,
zostaje zaatakowany
przez dwóch mężczyzn,
których zabija.
00:40 Bez twarzy
By zlokalizować bombę
w centrum Los Angeles,
agent Sean Archer przyjmuje tożsamość zabójcy
swojego syna.
03:20 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
04:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial

17:40 Tarzan: Legenda
- ﬁlm przygodowy,
Kanada, Wielka Brytania,
USA, 2016, reż. David
Yates, wyk. Alexander
Skarsgard, Samuel L.
Jackson, Margot Robbie,
Djimon Hounsou,
Christoph Waltz, Jim
Broadbent, Ben Chaplin
20:00 Łowca czarownic
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, Kanada,
2015, reż. Breck Eisner,
wyk. Vin Diesel, Rose
Leslie
22:20 Ocean’s Eleven:
Ryzykowna gra - ﬁlm
sensacyjny, USA, 2001,
reż. Steven Soderbergh
00:45 Druga strona medalu
- talk show

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Ryzykanci
08:55 Galileo
10:55 Gliniarz w przedszkolu 2
Agent Reed z FBI, by odzyskać skradzione dane musi
działać pod przykrywką, jako
nauczyciel w przedszkolu.
Praca z dziećmi w bardzo
liberalnej i politycznie
poprawnej placówce,
okazuje się najtrudniejszą
misją w jego karierze... 13:00
STOP Drogówka
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00
Święty 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:05
Zatoka - horror. W czasie
festynu w miasteczku nad
Zatoką Chesapeake dochodzi
do serii zatruć. Ekipa telewizyjna ﬁlmująca podejrzewa,
że doszło do skażenia zatoki.
01:55 Anatomia głupoty
według Richarda Hammonda

TV Trwam
10:15 Retrospekcja 10:20
Święty na każdy dzień 10:25
Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Porady Medyczne
Bonifratrów 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
Święta 14:35 Święty Patryk,
apostoł Irlandii 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Historia PL 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta w intencji
Oﬁar katastrofy smoleńskiej
w Bazylice Archikatedralnej
pw. Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela w Warszawie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

11 października

TVP 1

TVP 2

04:45 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show p
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
- Nieodpowiedni kolor
skarpet czyli o gotowości
07:00 Wadowice, miasto
mojego dzieciństwa
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:30 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
św. Jana Pawła II
11:05 Stulecie Winnych
- serial TVP
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Rwanda 2020
13:10 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci
14:25 Weterynarze z sercem

04:50 Cafe piosenka
05:15 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:15 Smaki świata po polsku
- magazyn
11:45 The Voice of Poland
- Przesłuchania w ciemno
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
16:15 Przyjaciele na zawsze
- program rozrywkowy
17:05 Jutro należy
do nas - serial,
prod. Francja, 2017
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe - serial

SERIAL KOMEDIOWY

SERIAL FABULARYZOWANY

15:05 U Pana Boga
w ogródku - serial
komediowy TVP
16:05 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Totus Tuus
- koncert
18:35 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
19:52 Ludzie i bogowie
20:35 Piłka nożna - Liga
Narodów: Polska - Włochy
22:55 Zakochana Jedynka
- Przyjaźń czy kochanie?
- ﬁlm obyczajowy
00:35 Twardziele - ﬁlm
fabularny, prod. USA, 2012
02:20 Z tatą czy z mamą 2
03:55 Jaka to melodia?

19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 XXXII Międzynarodowy
Festiwal Zespołów
Cygańskich Romane
Dyvesa. Gorzów
Wielkopolski 2020
21:00 Creed: Narodziny
legendy
- dramat,
prod. USA, 2015
23:20 Kino bez granic
- Ciemnoniebieski
świat - dramat wojenny,
prod. Czechy, Wielka
Brytania, Dania, Włochy,
Niemcy, 2001
01:20 Umrzesz dwa razy
- ﬁlm fabularny
03:00 Co słonko widziało
- ﬁlm obyczajowy
04:50 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:55
05:15
07:25
07:55
08:00
11:30
12:30
13:05
14:05
14:40

18:00
19:00
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Brzydula - serial, Polska
Co za tydzień
Usta Usta - serial
Kosmiczny wykop
Harry Potter i
Książe Półkrwi - ﬁlm
przygodowy, Wielka
Brytania/USA, 2009, reż.
David Yates, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Emma Watson,
Rupert Grint, Michael
Gambon, Helena Bonham
Carter, Jim Broadbent,
Robbie Coltrane, Alan
Rickman, Bonnie Wright,
Maggie Smith
Totalne remonty
Szelągowskiej
Fakty
Uwaga! - magazyn

PROGRAM KULINARNY

20:00 MasterChef
- program kulinarny
21:30 Usta Usta - serial
22:30 Mad Max:
Na drodze gniewu
- ﬁlm przygodowy, USA,
Australia, 2015, reż.
George Miller, wyk. Tom
Hardy, Charlize Theron,
Nicholas Hoult, Hugh
Keays-Byrne, Josh Helman,
Zoe Kravitz
01:00 Projekt Monster
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2008, reż. Matt
Reeves, wyk. Michael
Stahl-David, Lizzy
Caplan, Jessica Lucas,
T.J. Miller
02:50 Uwaga!
- magazyn
03:10 Noc Magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:00 Pszczółka Maja:
- ﬁlm animowany
Bohaterowie jednej z serii
animowanych na świecie:
sympatyczna pszczółka
Maja, Gucio, Pasikonik
Filip i inni mieszkańcy łąki
powracają w pełnometrażowej animacji.
W polskiej wersji m.in.
Teresa Lipowska,
czyli Klementyna z serialu,
Jarosław Boberek, Jerzy
Kryszak, Ewa Kasprzyk,
Krzysztof Ibisz i Agnieszka
Kunikowska. Maja urodziła
się w perfekcyjnie zorganizowanym ulu, gdzie każdy
ma określone zadania.
10:55 Niesamowity
Spider-Man 2
14:05 Formuła 1 GP Niemiec
16:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi w Rzeszowie
08:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard
Bernstein - Spotkania
z muzyką
09:30 Od ucha do ucha
- Karnawał Zwierząt
10:20 Angielskie śniadanie
- Czarna żmija - serial
11:35 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:15 Cesarskie cięcie
- komedia, prod. Polska
13:50 Kasia Ballou - western,
prod. USA, 1965, reż. Elliot
Silvertstein
15:35 Międzynarodowy
Festiwal Bachowski
w Świdnicy
16:50 Informacje kulturalne
17:15 Niedziela z... Teatrem
Syrena
20:00 Zulu - dramat
22:20 Trzeci punkt widzenia

06:00 Rodzinny interes
09:50 Sławna restauracja
11:35 Bibliotekarz:
tajemnica włóczni
13:35 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm:
Gęsiareczka
14:45 W imię króla
17:25 John Carter
Weteran wojny secesyjnej
zostaje przeniesiony na
Marsa. Chce wrócić do
domu, jednak staje się
uczestnikiem konﬂiktu
między dwiema zamieszkującymi planetę rasami.
20:00 Niedziela
z gwiazdami: Red 2
Emerytowani agenci CIA
próbują odnaleźć broń
masowego rażenia.
22:30 Szpieg, który
mnie rzucił
- ﬁlm sensacyjny
00:45 Po prostu walcz 3
- ﬁlm sensacyjny

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango
- telezakupy
08:05 Kosmiczny wykop
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:35 Hotel Paradise
11:35 Hotel Paradise
- Rajskie Rozdanie
12:35 Zakochani
po uszy - serial
13:40 Ślub od pierwszego
wejrzenia
14:40 Kto odmówi pannie
młodej?
15:45 Tajemniczy
ogród - ﬁlm rodzinny,
USA, Wielka Brytania,
1993, reż. Agnieszka Holland, wyk. Maggie Smith,
Kate Maberly, Heydon
Prowse, Andrew Knott,
John Lynch, Irene Jacob
17:50 Bardzo Dziki Zachód
- ﬁlm western, USA, 1999

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Ryzykanci
09:00 Asteriks i Obeliks:
Osiedle bogów Jedna
osada, zamieszkana przez
niepokornych Galów
nadal stawia opór najeźdźcy.
Zirytowany tym Juliusz
Cezar, postanawia zmienić
taktykę: skoro jego armia
nie jest w stanie podbić siłą
galijskich barbarzyńców, to
może uwiedzie ich rzymska
cywilizacja? 10:50 Galileo
12:50 STOP Drogówka 13:50
Gwiazdy Kabaretu 14:50
A.X.L. Pies-robot 16:55
Gliniarz w przedszkolu 2
19:00 Galileo 20:00 Obcy decydujące starcie 22:55
Wspaniali ludzie 23:30
Dziewiąta oﬁara 01:25
Śmierć na talerzu 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 Lista Przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

MAGAZYN

KOMEDIA

SERIAL SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

19:30 Państwo w Państwie
- magazyn
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 Aniołki Charliego
Dylan, Natalie i Alex
są piękne, inteligentne
i niezawodne. Do perfekcji
opanowały wschodnie
sztuki walki, a do dyspozycji mają najnowsze
zdobycze techniki,
dzięki którym mogą
stawić czoła przeciwnikowi na lądzie, wodzie
i w powietrzu.
00:25 Bez litości
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

22:50 Poradnik pozytywnego
myślenia
- komedia romantyczna,
prod. USA
01:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:20 Teraz animacje!
01:30 Teraz animacje! - Dzień
elektryka - ﬁlm animowany, prod. Łotwa, 2018
01:40 Bilet do kina
- Gra tajemnic
- dramat, prod. USA,
2014, reż. Morten
Tyldum, wyk. Benedict
Cumberbatch, Keira
Knightley, Matthew
Goode, Mark Strong,
Rory Kinnear
03:40 Egoiści - dramat
05:30 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

02:50 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Serial o niemieckich
policjantach, którzy patrolują autostradę wiodącą
ze wschodu na zachód
Europy. W swojej pracy
spotykają przemytników,
handlarzy narkotyków i
wiele innych podejrzanych
osób. Często muszą
dokonywać szaleńczych
pościgów za uciekającymi
przestępcami.
03:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
04:25 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges - serial

20:00 Za szybcy,
za wściekli
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2003, reż. John
Singleton, wyk. Paul
Walker, Tyrese Gibson,
Eva Mendes, Cole Hauser,
James Remar, Devon Aoki
22:20 Zabójcza broń III
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1992,
reż. Richard Donner,
wyk. Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci, Rene
Russo, Stuart Wilson,
Steve Kahan, Darlene Love
00:40 Druga strona
medalu
- talk show
02:25 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
09:15 Katecheza 09:30
Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:35 Przyjaciele
i bohaterowie 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś
- to też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:10
Trinity Goodheart 15:40
Solidarność Walcząca 16:00
Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
Tajemnice długowieczności
17:30 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kolory Świętości 21:00
Apel Jasnogórski z kaplicy
Cudownego Obrazu 21:20
Informacje dnia
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poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:40 Korona królów
09:15 Leśniczówka
09:45 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
12:45 BBC w Jedynce

05:00 Cafe piosenka
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Coś dla Ciebie
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko - telenowela
dokumentalna TVP
14:05 Coś dla Ciebie
14:30 Operacja Zdrowie
- Endometrioza
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

04:45 Uwaga! - magazyn
05:00 Nowa Maja
w ogrodzie
05:30 Akademia ogrodnika
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:55 Szaf Mat
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan
- telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Moralność pani Dulskiej
22:40 Świat bez ﬁkcjii
23:45 Warto rozmawiać
00:45 Przyjaźń czy kochanie?
- ﬁlm obyczajowy

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 O mnie się nie martw
22:50 Deep State: tajny układ
23:55 Po tamtej stronie
- ﬁlm fabularny
01:45 Warto kochać - serial
02:40 Ciemnoniebieski świat
- dramat wojenny

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Projekt Lady
23:30 Chyłka-Kasacja
- serial inne, Polska
Prawnicy z kancelarii
Żelazny & McVay podejmują się obrony Piotra
Langera juniora (Jakub
Gierszał), który zostaje
oskarżony o brutalne
morderstwo.
00:30 Co za tydzień
- magazyn
01:05 Zabójcza broń
- serial, USA
02:00 Uwaga!- magazyn
02:20 Noc Magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
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
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM SENSACYJNY

20:05 MEGA HIT
- Bez litości
W ﬁlmie Denzel
Washington gra McCalla,
człowieka, który odciął się
od tajemniczej przeszłości,
by rozpocząć nowe,
spokojne życie. Ale kiedy
spotyka Teri, młodą
dziewczynę, zmuszoną
do współpracy przez niebezpiecznych rosyjskich
gangsterów, nie może
pozostać bezczynny
- musi jej pomóc.
22:55 Bez hamulców
00:55 Bezlitosny
Nowojorski detektyw Nick
Cassidy wpada
na trop handlarzy żywym
towarem.
03:00 Tajemnice losu
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07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Tego się nie wytnie
09:55 Reżyserzy - John Ford
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania
11:00 Królowa Bona
- serial TVP
13:10 Struna za struną
- ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2018
13:30 Dzika muzyka - Muzyka
z puszczy - magazyn
14:00 Niedziela z...
Teatrem Syrena
14:50 Józia
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, Niemiecka Republika Demokratyczna, 1977,
reż. Wojciech Fiwek, wyk.
Monika Alwasiak, Maria
Wawszczyk, Radosław
Arkuszyński, Barbara
Rachwalska, Zygmunt
Malanowicz

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce
z przestępczością na
ulicach San Francisco.
Głównym bohaterem jest
sprytny policjant Nash
Bridges (Don Johnson),
który w raz ze swoim
partnerem Joe Dominguez
(Cheech Marin) walczy z
przestępczością w mieście.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:30 Przepis na życie - serial
obyczajowy, Polska
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Szpital - program
obyczajowy
12:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:30 Brzydula - serial, Polska
16:00 Szkoła
17:00 Miłość od kuchni
- program rozrywkowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
12:25 Święty 12:55 Uzurpatorka 13:55 Kobra - oddział
specjalny
14:55 STOP Drogówka 15:55 Kobra - oddział specjalny Serial
o niemieckich policjantach,
którzy patrolują autostradę
wiodącą ze wschodu na
zachód Europy. 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 18:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Seksualni, niebezpieczni Po zakończeniu nauki
w liceum, czterech angielskich nastolatków udaje się
rozerwać na Kretę. 23:35
Ryzykanci 00:40 Śmierć
na 1000 sposobów 01:30
Galileo 02:30 Interwencja
02:50 SuperLudzie

FILM BIOGRAFICZNY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Faustyna - ﬁlm
biograﬁczny
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
Informacje kulturalne
Rozważna
i romantyczna
20:00 Panorama kina
polskiego - Skazany
na bluesa - dramat
21:50 Kronos - Sumienie
22:35 Scena muzyczna - MIST
- koncert
23:35 Żelazna klasyka
- Widmo wolności
01:25 Informacje
kulturalne
01:50 Zulu - dramat
04:15 Tamte lata, tamte dni
- Józef Wilkoń - magazyn
04:45 Rok 2020
05:05 Teledyski
17:30
17:55
18:30
18:55

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Kula w łeb
21:50 Red 2
00:00 Agent Red: Broń
chemiczna
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
02:55 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

KOMEDIA

21:30 Juliusz
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2018,
reż. Aleksander Pietrzak,
wyk. Wojciech Mecwaldowski, Jan Peszek,
Anna Smołowik, Rafał Rutkowski, Jerzy Skolimowski,
Maciej Stuhr
23:35 Łowca czarownic
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, Chiny, Kanada,
2015, reż. Breck Eisner,
wyk. Vin Diesel, Rose
Leslie, Elijah Wood,
Ólafur Darri Ólafsson,
Rena Owen, Michael
Caine
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:25 Noc Magii

TV Trwam
09:30 Opowieści biblijne 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc
na świecie 11:35 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Jezus - Królestwo bez
granic 12:50 Galilejczyk
13:20 100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 Cena nadziei 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25 Kolory
Świętości 17:30 Spotkanie
Rodziny Radia Maryja
w paraﬁi pw. Chrystusa Króla
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski
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05:10 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Kasta - serial
09:20 Leśniczówka
09:45 Ta jedyna - serial obyczajowy, prod. Portugalia
10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dzika Kolumbia Brytyjska
- ﬁlm dokumentalny

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Pod wspólnym niebem
- reportaż
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko - telenowela
dokumentalna TVP
14:15 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP

05:15 Uwaga!
- magazyn
05:35 Mango
- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
Treścią fabuły była
działalność biura detektywistycznego z Warszawy,
prowadzonego przez
Bronisława Malanowskiego.Serial realizowany
był na terenie Warszawy i
okolic Piaseczna.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:05 Ninja Warrior Polska

07:20 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Film dokumentalny
09:30 Faustyna - ﬁlm biograﬁczny, prod. Polska, 1994,
reż. Jerzy Łukaszewicz,
wyk. Dorota Segda,
Mirosława Dubrawska, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Danuta Szaﬂarska,
Agnieszka Czekańska,
Stanisława Celińska
11:00 Królowa Bona - serial
13:00 Krzesany - balet
13:30 Tego się nie wytnie
14:55 Przyjęcie na dziesięć
osób plus trzy - ﬁlm
16:00 Zapomniani - dramat,
prod. Meksyk, 1950
17:30 Co dalej?
17:50 Kronos - Sumienie
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Rozważna
i romantyczna

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce
z przestępczością na
ulicach San Francisco.
Głównym bohaterem jest
sprytny policjant Nash
Bridges (Don Johnson),
który w raz ze swoim
partnerem Joe Dominguez
(Cheech Marin) walczy z
przestępczością w mieście.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:30 Przepis na życie
- serial obyczajowy, Polska
11:30 Szpital - program
obyczajowy
12:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:30 Brzydula
- serial, Polska
16:00 Szkoła
17:00 19 + - obyczajowy
17:30 Zakochani
po uszy - serial
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula
- serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM INFORMACYJNY

THRILLER

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan
- telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:55 Ocaleni - reality show
24:00 Ogień pod pokładem
02:05 Śmiertelne urojenia

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Czerwona królowa
22:55 Ludzkie historie
- Over the limit - ﬁlm
00:15 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
01:10 Rodzinka.pl - serial
01:40 Paradoks - serial
kryminalny TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

19:00 Fakty
- program informacje
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Szadź - serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 36,6 - obyczajowy
01:05 Projekt Lady
02:05 Uprowadzona
- serial, USA
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc Magii

22:05 13 - thriller
Dwudziestoletni
Vince przypadkowo
dowiaduje się o istnieniu
tajemniczej koperty,
dzięki której można
zarobić mnóstwo
pieniędzy. Naiwny
chłopak wchodzi
w jej posiadanie i ślepo
wypełnia zamieszczone
tam instrukcje.
00:15 W imię zasad
Po nieudanej misji
specjalnej Alexander
zostaje przeniesiony
w stan spoczynku.
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Madame Modjeska
- ﬁlm prod. Polska, 1995,
reż. Janusz Morgenstern
21:35 Lekkie obyczaje
- Angele i Tony
- dramat, prod. Francja,
2010
23:05 Co dalej? - program
publicystyczny
23:25 Informacje kulturalne
23:50 Młoda Polska - Techno
- ﬁlm krótkometrażowy
00:25 Panorama
kina polskiego
- Skazany na bluesa
- dramat
02:15 Kino nocne
- Nibelungi: Śmierć
Zygfryda - ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy
04:50 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
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.
20:00 Plan lotu
22:00 Anatomia strachu
23:50 Dredd
01:45 Castle
03:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy

20:30 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:35 Zabójcza broń IV
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1998,
reż. Richard Donner,
wyk. Mel Gibson,
Danny Glover, Joe
Pesci, Rene Russo, Chris
Rock, Jet Li, Steve Kahan,
Kim Chan
00:10 Szczęki: Zemsta
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1987, reż. Joseph
Sargent, wyk. Lorraine
Gary, Lance Guest, Mario
Van Pebbles, Michael
Caine, Karen Young, Judith
Barsi
02:15 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 Uzurpatorka 13:55 Kobra - oddział specjalny 14:55
STOP Drogówka 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy prod.
Polska 20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Gniazdo
os - ﬁlm prod. USA, 2000, reż.
Buscemi Steve, wyk. Dafoe
William, Furlong Edward,
Rourke Mickey 23:35 Ryzykanci 00:40 Śmierć na 1000
sposobów 01:30 Galileo
02:30 Interwencja 02:50
Trans World Sport 2020

TV Trwam
10:45 Zew natury 11:05
Mocni w wierze 11:35 Myśląc
Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Sanktuaria
polskie 12:40 Zawierz się
Niepokalanej 13:10 Toliara
13:30 Msza Święta 14:30 Jan
Paweł II 15:35 W góreckim
domku ogrodnika 15:50 Ma
się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Chingola 17:00 100 cudownych miejsc na świecie 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial,
prod. Turcja, 2017
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- Jan Paweł II
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - serial
09:15 Leśniczówka
09:40 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Kukułka

05:20 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2017
06:45 Pożyteczni.pl - magazyn
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko - telenowela
dokumentalna TVP
14:10 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi - program
kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
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
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Kabaret na dobry
wieczór. Paranienormalni Show

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
Teatrem Syrena
09:25 Zapomniani - dramat,
prod. Meksyk, 1950
11:00 Siedlisko - serial TVP
13:00 Pożar - ﬁlm animowany
13:10 Podarunek lustra
- ﬁlm animowany,
prod. Meksyk, 2014
13:30 Księga Przestrzeni
14:00 Którędy po sztukę
- Józef Simmler
14:10 Tamte lata, tamte dni
- Józef Wilkoń - magazyn
14:40 Sarid - ﬁlm dokumentalny, reż. Zbigniew Gajzler
15:40 Wino truskawkowe
- komediodramat
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Rozważna
i romantyczna

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny - serial
sensacyjny
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

04:55 Szkoła
05:55 Mango
telezakupy
07:30 Wiza na miłość
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Szpital - program
obyczajowy
12:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:30 Brzydula - serial, Polska
16:00 Szkoła
17:00 19 + - obyczajowy
17:30 Zakochani po uszy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji 12:25 Święty 12:55
Uzurpatorka 13:55 Kobra
- oddział specjalny 14:55
STOP Drogówka 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 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 S.W.A.T. Oblężenie 23:25
Ryzykanci 00:30 Śmierć na
1000 sposobów 01:25 STOP
Drogówka - magazyn 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 Lista Przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SF

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan
- telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Liga
Narodów: Polska - Bośnia
i Hercegowina
22:55 Historia bez tajemnic
- Przemyśl - złamane
marzenia - ﬁlm
00:05 Ludzie i bogowie
00:55 Śmiertelne urojenia

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre i
na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
21:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks - Teoria
chaosu - komedia
00:10 Doktor Foster - serial,
prod. Wielka Brytania
01:20 Kakofonia Donbasu
02:35 Miasto skarbów - serial

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model
23:00 Mad Max pod Kopułą
Gromu
- ﬁlm S-F, Australia,
1985, reż. George Miller,
George Ogilvie, wyk.
Mel Gibson, Tina Turner,
Angelo Rossitto, Helen
Buday
01:15 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:55 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:55 Uwaga!
- magazyn
03:15 Noc Magii

22:05 Z księżyca spadłeś?
Miliony lat świetlnych
od Ziemi znajduje się planeta, której mieszkańcami
są wyłącznie mężczyźni.
Pozbawieni uczuć
i rozmnażający się przez
klonowanie kosmici chcą
zawładnąć wszechświatem. W tym celu ich
najlepszy agent przybywa
na Ziemię i wciela się w
postać bankowca Harolda
Andersona.
00:30 Dyktator
02:20 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Na wschód od Hollywood - Walc w alejkach
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018,
reż. Thomas Stuber,
wyk. Franz Rogowski,
Sandra Hüller, Peter Kurth
22:15 Więcej niż ﬁkcja
- Dramatyczny rok - ﬁlm
00:10 Co dalej? - program
publicystyczny
00:30 Jazz - Andanca
- Koncert Grażyny
Auguścik
01:45 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
02:20 Lekkie obyczaje
- Angele i Tony - dramat
03:50 Kino nocne
- Chaos - ﬁlm
obyczajowy
06:00 Zakończenie dnia

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Siła taktyczna
21:50 Zemsta Sokoła
23:50 Nieproszeni goście
01:25 Castle
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

21:30 Chłopcy z ferajny
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1990, reż. Martin
Scorsese, wyk. Robert
De Niro, Ray Liotta,
Joe Pesci
Kilkunastoletni Henry
i Tommy DeVito traﬁają
pod opiekę potężnego
gangstera. Obaj szybko
uczą się panujących
w maﬁi reguł.
00:30 Jackie Chan:
Przyjemniaczek
- ﬁlm komedia, Hong
Kong/USA/Australia,
1997, reż. Samo Hung,
wyk. Jackie Chan, Richard
Norton, Miki Lee, Karen
McLymont, Gabrielle
Fitzpatrick
02:30 Noc Magii

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego Franciszka 11:00
Świat na wyciągnięcie ręki
11:20 Kolory Świętości
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:40
Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Dzieci
Andersa 13:30 Msza Święta
14:30 Oratorium średniowieczne „Ordo Virtutum”
św. Hildegardy z Bingen
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Regał 17:00
Po stronie prawdy 17:30
Okiem kamery 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 Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
21:40 Polski Punkt Widzenia
22:00 Na zakręcie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

15 października

TVP 1

TVP 2

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Coś dla Ciebie
07:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Kasta - serial
09:20 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Duże jest piękne

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Operacja Zdrowie
- Endometrioza
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko - telenowela
dokumentalna TVP
14:10 Na dobre i na złe

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Ojciec Mateusz - serial
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Motel Polska
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
20:45 Filmowe czwartki
- Zwyczajna przysługa
- ﬁlm fabularny
22:55 Skazany - ﬁlm akcji
01:05 Teoria chaosu
- komedia
02:40 Dzielnica bankowa
- serial sensacyjny
03:45 Art Noc

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
05:35
06:50
07:50
08:00
11:30
12:30
13:30
14:25
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10
20:15
20:55

Mango - telezakupy
Kuchenne rewolucje
Doradca smaku
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Rozwody
Szpital - program
obyczajowy
Detektywi
- program kryminalny
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Szpital - program
obyczajowy
Rozwody
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial
Milionerzy

PROGRAM KULINARNY

21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Och, Karol II
- ﬁlm komedia, Polska,
2011, reż. Piotr Wereśniak,
wyk. Piotr Adamczyk,
Małgorzata Socha,
Małgorzata Foremniak,
Katarzyna Zielińska, Marta
Żmuda-Trzebiatowska,
Katarzyna Glinka, Anna
Mucha, Jan Frycz
00:50 Jak upolować faceta?
- ﬁlm komedia, USA, 2012,
reż. Julie Ann Robinson,
wyk. Katherine Heigl,
Jason O’Mara, Daniel
Sunjata
02:40 Uwaga!
- magazyn
03:00 Noc Magii

POLSAT

TVP Kultura

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
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
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Przyjaciółki

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni
- Józef Wilkoń - magazyn
09:00 Wino truskawkowe
- komediodramat, prod.
Polska, Słowacja, 2007,
reż. Dariusz Jabłoński,
wyk. Jiri Machacek
11:00 Siedlisko - serial TVP
13:00 Pola
13:25 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia
14:30 Czy jest tu panna na
wydaniu? - ﬁlm TVP, reż.
Janusz Kondratiuk, wyk.
Roman Kłosowski, Jan
Wrona
15:55 Ucieczka z kina „Wolność” - ﬁlm obyczajowy
17:30 Co dalej?
17:50 Księga Przestrzeni
- Dla zysku i na służbie
18:20 Którędy po sztukę
18:30 Informacje kulturalne informator kulturalny

FILM MUZYCZNY

SERIAL KOSTIUMOWY

22:05 Step Up - taniec
zmysłów
- ﬁlm muzyczny, USA,
2006, reż. Fletcher Anne,
wyk. Channing Tatum,
Damaine Radcliﬀ
Tyler to chłopak z nizin,
buntownik z najgorszej
dzielnicy Baltimore, który
codziennie balansuje na
granicy prawa, a jedynym
jego marzeniem jest
wyrwanie się z dołującej
rzeczywistości.
00:15 Wredne
dziewczyny 2
17-letnia Jo Mitchell przeprowadza się do nowego
miasta wraz z ojcem.
02:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

18:55 Wojna i pokój - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2016
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Dotyk zła
21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Dotyk zła
23:15 Co dalej? - program
publicystyczny
23:35 Scena muzyczna
00:35 Informacje kulturalne
01:10 Na wschód
od Hollywood
- Walc w alejkach
- ﬁlm obyczajowy
03:25 Kino nocne
- Kosmos
- dramat,
prod. Francja, 2015
05:45 Zakończenie dnia

TVN 7

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
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
prod. Polska
20:00 Narzeczony
mimo woli
22:10 Wielkie wesele
KOMEDIA

23:55 American Pie:
Naga mila
Kuzyn Steve’a Stiﬂera,
Erik, jest bardzo
nieszczęśliwym
młodzieńcem. Pomimo
że kończy już liceum,
wciąż pozostaje prawiczkiem i koledzy, a nawet
ojciec, wytykają mu że jest
niegodny nosić nazwiska
tej słynnej rodziny.
02:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:00 Z archiwum policji
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

04:55
05:55
07:30
08:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:00
17:00
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30

Szkoła
Mango telezakupy
Wiza na miłość
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska - program
sądowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula - serial, Polska
Szkoła
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Szpital - program
obyczajowy
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Brzydula - serial, Polska
Hotel Paradise

FILM SENSACYJNY

21:35 Ocean’s Twelve:
Dogrywka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Australia, 2004,
reż. Steven Soderbergh,
wyk. George Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon,
Catherine Zeta-Jones,
Andy Garcia, Don Cheadle,
Julia Roberts, Bernie Mac,
Casey Aﬄeck, Scott Caan,
Vincent Cassel, Eddie
Jemison
00:10 Za szybcy,
za wściekli - ﬁlm
sensacyjny, USA, Niemcy,
2003, reż. John Singleton,
wyk. Paul Walker, Tyrese
Gibson, Eva Mendes, Cole
Hauser, James Remar,
Devon Aoki
02:30 Noc Magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
W każdym odcinku widzowie
poznają historie grupy
przyjaciół, którzy spędzają
wakacje w egzotycznych
miejscach na południu
Europy. W czasie wakacyjnej
przygody wszystko może się
zdarzyć! 12:25 Święty
12:55 Uzurpatorka 13:55 Kobra
- oddział specjalny 14:55
STOP Drogówka 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny
21:40 Stalingrad 00:25
Wspaniali ludzie 01:25
STOP Drogówka - magazyn
prod. Polska 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów

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 Po stronie
prawdy 12:50 Misja Bilaj
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza Święta
14:30 Historia, której nie
pamiętam 15:25 Proroctwa
Humanaw Vitae 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Z wędką nad
wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Danuta Siedzikówna „Inka” 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
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Fot. użyczone (Archiwum Antoniego Słowika)

» Tenisiści stołowi Victorii Wałbrzych i MDK Chełmno
tuż przed meczem o awans do I ligi. Od lewej: Jan
Włodarek, dwaj zawodnicy z Chełmna, czwarty
od lewej Sławomir Karwatka, Henryk Górecki,
Władysław Błauciak i trener Antoni Słowik

Zakochani w odbijaniu
Niektórzy drwią z tej dyscypliny sportu, inni są zadurzeni po uszy.
Przyznajcie, na koloniach czy obozach, zwłaszcza w latach 80. czy
90. każdy grał w tenisa stołowego na świetlicach. Ping-pong był wtedy bardzo popularny. Żeby zostać mistrzem przy stole, trzeba było
mieć albo niezwykły talent do tej gry, albo zatracić się w treningu.
Po wojnie niemal w każdym większym zakładzie pracy w Wałbrzychu
uruchamiano sekcje tenisa stołowego. Wystarczył stół (albo kawałek
prostego prostokąta), dwie rakietki
i mała piłeczka. Jedną z pierwszych
sekcji ping-ponga w naszym regionie
powołano przy KS Julia, a inicjatorem
był Feliks Stabrowski. Zajęcia odbywały się w świetlicy szybu Jan na
Białym Kamieniu. Kupiono dwa stoły
z siatkami oraz cztery rakietki do gry
i rozpoczęto rozgrywki od klasy A.
Bardzo dobrych tenisistów stołowych skupiał Żydowski Klub Sportowy Wałbrzych, w którym występowali m.in. Stefan Schitzer, Józef
Wimmer, Max Woźniak czy Emil
Wenda. Zespół dobrze radził sobie
w rozgrywkach dolnośląskich. Po
rozwiązaniu klubu w 1949 roku
część zawodników przeszła do Górnika Wałbrzych, w którym sekcja
pingpongowa działała w latach
1947-1955. Tenis stołowy nie miał
szans wygrać z futbolem. Górnicza

sekcja, mocno zaniedbywana, w
1955 roku przestała istnieć. Wyróżniający się zawodnicy, tacy jak
Schitzer, Kuśmierek czy Mickiewicz
zasilili Victorię Wałbrzych, która za
niecałe trzy dziesięciolecia wkroczyła
na pingpongowe salony. Żeby zacząć
pisać o sukcesach tenisa stołowego
w naszym regionie, musimy wspomnieć o Szczycie Boguszów. Klubie,
w którym tuż po wojnie prym wiedli
zawodnicy narodowości niemieckiej,
m.in.: Hans Winkler, Willi Wagner,
Manfred Taubem, Jorg Diebel czy
Klaus Bartsch. Z Polaków wyróżniali
się: Antoni Słowik, Tadeusz Brożyna i
Jan Grocholski. Zespół trenował i rozgrywał mecze ligowe w małej salce
przy ul. Fornalskiej, a kierownikiem
drużyny był boguszowski zegarmistrz
Eugeniusz Sułek. W latach 60. i 70.
drużyna występowała z małymi
przerwami w II lidze, ale już jako
KS Baryt Boguszów. Przy stołach
można było wtedy podziwiać Jana
Skrzypczaka, Ryszarda Święcha,

Tadeusza Chelsza, Kazimierza Mickiewicza, Leszka Kołodzieja, Franciszka
Misiura, Kazimierza Landzberga,
Jerzego Borconia, Henryka Konopko,
Zbigniewa Jońskiego, a także Urszulę
Marcinkowską, Jadwigę Połyń, Halinę Kozłowską czy Aleksandrę Kuberacką. Po rozwiązaniu w latach 70.
sekcji w Zagłębiu (wcześniej Julia) do
Boguszowa przenieśli się najzdolniejsi pingpongiści z Wałbrzycha: Janusz
Kosmala, Ryszard Chaliński, Michał
Kuźniar, Józef Stefański i Marian Link.
W połowie lat 70. doszło do połączenia KS Baryt Boguszów z Victorią
Wałbrzych, a prezesem nowego
klubu został Ryszard Grzybowski.
To on doprowadził do wyremontowania i zaadaptowania nieczynnej
hali sportowej przy ul. Sobięcińskiej
w Boguszowie, gdzie od tej chwili
swoje mecze rozgrywali tenisiści.
Zresztą w tym samym miejscu trenowali później zapaśnicy.
W 1982 roku zespół występował
już jako GKS Victoria Wałbrzych, a

drużynę wzmocniono. Z Burzy Wrocław dołączyli m.in. bracia Furmanowie. Prezesem został Zenon Mania,
który już w następnym sezonie świętował wielki sukces. W 1983 roku
sekcja tenisa stołowego Victorii Wałbrzych awansowała do I ligi. Dokonali
tego głównie: Sławomir Karwatka,

Władysław Błauciak, Henryk Górecki,
Robert Słowik, Piotr Zwierzyński, a
wyróżniającymi się zawodnikami byli:
Tadeusz Heliś, Jan Skrzypczak, Ryszard
Święch, Henryk Nowakowski, Zbigniew Okołotowicz, Mariusz Gębik,
Kazimierz Mickiewicz, Jan Włodarek,
Leszek Gardaś i Leszek Kołodziej. Nie
wysilajcie umysłów. Z pewnością
pierwszy raz słyszycie te nazwiska,
ale nam zależy, żeby dzięki takim artykułom usłyszało o nich więcej osób
niż tylko wąskie grono zapaleńców
tenisa stołowego. Drużynę do sukcesu
poprowadził trener Antoni Słowik, po
którym szkoleniową pałeczkę w najwyższej lidze przejął Ryszard Święch.
Po roku gry na najwyższym szczeblu
do Victorii dołączył kadrowicz Dariusz
Kabaciński z Burzy Wrocław. Tenisiści
Victorii rywalizowali w tym czasie
z największymi sławami polskiego
ping-ponga: Andrzejem Grubbą i
Leszkiem Kucharskim. W 1985 roku
trio: Robert Słowik, Jacek Rosiak i Piotr
Zwierzyński zdobyli wicemistrzostwo
Polski juniorów w drużynie, a Bożena
Słowik, córka trenera Antoniego
Słowika, wywalczyła złoty medal w
singlu podczas MP juniorów. To były
wielkie chwile wałbrzyskiego tenisa
stołowego.
Po transformacji ustrojowej Victoria spadła z I ligi, a po likwidacji
kopalń część zawodników i działaczy
założyła w 1993 roku Towarzystwo
Sportowe Victoria Wałbrzych, które
musiało jednak czekać kilka lat na
podniesienie się z kolan. Dopiero w
2000 roku zespół awansował do II
ligi. Po kolejnych trzech latach nasi
pingpongiści weszli po raz drugi do
ekstraklasy tenisa stołowego i mogli
rywalizować z najlepszymi drużynami w kraju. Tej sztuki dokonali
Tomasz Durajczyk, Adrian Korzybski, Paweł Lisiecki, Błażej Such oraz
Piotr Chudoba, których do sukcesu
doprowadził trener Henryk Górecki,
zresztą występujący w kilku potyczkach przy stole jako zawodnik. Tym
razem przygoda z elitą trwała tylko
2 lata. Ostatnimi dużymi sukcesami
wałbrzyskiego ping-ponga na krajowym podwórku były złote medale
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na Akademickich Mistrzostwach
Polski. Ogromny udział miał w tym
wspomniany już Tomasz Durajczyk.
Tomasz Piasecki

» Lata 60. ubiegłego wieku – w akcji Antoni Słowik. Ikona wałbrzyskiego
i boguszowskiego tenisa stołowego
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» Na razie gra Górnika d... nie urywa,
ale najważniejsze, że zespół zwycięża

Czas „Małego” weterana
W 2. kolejce Suzuki 1 Ligi Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał na wyjeździe Weegree AZS Politechnikę Opolską 78:73, ale zwycięstwo
przyszło w bólach. Skórę biało-niebieskim uratował Krzysztof Jakóbczyk.

„Razem po swoje” – to
hasło przewodnie Górnika w
rozgrywkach 2020/21. „Razem” jest podkreślone, bo od
lat dużą siłą wałbrzyskiego
basketu są oddani kibice i
sukces bez nich byłby nie tylko
niemożliwy, ale w pojedynkę
nie miałby najmniejszego
sensu. Człon „swoje” z kolei
okraszono strzałką skierowaną w górę. To też nie jest
przypadek, bo przed rokiem
biało-niebiescy wygrali ligę
i spoglądali w kierunku ekstraklasy, ale koronawirusowe
zawirowania nie pozwoliły
na powrót do elity. W mieście
czuć niedosyt i pragnienie odzyskania tego, co los wyrwał
w poprzednim sezonie. W
meczu w Opolu hasła „Razem
po swoje” zabrakło na ustach,
bo Górnik, mimo wsparcia
kibiców, był na parkiecie sumą

jednostek, a zwycięstwo wywalczył po dramatycznej szarpaninie w palącym się teatrze.
Teatrze jednego aktora, ale o
tym za chwilę.
Weegree AZS Politechnika
Opolska w sezonie 2019/20
sięgnęła dna, miała najgorszy
bilans w lidze. Przed bardzo
prawdopodobną degradacją drużynę Rafała Knapa
uratowała pandemia. W sobotę dysponująca kadrą o
porównywalnym potencjale
Politechnika mocno postraszyła Górnika, korzystając z
jego problemów, zwłaszcza
w drugiej połowie. Do trzeciej
kwarty wracamy niechętnie,
wolimy ją wyrzucić z pamięci.
Wymazać jak nieudaną randkę lub ciężki dzień w robocie.
Dość powiedzieć, że strzałka z
hasła „Razem po swoje” była
raczej skierowana w dół. Przez

dziewięć minut nasi zdobyli
ledwie osiem punktów, a honor próbował ratować celną
„trójką” na finiszu tej części
gry Krzysztof Jakóbczyk.
Tak… Krzysztof Jakóbczyk,
a raczej Pan Krzysztof. Pan
Koszykarz. Bez udziału tego
faceta z Opola nasi wracaliby
na tarczy. 34-letni weteran
polskich boisk, dla którego
obecny sezon jest jubileuszowym, dziesiątym w 1 lidze
(szósty klub), przeżywa drugą
młodość. W 1 kolejce ratował
wałbrzyszan w Kołobrzegu,
gdy Enerdze Kotwicy rzucił
29 punktów, prowadząc zespół do zwycięstwa. W Opolu
znowu musiał brać grę na
siebie. Bardzo dotkliwa w
obronie była nieobecność
pod koszem kontuzjowanego Damiana Cechniaka, a
niewidoczni w wałbrzyskim

ataku byli Karol Kamiński i
Jan Malesa. Piłka z automatu
trafiała więc do Krzyśka, a
ten nie bał się niczego. Na 11
sekund przed zakończeniem
meczu trafił za trzy, pomimo
asysty dwóch obrońców, powiększając przewagę Górnika
do 74:70. „Mały” tym samym
wbił gospodarzom sztylet
prosto w ich waleczne serce,
oddając szalony rzut na trzy
sekundy przed końcem czasu
akcji. Jestem przekonany, że w
niejednym wałbrzyskim domu
ręce złożyły się do oklasków,
a wybuchom radości nie było
końca. Zranioną AZS Politechnikę próbował jeszcze ratować grający w opasce rodem
z filmu „Karate Kid” Bartosz
Jankowski (19 punktów w
meczu), trafiając na 74:73,
ale to było już za mało. W
niewielkiej hali Politechniki

» Wygraną w Opolu trzeba było
dosłownie wyszarpać

Opolskiej wybiła godzina weteranów, a ten, który punktualnie stawił się gotowy do
działania, był po biało-niebieskiej stronie.
Suzuki 1 liga nie przestaje
zadziwiać. Górnik uciekł w
Opolu spod topora, ale to
samo nie udało się innym
faworytom. Sokół Łańcut sensacyjne poległ ze Śląskiem
II Wrocław (90:99), a WKK
Wrocław nie dało rady Dzikom
Warszawa, czyli ambitnemu beniaminkowi (98:105).
Pierwszy raz wygrała także
skazywana na spadek Wisła
Kraków, minimalnie ogrywając dobrze nam znaną Energa Kotwicę. Ta sama Wisła
sprawdzi formę Górnika w następnej kolejce, 10 października w Wałbrzychu. Do tego
czasu nasi muszą uporać się
ze swoimi demonami: wąską
rotacją, kłopotami zdrowotnymi Cechniaka i Durskiego,
problemami pod koszem oraz
nierówną dyspozycją Karola
Kamińskiego i Jana Malesy.
Zapowiada nam się szalenie
interesujący sezon! Faworyci
muszą mieć się na baczności,
a ci skreślani zapewnie nie
powiedzieli jeszcze ostatniego
słowa.
Weegree AZS Politechnika
Opolska – Górnik Trans.eu
Wałbrzych 73:78
Górnik: Jakóbczyk 20, Bojanowski 14, Wróbel 13, Ratajczak 11, Zywert 6, Malesa 6,
Koperski 5, Kamiński 3.
AZS Politechnika:
Jankowski 19, Kaczmarzyk 14, Jodłowski 11, Lewiński 9,
Szymański 7, Skiba
6, Wilk 4, Brenk 2,
Piszczatowski 2,
Krajewski 0.
Dominik Hołda
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