B E Z P Ł A T N Y T Y G O D N I K A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J | NR 41 (47) | 1 3 PA Ź D Z I E R N I K A 2 0 2 0
| NAKŁAD: 10.000 EGZEMPLARZY
| ISSN 2719-521X

Plac budowy stanowił
wspaniałe miejsce
do... zabawy

str. 9

Zero tolerancji

W A Ł B R Z YC H | BOGUSZÓW-GORCE | CZARNY BÓR | G ŁU S Z YC A | J E D L I N A - Z D R Ó J | MIEROSZÓW |STARE BOGACZOWICE | S Z C Z A W N O - Z D R Ó J | Ś W I D N I C A | Ś W I E B O D Z I C E |WALIM

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

Wygraj
nagrody
str. 18-19

ZOSTAŃ OPIEKUNEM SENIORA W NIEMCZECH
REKRUTACJA TRWA BEZ PRZERWY!
WANY
GWARANTO
S
U
BON
DO

350€
NY

ZA ŚWIĄTECZ
WYJAZD

NOWY ADRES!
WAŁBRZYCH, UL. SŁOWACKIEGO 13

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

TEL. 509 892 436 | 789 218 008

REKLAMA

str. 4

Nikt nie pozostanie
Jak stawał „czerwony
anonimowy
str. 8
kościół”
str. 14-15

REKLAMA

Szczepionka
jak rajtuzy

FAKTY

Czy wiesz, że…
drzwiach i oknach, aby uniemożliwić dostanie się do środka postronnych osób – nie
tylko ciekawskich, pragnących na własną rękę
zwiedzić zamek.
Jak pisał w Trybunie Wałbrzyskiej ze stycznia 1958 roku anonimowy dziennikarz:
„Pomyśleć, że obiekt posiadający 600 pokoi
w stanie dość znośnym, mający taką barwną
i ciekawą historię, liczącą ponad 600 lat – nie
Red
może znaleźć użytkownika”.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

W 1958 roku władze powiatu wałbrzyskiego wydały cegiełki o nominale 1 zł. Dochód
z ich sprzedaży przeznaczony był na remont
dachu zamku Książ, który wtedy nie znajdował się jeszcze w granicach administracyjnych
miasta.
Od 1956 roku obiekt był stopniowo zabezpieczany przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z Wrocławia, aby nie ulegał dalszej
dewastacji. Zostały uzupełnione ubytki w
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Tylko u nas 28 stron!

Czytajcie nas z wielką przyjemnością
Nie spodziewaliśmy się, że ten czas
tak szybko zleci. A tu proszę, za chwilę
będziemy rozpoczynać drugi rok naszej
działalności. Tymczasem oddajemy do
waszych rąk nieustannie ciekawy, kolejny numer naszego tygodnika.
Ponawiamy też swój apel! Jeżeli
słyszeliście o czymś ciekawym, znacie
kogoś interesującego lub chcielibyście,
żeby o waszej inicjatywie dowiedzieli
się inni, napiszcie do nas! Czekamy na

informacje i wskazówki, bo cały czas
chcemy tworzyć WieszCo z waszym
udziałem, Drodzy Czytelnicy. Jednocześnie prosimy, piszcie do nas swoje opinie
i komentarze. Jesteśmy bardzo ciekawi
waszych spostrzeżeń. Na maile czekamy
pod tradycyjnym adresem mailowym:
redakcja@wieszco.pl.
Wiemy, nie musimy tego przypominać,
ale ze względu na to, że wciąż dołączają
do nas nowi czytelnicy, jesteśmy zobo-
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Wtorek 13.10
Temp. 8/5
zachmurzenie duże

Czwartek 15.10
Temp. 9/2
zachmurzenie małe

wiązani, żeby to powtarzać, co tydzień.
Bezpłatny Tygodnik Aglomeracji Wałbrzyskiej WieszCo nie tylko dostaniecie
w blisko 156 punktach kolportażu.
Każdy numer możecie ściągnąć na wasze urządzenie mobilne. Wystarczy, że
wejdziecie na stronę www.wieszco.pl.
Tam też dostępne są wszystkie numery
archiwalne naszej gazety. Czytajcie nas
gdzie i kiedy chcecie. Co tydzień dajemy
Redakcja
wam do myślenia.

W I E S Z C O „DA J E D O M Y Ś L E N I A” C O W TO R E K

POGODA
Środa 14.10
Temp. 9/4
deszcz

Cieszymy się jak małe dziecko lizakiem, że cały czas dołączają do nas nowi czytelnicy. Podwójnie jesteśmy uradowani, że ludzie, którzy po raz pierwszy wzięli do ręki
WieszCo, powtarzają zgodnie opinie o nas, że jesteśmy oryginalni, odważni i że czyta
się nas z wielką przyjemnością.
My ze swej strony robimy wszystko,
żeby takie opinie nadal były powtarzane. Wiemy bowiem, jak trudno
zaskarbić sobie sympatię czytelników i
jak łatwo zaprzepaścić to, na co pracowało się przez kilka ostatnich miesięcy.
Właściwie przez ostatni rok, bo niebawem „stuknie” nam 52 numer gazety,
co będzie oznaczało, że jesteśmy na
medialnym rynku Aglomeracji Wałbrzyskiej równe 12 miesięcy. To się porobiło!

RYS: Marcin Skoczek
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Piątek 16.10
Temp. 8/1
przelotne opady
Sobota 17.10
Temp. 8/2
przelotne opady
Niedziela 18.10
Temp. 9/3
zachmurzenie małe
Poniedziałek 19.10
Temp. 11/4
zachmurzenie duże

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

Fot. użyczone (KPRM)

» Zero_tolerancji: Od
soboty, 10 października
zasady ze strefy żółtej
zostały rozszerzone na
cały kraj. O tym warto
pamiętać

Zero tolerancji. I co dalej?
Jeżeli nie będziecie mieć maski na twarzy w autobusie,
sklepie, ale także na ulicy, a zauważy to policjant, raczej
nie skończy się, jak dotychczas, pouczeniem. Możecie
spodziewać się mandatu. Rząd idzie na wojnę z tymi,
którzy nie zasłaniają ust i nosa tam, gdzie trzeba to robić i zapowiada surowe kary. Od soboty cała Polska jest
w żółtej strefie, a to oznacza, że maseczkę trzeba nosić
prawie wszędzie.
Nie będziemy tu pisać o
ilości osób zakażonych koronawirusem w Polsce, bo
jesteście bombardowani takimi informacjami każdego
dnia, ze wszystkich stron. W
Wałbrzychu i powiecie liczba
chorych na COVID-19 rośnie
jak w każdym zakątku kraju. U
nas w mieście (dane z soboty)
choruje ponad 120 osób, a w

powiecie wałbrzyskim jest już
blisko 80 zakażonych. W powiecie świdnickim natomiast
liczba pacjentów ze stwierdzonym pozytywnym testem
przekroczyła 240.
Dotąd było mniej więcej
tak. Gdy policjant zobaczył,
że ktoś nie ma maseczki w
autobusie lub sklepie, raczej
pouczał taką osobę. Niezwy-

Szanowni Państwo !
Z uwagi na specyﬁczny charakter prowadzonej przez nas działalności związanej przede
wszystkim z priorytetowym zadaniem tj. z
zapewnieniem ciągłości dostaw wody, jak i w
trosce o zdrowie naszych Klientów oraz pracowników, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną, podejmując kroki wynikające
ze szczególnej ostrożności informujemy, że
z dniem 12.10.2020 r. do odwołania zamykany bezpośredni dostęp do:
1. centrum obsługi Klienta, w tym kasy.
2. Biurowca.
3. Naszych oddziałów i placówek poza siedzibą Spółki.
dla osób niezatrudnionych.
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kle rzadko kończyło się na
mandacie. Chyba, że ktoś
bardzo „kozakował”. Wtedy
mógł zostać surowiej ukarany. Mundurowi kontrolując
placówki handlowe wspólnie
z pracownikami Sanepidu
też przeważnie byli pobłażliwi. Wystarczy rzut oka na
statystyki. Na kilkadziesiąt
skontrolowanych miejsc, w

Oznacza to, że nie będzie możliwości
osobistego załatwienia sprawy w Centrum Obsługi Klienta, w tym również
dokonania zapłaty w kasie. cały szereg
spraw mogą państwo załatwić z nami
poprzez kontakt e-mailowy bądź telefoniczny (bez wychodzenia z domu).
FORMULARZE
Dokumenty i wnioski do pobrania znajdziecie państwo na naszej
stronie
internetowej:
h�p://cok.wzwik.pl/formularze/
Wypełnione dokumenty przyjmowane
są elektronicznie pod adresami :
cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WpWIK
lub listownie na nasz adres: WZWiK al.
Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych bądź
poprzez wrzucenie listu do skrzynki
pocztowej znajdującej się przed
centrum obsługi Klienta.

jednym, góra dwóch, kończyło się poważniejszymi konsekwencjami. Tak nam się jakoś
wydaje, że dla mundurowych
sprawdzanie, czy ktoś zasłania usta i nos nie było sprawą
priorytetową. Mieli dużo więcej innych, poważniejszych
spraw na głowie. Teraz ma
to się zmienić, bo rząd zapowiedział rygorystyczne

traktowanie wszystkich, niestosujących się do obowiązujących obostrzeń. Zamknięto
to w dwóch słowach „zero
tolerancji”. Czy to oznacza automatyczne karanie każdego,
kto nie stosuje się do zasad
noszenia maseczek? Musicie
wiedzieć, że w każdym przypadku naruszenia przepisów
to policjant zdecyduje, co
zrobić. Będzie miał trzy wyjścia. Może ograniczyć się do
pouczenia. Przypuszczamy, że
będzie to zależało od naszej
postawy. Jeśli przeprosimy, że
maseczki nie mamy na twarzy,
założymy ją natychmiast przy
funkcjonariuszu i powiemy,
że rozumiemy, jaka jest sytuacja, być może skończy się
tylko na pogrożeniu palcem.
Jeżeli zaczniemy pyskować,
nic nam nie pomoże. Kara
pieniężna murowana. Funkcjonariusz będzie mógł też „bez
gadania” wlepić mandat (to
właśnie jest to rygorystyczne zero tolerancji) lub złożyć
wniosek do inspekcji sanitarnej
o wdrożenie postępowania
administracyjnego.

W ramce poniżej przypominamy, kiedy mamy obowiązek zasłaniać usta i nos,
a gdzie nie musimy tego
robić. Od soboty, 10 października zasady ze strefy
żółtej zostały rozszerzone
na cały kraj. Trzeba to sobie
wbić do głowy. Musicie też
wiedzieć, że z obowiązku
noszenia maseczek zwolnione są osoby posiadające
zaświadczenie lekarskie lub
dokument potwierdzający
niepełnosprawność. Ale tu
uwaga. Musimy mieć ten
„papier” przy sobie i w razie
konieczności pokazać go
policjantowi. Na „słowo” o
naszych dolegliwościach,
czy dysfunkcjach nikt nam
nie uwierzy.
Na koniec przypominamy do znudzenia zasadę
DDM: dezynfekcja rąk (tak
często jak się da), dystans
społeczny (przynajmniej
1,5 m odległości od siebie)
i maseczki (noszenie ich w
prawidłowy sposób, a nie
na brodzie).
Tomasz Piasecki

ZASŁANIANIE UST I NOSA
W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Obowiązek dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania
ust i nosa zarówno w przestrzeni otwartej, jak i w pomieszczeniach.
Maseczkę trzeba obowiązkowo nosić m.in.:
> w przestrzeni otwartej, na ulicy, parkingu, stacji paliw,
> w autobusie, tramwaju i pociągu,
> w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz
na co dzień,
> w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
> w kinie i teatrze,
> u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
> w kościele i szkole, na uczelni,
> w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach
użyteczności publicznej.
Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?
> w restauracji lub barze, ale dopiero wtedy, gdy zajmiesz już miejsce
przy stoliku i jesz lub pijesz,
> w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas
obsługi klientów i interesantów),
> w lesie, na plaży, w parku i ogrodzie botanicznym,
> podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym
posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

SPRAWY RÓŻNE
pozostajemy z naszymi Klientami w kontakcie :
 telefonicznym:
994 – pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
(awarie)
74-64-88-175, 74-64-88-152 – informacje na
temat umów, taryfy, informacje ogólne
74-64-88-130 – klienci indywidualni
74-64-88-146, 74-64-88-172 – klienci
Instytucjonalni (ﬁrmy, instytucje, wspólnoty)
74-64-88-171 – obsługa techniczna (zlecenia
zewnętrzne, wpięcia wodno-kanalizacyjne)
74-64-88-120, 74-64-88-167, 74-64-88-181 –
windykacja
74-64-88-113 - księgowość WZWiK
74-64-88-117 - księgowość WpWiK
74-64-88-119, 74-64-88-178 – techniczne
warunki przyłączenia
@ poprzez pocztę elektroniczną - na adresy
e-mail:cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WpWIK

ODCZYTY
odczyty wodomierzy można podawać:
 telefonicznie pod numerami:
74-64-88-175, 74-64-88-152,
74-64-88-130, 74-64-88-146
lub 74-64-88-172
@ poprzez pocztę elektroniczną - na
adresy e-mail:
cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WpWIK
Podając odczyt wodomierza dobrze
jest mieć przygotowany Symbol
Nabywcy (widoczny na fakturze), co
znacznie uprości i przyspieszy realizację
sprawy.
Bardzo przepraszamy za niedogodności i
prosimy o wyrozumiałość. podkreślamy,
że powyższa sytuacja w żaden sposób
nie wpłynie na zapewnienie ciągłości
dostaw wody oraz odbioru ścieków.
Wodociągi Wałbrzych

FAKTY

Zmiany na ulicy Żeromskiego
Kolejny etap prac nad obwodnicą zachodnią Wałbrzycha wymusił na wykonawcy zmiany w organizacji ruchu drogowego na ulicy Żeromskiego.

na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Kuracyjną do ulicy
Uzdrowiskowej. Obowiązuje tu
ruch jednostronny. Oznacza to,
że nie ma możliwości przejazdu
z Białego Kamienia w stronę

Starego Zdroju. Dwukierunkowy
ruch zachowany został tylko dla
komunikacji miejskiej. Ciekawostką jest fakt, że to kierowcy
autobusów mogą samoistnie
zmieniać układ świateł na od-

cinku. Zostali wyposażeni w
specjalne piloty, które pozwolą
im torować sobie drogę w stronę Starego Zdroju. Warto więc
zapamiętać, że aby dostać się
do dzielnic położonych po drugiej stronie ulicy Żeromskiego,
trzeba od teraz pojechać przez
ulice Wysockiego lub Ludową.
Taki układ komunikacyjny ma
potrwać do końca listopada.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Zakres prac będzie obejmował
budowę odcinka drogi, który
ma być łącznikiem obwodnicy
z dzielnicami Stary Zdrój i Biały
Kamień. Kierowcy najbardziej
odczują reorganizację ruchu
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Szczepionka jak rajtuzy
Mamy to nieszczęście pamiętać czasy, gdy w kilometrowych kolejkach
stało się za kawą, a cukier był na kartki. Gdy „rzucili” rajtuzy, panie usłyszawszy o tym „leciały” do sklepu z prędkością sokoła wędrownego. A
panowie, żeby zdobyć paczkę papierosów, gotowi byli odgryźć ucho niczym Mike Tyson. Obok papieru toaletowego to były towary luksusowe.
Tak jak dziś, no nie zgadniecie, szczepionka na grypę.

Różne są definicje dóbr luksusowych. Dla jednych będzie to bułka z
mielonką, dla innych torebka Louis
Vuitton w wersji City Steamer (nawet nie wiemy, czy to tak się pisze).
Podobno taka istnieje i zrobiona jest
ze skóry aligatora. Kosztuje – werble!!! – jakieś 50 tys. dolarów. Czyli
tyle, ile większość z nas przez całe
życie na pewno nie odłoży na swoich
kontach w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych. Może gdyby niektórzy
dostali pieniądze z OFE, byłoby ich

stać, żeby taką torebkę sprezentować
żonie na starość, ale forsę bezczelnie
buchnął Tusk ze swoją ekipą. Tańcząc
przy tym wesołego obertasa.
Chwila, chwila, niepotrzebnie
odbiegliśmy od głównego nurtu
(tak to się chyba powinno zgrabnie
napisać). Czujemy się zobowiązani
wprowadzić was w temat warty
kolejnej części słynnej komedii
„Kogel-mogel”. Szczepionka na
grypę to nie jest jakaś kajzerka czy
grahamka (tym razem bez mielonki),

którą piekarze wkładają do pieca,
a po określonym czasie wyjmują
pachnącą i gotową do zjedzenia.
To wyższa szkoła jazdy, jak dostanie
się teraz do onkologa, czy umówienie jeszcze na ten rok wizyty u
rehabilitanta. Nie wystarczy kijem
zapukać w okno pielęgniarek jak
w Tarnobrzegu. Szczepionek jest
mało, bo jeszcze niedawno nikt nie
spodziewał się, że obok „małpek” w
sklepach monopolowych i kiełbasy
śląskiej na grilla, to będzie najbar-

dziej poszukiwany towar w Polsce.
Może nie jest tak, jak trąbią media,
że przed aptekami ustawiają się kolejki chętnych, bo więcej widujemy
ludzi w marketach bez maseczek
niż klientów wystających po medykamenty, ale wielu na pewno by się
zaszczepiło. Gdyby mogło.
Łatwiej dziś przewidzieć, co przełomowego powie nowy minister
edukacji Przemysław Czarnek lub
kogo następnego pokocha Blanka
Lipińska, której związek z Baronem

Fot. (red)
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przeszedł do historii (odtąd świat
już nie będzie taki sam), niż wejść w
posiadanie ampułki z płynem chroniącym przed zachorowaniem na
grypę. Szczepionka, jeśli już gdzieś
ją „rzucą”, jest reglamentowana jak
mandarynki w PRL przed świętami.
Polacy nauczeni, jak zdobywać w
trudnych czasach papier toaletowy,
kawę lub rajtuzy, szybko wpadli na
pomysł, co zrobić. Może to nie był
zamysł na miarę konceptu bohatera
Wilka z Wall Street, ale coś czujemy,
że patent może przyjąć się w kraju
nad Wisłą. Oby nie stał się tylko tak
powszechny jak utrata węchu i smaku u zakażonych koronawirusem.
No więc pewna prywatna klinika
ogłosiła niedawno, że ma szczepionki przeciwko grypie. Takie, których
brakuje innym. Uważajcie, bo zaraz
padnie nieśmiertelny w takich sytuacjach frazes. Jak nie wiadomo o
co chodzi, to chodzi o… pieniądze.
Bingo! Za szczepienie klinika chce
„tylko” 400 zł. Nie wiemy, nie znamy
się, zarobieni jesteśmy, ale podobno Vaxi coś tam, czyli szczepionka
proponowana przez przychodnię,
w normalnych warunkach kosztuje jakieś cztery i pół dyszki. Czyli
cwaniaki chcą prawie dziesięć razy
więcej! Żeby było jasne. Niestety,
ale nie wydaje nam się, by zanosiło
się w klinice na ledwie dostrzegalny
bieda-shopping spod znaku jakiejś
odzieżowej sieciówki. W zamyśle
proponujących szczepionkę było
wywołanie u klienteli zakupowego
szaleństwa na pełnym wypasie.
Czy tylko nam się wydaje, czy ktoś
tu mocno odleciał i coś kręci, jak
Nowicki w „Wielkim Szu” swoich
rywali przy pokerowym stole? Nie
no, k…., to jakiś dramat, żeby w
taki sposób zarabiać. Ktoś powie
dobra – w czasie wojny kawałek
chleba lub kęs brukwi był wart tyle,
co złoto. Zaręczamy wam, to jakieś z
d…. porównanie.
Jeśli sprawdzą się pomyślniejsze
scenariusze, które jak wiemy sprawdzać się raczej nie lubią, Ministerstwo Zdrowia dostarczy w końcu
większą partię szczepionek, zaspokajając w ten sposób częściowo
zapotrzebowanie. Dostarczy? Chyba
sami nie wierzymy w to, co piszemy.
Jeśli resort tego nie zrobi, takie sytuacje jak w prywatnej klinice, będą
się powtarzać. Przyzwoitość w tym
kraju została skutecznie wyparta
przez chorobliwą wręcz chciwość i
brak empatii.
Tomasz Piasecki
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Prezes Książa w DOT
Szefowa Książa Anna Żabska została wybrana do zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Wałbrzyszanka pełni już
społecznie funkcję prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Anna Żabska, która została prezesem Zamku
Książ w 2017 roku, weszła do liczącego trzynaście
osób zarządu DOT, którego kadencja potrwa 4
lata, a członkowie pełnią swe funkcje społecznie.

- Dziękuję za udzielone mi przez głosujących
zaufanie. Wierzę, że moja obecność w zarządzie
DOT sprawi, że głos branży turystycznej z południowej części województwa dolnośląskiego
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będzie bardziej słyszalny. Region Sudetów to
przecież jedna z najpiękniejszych krain w Polsce
– mówi Anna Żabska.
Głównym statutowym celem DOT jest wspieranie rozwoju turystyki i szeroko pojęta promocja Dolnego Śląska w kraju i za granicą, jako regionu atrakcyjnego turystycznie, posiadającego
doskonałe położenie na pograniczu z Niemcami
i Czechami, również jako regionu charakteryzującego się zróżnicowanym krajobrazem
przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych
SCB
pomników historii i kultury.

Fot. (red)/IV LO

» Na takim sprzęcie aż chce się ćwiczyć

Duże zmiany w szkołach
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu może cieszyć się z nowej sali gimnastycznej oraz kilku sal doświadczalnych, które przygotowano dla uczniów w ostatnim czasie. Nową siłownię zyskało
tymczasem IV LO na Piaskowej Górze.
Generalny remont sali kosztował
ponad 800 tys. zł, z czego ponad 200
tys. pochodziło z budżetu państwa ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa
Polska – Program Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej. W szkole
otwarto również niezwykle potrzebne
sale doświadczania świata, które powstały w ramach projektu „Codziennie
pewniejsi siebie”.
- Cieszymy się bardzo, że dzieci
będą mogły uczyć się i poznawać
świat w specjalnych salach, które są
dla nich bardzo potrzebne. Wszystkie
urządzenia w tych pomieszczeniach
działają na zmysły. Dla naszych dzieci
to bardzo ważne – mówi Dorota Bog-

dańska, dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej Specjalnej nr 10.
Tymczasem ponad 40 lat minęło
już od czasu, kiedy IV Liceum Ogólnokształcące znalazło swój „dom”
na Piaskowej Górze. Po ostatniej
inwestycji szkoła doczekała się
profesjonalnej siłowni. Nowoczesny
sprzęt cieszy oko. Dzisiaj to najlepsze miejsce do pracy nad sylwetką
w mieście.
- Byłem kiedyś na zapleczu klubu
piłkarskiego FC Barcelona. Muszę
powiedzieć, że takiego spr zętu
tam nie ma. Dzisiaj zamontowane
tu urządzenia mogą stanowić konkurencję dla Aqua-Zdroju, czego
oczywiście robić nie chcemy, ale

» Nową salę gimnastyczną
otwarto w Szkole
Specjalnej nr 10

Fot. użyczone (Zamek Książ)
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chcąc mieć szkołę sportową, sprawnościową, mundurową czy strażacką z
prawdziwego zdarzenia,
musi tu być właściwe zaplecze – mówi prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej. Koszt inwestycji to ok.
400 tys. zł. Nowoczesny
obiekt aż prosi się o profesjonalne wykorzystanie.
- Dzisiaj siłownia wymaga od nas również profesjonalnego pr zygotowania. Nasi nauczyciele
przeszli specjalne szkolenia do pracy z młodzieżą
na tym sprzęcie. Wszystko
dlatego, że każde z tych
pomieszczeń wyposażone
jest tak, że można pracować nad różnymi partiami
ciała. Możemy pracować
nad kardio, nad masą czy
sylwetką. To zaś wymusza
indywidualne podejście do
ucznia – mówi dyrektor IV
LO Bogusław Kuta.
Dla byłego ucznia liceum
i jednocześnie żywej legendy wałbrzyskiej koszykówki, inwestycje w tego
typu miejsca mają sens.
- Siłownia jest piękna. Jako
absolwent szkoły jestem
szczęśliwy, że powstało
takie miejsce. Dla młodych
zawodników już sam wygląd sprzętu, na któr ym
ćwiczą, jest bardzo ważny.
Na tych urządzeniach można profesjonalnie pr zygotować się do startów,
czy występów na boisku
– mówi Rafał Glapiński.
SCB
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Remontują chodniki

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

estetyczny, a także zwiększy bezpieczeństwo
w przemieszczaniu się mieszkańców.
- Gmina Świebodzice dołoży wszelkich
Aktualnie trwają prace związane z remontem nawierzchni chodnika przy ulicy Wolności w Świebodzicach. Remont oczekiwany starań, aby prace na poszczególnych etapach
trwały możliwie jak najkrócej. Zakończenie
był od dawna, tym bardziej cieszy ta informacja.
inwestycji planowane jest w listopadzie –
Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. a Krótką – informuje Ilona Szczygielska ze dodaje Ilona Szczygielska. Modernizacja
- W pierwszym, pomiędzy ulicami Spokojną świebodzickiego magistratu.
obejmuje odcinek od skrzyżowania ulicy
a Kolejową w dużej części została ułożona
Część remontowanego chodnika jest wy- Wolności z ulicą Spokojną do skrzyżowania
kostka betonowa na chodniku oraz podjeź- łączona dla pieszych do momentu ułożenia ulicy Wolności z ulicą Strzegomską po prawej
dzie. Rozpoczęły się również prace w drugim nowej nawierzchni. Warto jednak poczekać. stronie.
KaR
etapie, czyli terenie pomiędzy ulicą Kolejową Remont zdecydowanie poprawi wygląd

Fot. KaR

» Wkrótce w kościołach rozpocznie się wielkie
liczenie. Jak wypadnie nasza religijność?

Diecezja świdnicka zbada religijność
Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski każdego roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych Polaków. Najbliższe badanie w diecezji świdnickiej
zaplanowano na 18 października. Jak będzie wyglądało? Choć pytanie powinno raczej
brzmieć jak wypadnie?
Wielkie liczenie wiernych
już za progiem. Czemu ma
ono służyć? Wiary nie da się
zważyć ani zmierzyć. Socjologowie religii starają się natomiast zgłębiać zjawiska z
obszaru religijności. Chodzi
przede wszystkim o postawy,
poglądy, przekonania, a także
zachowania ludzi w sferze
praktyk i wierzeń religijnych.
Na podstawie uzyskanej wiedzy można wnioskować o
miejscu wiary w świadomości
człowieka i społeczeństwa.
Badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes

i communicantes) jest coroczną akcją o charakterze
statystycznym, organizowaną
zazwyczaj jesienią. Głównym
celem liczenia wiernych w
ponad 10,5 tys. polskich parafii jest sprawdzenie, ile osób
przychodzi na msze św., ile z
nich stanowią mężczyźni, ile
kobiety, a ilu wiernych przystępuje do komunii świętej.
Tego roku, w dobie pandemii
wynik może być nieco gorszy,
niż w latach poprzednich. Czy
wirus powstrzymuje wiernych
od udziału w niedzielnych
mszach?

Opracowanie z ostatnich
lat zawiera dane z naszej
diecezji. Wskaźniki w diecezji
świdnickiej w ostatnim roku
to 30,2%, zaś dwa lata temu
było 29,5% uczestniczących w
mszy. To każdorazowo poniżej
średniej krajowej. Ciekawe, co
pokażą aktualne statystyki,
mając na uwadze panoszącego się koronawirusa.
- Dane zebrane już 18 października posłużą do uaktualnienia statystyk w kościele katolickim - informuje rzecznik
prasowy diecezji świdnickiej,
ks. Daniel Marcinkiewicz. W

ten sposób powstaje tzw.
„mapa religijności” – cenny
materiał dla samego kościoła
oraz dla socjologów i statystyków. Te ostatnie nie są jednak
dla kościoła budujące. Dla
przykładu, na niedzielne msze
uczęszcza tylko 28 procent nastolatków, a z religii w szkole
rezygnuje co trzeci uczeń.
Czy wysoki wskaźnik Polaków deklarujących wiarę przekłada się na systematycznie
przez nich wypełniane praktyki religijne? Krótko mówiąc:
czy za słowem idą czyny?
Czy człowiek wierzący jest

człowiekiem religijnym? Badaniom poddane zostaną takie
praktyki religijne, jak: msza
św. niedzielna, spowiedź
(częstsza niż raz w roku), modlitwa codzienna, modlitwa
wspólna (rodzinna), zamawianie intencji mszalnych.
Biskup Roman Andrzejewski mówi: - Badania socjologiczne, po które sięgnęliśmy
jako po nowoczesne narzędzie diagnozy społecznej,
nie wyczerpią, oczywiście,
całej rzeczywistości kościoła, a
zwłaszcza sposobów działania
łaski bożej, tego ducha, który

tchnie, kędy chce, mogą nam
jednak pomóc. Ufamy w określenie status quo religijności
naszego ludu, w opisanie jego
potencjału i braków.
Zgodnie z danymi Instytutu
Statystyki Kościoła Katolickiego liczba wiernych „praktykujących” w naszym kraju
powoli, ale systematycznie
spada z ponad 50% w latach
80. i 90. do ok. 39% obecnie.
Natomiast odsetek przystępujących do komunii liczony od
1980 roku waha się, nigdy
jednak nie przekroczył 20%.
KaR

FAKTY

Pod wodą deszcz nie pada
Trudne warunki – deszcz, temperatura zewnętrzna 10°C, wody
19 °C – nie zniechęciły uczniów klasy mundurowej i turystycznej
LO w Strzegomiu do uczestniczenia w zajęciach z nurkowania.

Na początku licealiści zapoznali się z procedurami, techniką schodzenia pod wodę
oraz sprzętem wykorzystywanym do amatorskiego i profesjonalnego nurkowania.
Następnie uczniowie wraz z instruktorami

Centrum Nurkowego UBOOT, ćwiczyli schodzenie pod wodę w pełnym osprzęcie. Głębokość basenu (3,80 m) była wystarczająca
do przeprowadzenia pierwszych ćwiczeń
podwodnych.

WIESZ CO | NR 41/13.10.2020 r.

Jak sami uczniowie stwierdzili żartobliwie – woda jest całkiem ciepła, a po
zanurzeniu i tak nie pada - To było ciekawe, nowe doświadczenie. Dziękujemy
Centrum Nurkowemu UBOOT za profesjonalne szkolenie naszych licealistów i
otwieranie przed nimi nowych możliwości,
które z całą pewnością będą rozwijać w
służbach mundurowych i pracy w branży
turystycznej – mówi dyrektor placówki
Tomasz Marczak.

Fot. użyczone (LO Strzegom)
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Fot. KaR

» Lepiej, żebyśmy segregowali śmieci
zgodnie z tym, co zadeklarowaliśmy.
Bo mogą posypać się kary

Nikt nie pozostanie anonimowy
Śmieci, śmieci, śmieci. Same z nimi problemy. Przekonują się o tym coraz bardziej
w gminie Strzegom. Nie brakuje tu osób „migających się” od zapłaty za ich wywóz.
Nie brakuje też sprytnych inaczej, którzy parają się podrzucaniem odpadów tam,
gdzie robić tego nie powinni.
Jak radzić sobie z tymi problemami? Znaleziono sposób.
– Nasza gmina dysponuje
kamerami, które pojawią się
w miejscach, gdzie uporczywie podrzucane są śmieci. Ich
lokalizacja będzie się rotacyjne
zmieniać, a miejsca, w których
będą montowane, pozostaną
tajemnicą – informuje Tomasz
Wanecki z działu promocji UM
w Strzegomiu.
Teraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie coraz częściej
decydują się na montaż kamer
przy kontenerach na odpady.
Kamery służą do kontrolowa-

nia sytuacji, w których ktoś
podrzuca śmieci lub nielegalnie je składuje. W ten sposób
zarządcy starają się wymóc na
lokatorach prawidłową segregację odpadów. Wiele osób
nie przejmuje się segregacją,
dlatego papier ląduje w pojemnikach na plastik, a obok wiat
śmietnikowych rosną sterty
różnych śmieci. Resztki mebli,
dywany, kanapy, opony to tylko
niektóre rzeczy, jakie można
zobaczyć pod kontenerami i
altanami śmietnikowymi.
- Wiele osób wciąż nie
zdaje sobie sprawy z faktu,

że wyrzucanie śmieci poza
wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne. Nie można
postawić kanapy obok śmietnika czy altany śmietnikowej
poza terminem wskazanym
w harmonogramie albo ją
podrzucić innej wspólnocie i
liczyć na to, że ktoś ją wywiezie. Koszty ponoszą wówczas
wszyscy mieszkańcy – tłumaczy Wanecki.
Podrzucający śmieci liczą
na to, że uda im się zostawić
śmieci i odjechać bezkarnie.
Nie pozostają anonimowi, bo
coraz więcej miejsc w Strze-

gomiu jest objętych monitoringiem. Ci, których udało
się nagrać i zidentyfikować,
muszą liczyć się z tym, że
zostaną ukarani mandatem w
wysokości 500 zł.
Za brak segregacji mogą
zostać nałożone kary. Karna
stawka wynosi 130 zł miesięcznie. Spółdzielnie skarżą
się na to, co było oczywiste,
zanim jeszcze w życie weszła ustawa przygotowana
przez rząd. W dużych blokach
trudno po prostu wszystkich
upilnować i ostatecznie, za
opieszałość przy segregacji

śmieci kilku osób, ukarani
zostaną wszyscy. Kamery w
pewnym stopniu pozwolą
sytuację uregulować. W dzisiejszych czasach nikt przecież
nie pozostaje anonimowy.
Weszła bowiem w życie
nowelizacja rozporządzenia
w sprawie wykroczeń. Nowe
przepisy przewidują, że ktoś
niespełniający należycie swojego obowiązku dotyczącego
pozbywania się odpadów,
może z automatu otrzymać
mandat do 500 zł na osobę.
Przypomnijmy, że to na podstawie deklaracji śmieciowej,

którą każdy powinien złożyć,
ustala się wysokość opłaty
za wywóz śmieci. Takiej samej kary może spodziewać
się mieszkaniec gminy, który
skłamał w deklaracji, by płacić
mniej za wywóz odpadów,
np. podał, że pod danym adresem mieszkają dwie osoby,
a w rzeczywistości jest ich
pięć. Mandat czeka także osobę, która zadeklarowała, że
założy kompostownik, a tego
nie zrobiła albo go posiada,
ale z niego nie korzysta, a
płaci mniej za odpady.
KaR
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Kulki lepiło się
z asfaltu

Fot. użyczone (Archiwum Piotra Daszkiewicza)

To już wiecie, że Piotr Daszkiewicz, fotograf-amator i dokumentalista życia społecznego, w barwny sposób opisuje życie na
Podzamczu. Dziś o pewnym wagonie kolejowym, w którym każdy „szczeniak” chciał
mieć swoją kryjówkę, o robieniu haczyków
do proc z prętów zbrojeniowych i dlaczego
na największym osiedlu Wałbrzycha kiedyś
wszędzie było błoto. Zapraszamy na drugą
część rozmowy z naszym bohaterem.
Wielu 40- i 50-latków
mówi dziś, przypominając
sobie, co wyrabiali na osiedlu, że to cud, że żyją?
- Coś w tym jest (gromki
śmiech). Przyłączam się do
tych słów. Chyba każdy z moich rówieśników to potwierdzi, że plac budowy był najlepszym placem zabaw, jaki
można było sobie wymarzyć.
Zabawy w niedokończonych
wieżowcach, wchodzenie na
plac budowy, przemykanie
między dźwigami i koparkami,
to był dla dzieci z tamtego
okresu chleb powszedni. Albo
lepienie kulek z rozgrzanego
asfaltu, który stanowił doskonałą broń do prowadzenia
działań wojennych.
Dzisiejszym rodzicom,
słyszącym takie opowieści,
włosy stają dęba na głowie?
- Nie wątpię. My byliśmy
wtedy najszczęśliwszymi dziećmi na świecie, mogąc właśnie
w takich miejscach spędzać
wolny czas. Albo robienie haczyków do sporządzonych
naprędce proc z prętów do
wiązań zbrojeń. Plac budowy
stanowił wspaniałe miejsce
do kreatywnego działania dla
grupy przyjaciół z podwórka.

Pamięta Pan wagon kolejowy stojący na nasypie,
gdzie dziś jest wejście do
ogródków działkowych za
myjnią samoobsługową?
Jak tam się znalazł?
- Jak mógłbym nie pamiętać (Piotr Daszkiewicz robi
minę niewiniątka). Pamiętam
dokładnie ten wagon, a właściwie należałoby powiedzieć,
jego spalony szkielet. Stał
przy nieistniejącej obecnie
linii kolejowej Szczawienko – Mezimesti. Dokładnej
lokalizacji nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale
rzeczywiście, była to okolica
obecnej myjni samochodowej
przy al. Podwale. Spędzaliśmy
przy tym wraku dużo czasu.
Wiele bym dał za zdjęcie tego
złomu.
Było więcej na osiedlu
takich, no powiedzmy, osobliwości?
- Osobiście nie pamiętam, no chyba, że uznać za
osobliwość fontannę przed
Szkołą Podstawową nr 2,
która nigdy nie została uruchomiona, a przez kilka lat
stanowiła doskonałe miejsce
do testowania wszelkiego
rodzaju pomysłowych obiektów pływających. Kto by dziś

spokojnie patrzył na to, jak w
centrum osiedla małe dzieci
bawią się bez opieki przy
niezabezpieczonym zbiorniku
wodnym.
Jak radzono sobie z prozaicznymi rzeczami, jak
zakupy, fryzjer, dojazd do
domu. Początkowo Podzamcze było „pustynią”?
- W założeniu projektowym Podzamcze miało być
samowystarczalną jednostką
administracyjną, skomunikowaną w wygodny sposób
z resztą miasta. I tak się poniekąd stało. Ale na to trzeba
było czasu. Początki osiedla
można określić jako pustynię
infrastrukturalną bez dostępu
do punktów użyteczności publicznej. Autobus komunikacji miejskiej początkowo nie
wjeżdżał na al. Podwale.
Naprawdę?
- Tak! Pamiętam, że przystanek zlokalizowany był przy ul.
Wieniawskiego. Wspomagano
się Szczawienkiem i Piaskową
Górą. Dla dorosłych oczywiście było to bardzo uciążliwe,
ale nam, szczeniakom, taka
sytuacja w ogóle nie przeszkadzała. Było wesoło.
Osiedle długo też kojarzyło się z błotem, bo

wewnętrzne ulice często
zamieniały się w bajora?
- Ulica dojazdowa do mojego bloku utwardzona była
płytami żelbetonowymi. Dziś
to jakaś abstrakcja, ale tak
było. Pierwsze zastępcze ulice
stanowiły dojazd dla ciężkiego
sprzętu budowlanego i transportu. Wystarczył naprawdę
niewielki deszcz i tworzyła się
momentalnie błotna breja.
Kalosze były podstawowym
obuwiem chyba każdego
mieszkańca Podzamcza w
tamtych czasach. Zakładanie
kaloszy było na porządku
dziennym.
Jakieś połączenia były
chyba między ulicami?
- No tak, ulice łączyła al.
Podwale. Wówczas jednojezdniowa, dwupasmowa,
ale nie od razu okalała całe
osiedle jak dziś. Na jej końcu zawsze stał barakowóz
z napisem „brak świateł”.
Dobudowywano poszczególne odcinki wraz z rozbudową osiedla. Budowę drugiej
jezdni rozpoczęto bodaj w
połowie lat 80. Pod blokami
nie było zbyt wiele miejsc
parkingowych, sytuowano
je najczęściej naprzeciw budynków. Parkingów, jakie

znamy z obecnych czasów, nie
kojarzę. Nie były potrzebne,
samochodów było niewiele.
Kto się spodziewał wówczas,
że za dekadę nastąpi tak duży
przyrost liczby pojazdów. Dziś
niestety Podzamcze boryka
sie z problemem miejsc parkingowych.
Obserwuje Pan rozwój
Podzamcza, jak się zmieniło
w ciągu czterech dekad?
- Patrząc na stare fotografie osiedla mogę powiedzieć,
że zmiany są kolosalne.
Przede wszystkim to zielone
osiedle, wewnątrz którego
znajdziemy kilka parków.
Bloki stały się bardziej przyjazne dla oka z uwagi na dynamiczny proces termomodernizacyjny. Powstało sporo
miejsc do rekreacji dla dzieci,
infrastruktury do czynnego
uprawiania sportu. Są instytucje kulturalno-oswiatowe
punkty usługowe, sklepy. O
atrakcyjności tego miejsca
może świadczyć ciągła jego
rozbudowa. Niestety nowe
budynki „wciskane” są w
wewnętrzny obszar Podzamcza i tak zwiększając duże
już zagęszczenie.
Za czymś Pan tęskni z
tamtych lat?

- Początki osiedla wiążą
się z moim dzieciństwem i
wczesną młodością. Wiadomo, dla większości to
beztroski czas, także wspomnienia są najpiękniejsze.
Za czym tęsknię? Za festynami, imprezami sportowymi
i okolicznościowymi, organizowanymi przez prężnie
do dziś działający Ośrodek
Społeczno-Kulturalny przy
Spółdzielni Mieszkaniowej
Podzamcze. Za wodą z saturatora od pana stojącego
przez kilka lat przy ul. Grodzkiej 22, za grą w piłkę nożną
na pierwszym boisku przy ul.
Kasztelańskiej.
Słyszę nostalgię w głosie?
- Może odrobinę. Jest
mnóstwo takich obrazów i
wspomnień sprzed 40, czy
30 lat. Nie zamieniłbym tego
za żadne skarby na czas spędzony przed komputerem lub
smartfonem.
Podzamcze to chyba nie
jest najlepsze miejsce na
świecie, ale jakoś da się żyć?
- Muszę powiedzieć, że
można tu jednak spokojnie
żyć. Osiedle jest przyjazne
zarówno dla młodych, jak i
seniorów.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

FAKTY

Pamiętając o zmarłych
Często zastanawiamy się, jak oryginalnie ustroić grób 1 listopada. Może odpowiedź znajdziecie uczestnicząc w specjalnych
warsztatach florystycznych organizowanych przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach.

Zbliża się uroczystość Wszystkich
Świętych i jeśli tylko nic nie stanie
na przeszkodzie, a cmentarze tego
dnia będziemy mogli bez przeszkód

odwiedzać (być może nekropolie zostaną zamknięte z powodu pandemii
koronawirusa), warto upamiętnić naszych zmarłych bliskich w szczególny
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sposób. Doskonałym sposobem, aby to
zrobić jest przygotowanie przepięknego stroika nagrobnego. Aby wykonać
go jak najlepiej, warto wziąć udział w
profesjonalnych warsztatach florystycznych w Cieszowie, Lubominie i Starych
Bogaczowicach odpowiednio, 20, 21 i
28 października. Wszystkie spotkania
rozpoczną się o 17:00. Zapisywać można się pod nr tel. 74 844 35 03. Liczba
miejsc jest ograniczona!
Red

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)
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» Pięknie, prawda?!

#odkrywajlokalnie

Znad jeziora do zamku
Będzie się działo w najbliższą sobotę, 17 października! Zapowiada się
niezwykła wycieczka w ramach cyklu #odkrywajlokalnie. Zwiedzimy
Walim i zapewniamy, że to, co zobaczycie, na pewno was zachwyci.
Zastanawiacie się dlaczego? Czytajcie dalej.
WieszCo od początku
wspiera akcję #odkrywajlokalnie, która w tym roku
potrwa do 14 listopada. To
wtedy po raz ostatni na szlak
wyruszą turyści, by zwiedzić
piękne miejsca w naszym
regionie w ramach wymyślonego w Lokalnej Organizacji
Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej programu #odkrywajlokalnie.
Zachęcamy was do ruchu
na świeżym powietrzu i zwiedzania całego regionu. Jakże

pięknego zakątka województwa dolnośląskiego. Na następną wyprawę zapraszamy
już 17 października do Walimia. Na wyprawę wyruszymy
pod hasłem „Szlakiem legend
przez gminę Walim”.
Czy wiecie, skąd wzięła
się nazwa Gór Sowich? Co
skrywa dno Jeziora Bystrzyckiego? Czy na Zamku Grodno
straszy Biała Dama wspólnie
z nocnym myśliwym? Na te
i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi podczas

jesiennej wędrówki w Walimiu. Spacer rozpoczniemy
przy Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego w Zagórzu
Śląskim, zwanym popularnie

„Akwarium”. Zobaczymy tu
Jezioro Bystrzyckie w miniaturze i odkryjemy historię jego
powstania. Dalej przejdziemy
kładką wstęgową na drugi

Soboty z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej
– bezpłatne wycieczki z przewodnikiem
17.10.2020 r. godz. 11.00 – Walim
(Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego „Akwarium” – Kładka Wstęgowa
– Zamek Grodno)
Start: godz. 11.00 – Walim, przed Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego
„Akwarium”
Planowany czas wycieczki – około 3 godzin
Dodatkowe informacje: tel. 74 66 43 871

brzeg jeziora i przez rezerwat przyrody „Góra Choina”
dotrzemy do Zamku Grodno.
Podczas spaceru z przewodnikiem poznamy tajemnice
żyjących w rezerwacie sów,
spróbujemy rozwiązać zagadkę geologiczną zamkowego
wzgórza i poznamy historię
średniowiecznej warowni. Na
najmłodszych czekają zagadki
przyrodnicze, rebusy i konkursy z nagrodami. Wycieczkę
poprowadzi przewodnik Anna
Motyka.
Nie zapominajcie o koronawirusie i reżimie sanitarnym, dlatego prosimy o dostosowanie się do aktualnych
wymogów bezpieczeństwa.
Podpowiadamy również, żeby
zaopatrzyć się w odpowiednie
obuwie oraz strój stosowny do
pogody i wędrówek w górach.
Planowany czas wycieczki
to ok. 3 godzin. Start punktualnie o godz. 11:00, 17
października pod Centrum
Obsługi Ruchu Turystycznego
„Akwarium”. Nikogo ciekawego świata nie powinno
tam zabraknąć. Na koniec
istotna informacja. Cykl wycieczek #odkrywajlokalnie dofinansowany jest ze środków
Samorządu Województwa
Dolnośląskiego.
Red

Na Sybiraków nowa droga
Za nami uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej
ulicy Sybiraków w wałbrzyskiej dzielnicy Poniatów.

również współautor projektu. W
uroczystości uczestniczyli obecni
Sybiracy: ks. prałat Stanisław Pająk, wiceprezes zarządu głównego
Związku Sybiraków w Warszawie

Adam Mitelsztet oraz Sybiraczki
Raisa Podhorodecka oraz Danuta
Wołodko.
W poprzednich latach dojazd do
cmentarza w tej części Wałbrzycha
był dość trudny. Obecnie ulica Sybiraków zyskała nową nawierzchnię.
Wszystko zaczęło się od petycji
mieszkańców, którzy prosili o wybudowanie drogi już 3 lata temu.
- Projekt otrzymał bardzo wysoką ocenę w budżecie partycypa-

cyjnym. Głosowało na niego
wielu mieszkańców Poniatowa. Koszt budowy okazał się
wyższy, dlatego musieliśmy
poczekać i uzbierać brakującą kwotę – mówi prezydent
miasta Roman Szełemej. Koszt
inwestycji wyniósł 150 tys. zł i
w całości został sfinansowany
z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego.
SCB

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

» Czyż to nie jest słodka okładka?

WAŁBRZYCH

O dobro zwierzaków idzie
Wstajemy i z zadowoleniem bijemy głośno brawo. Bo lubimy takie akcje. Oj bardzo! Dobra, ale wyłącznie takimi banalnymi sformułowaniami nie namówimy was, żebyście wzięli w niej udział. A chodzi właśnie
o to, żeby zachęcić każdego, kogo tylko się da, na pomocy zwierzętom. O czworonogi bowiem idzie w tej zabawie.
Od niedawna każdy może
stać się właścicielem kalendarza na 2021 rok wydanego
przez Schronisko dla Zwierząt
w Wałbrzychu. Zapytacie, po
co mi taka płachta na ścianie? Wszystko jest w komórce
włącznie z możliwością drobiazgowego zaplanowania
planu dnia. Nie trzeba papierowego kalendarza wieszać
w pokoju lub stawiać na segmencie. Wypada go jednak
mieć, wydając niewielką sumę
i pomagając w ten sposób

czworonogom z bidula. Chodzi o gest, a nie o posiadanie
lub ułatwienie sobie życia
(w tej sytuacji może nawet o
jego skomplikowanie). Wielu
to rozumie i chętnie kupuje
ścienne kalendarze. Tak było
przed rokiem, gdy rozeszło się
kilkaset sztuk.
W tym roku w kalendarzu,
wydrukowanym w jednej
wersji, pokazano zarówno
psie, jak i kocie piękności. Na
28 stronach prężą się zawadiackie, słodkie, sztubackie,

nieśmiałe (tu możecie sobie
wstawić dowolny inny przymiotnik) czworonogi, które w
nietypowych, a może typowych pozach, uchwyciła autorka zdjęć Anna Kuczyńska.
Nim przejdziemy do meritum,
jeszcze jedna ważna informacja. Dochód uzyskany ze
sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego dla zwierząt, leków,
karmy specjalistycznej i wyposażenia dla podopiecznych
schroniska. To raczej oczywisty

cel, ale wspominamy o nim,
żeby nikomu nie przyszło do
głowy głupkowate hejtowanie pomysłu.
Teraz konkrety. Aby stać
się właścicielem kalendarza,
należy przelać 30 zł (jeżeli
ma zostać wysłany, to 40 zł)
na zrzutkę założoną przez
inicjatorkę i koordynatorkę akcji Annę Bąk-Stanną.
Wiecie na pewno, jak to się
robi. Szukajcie informacji o
wałbrzyskiej akcji na stronie
www.zrzutka.pl. Nie zapo-

Fot. (red)

WAŁBRZYCH

Przecięcia wstęgi dokonali
prezydent Roman Szełemej, ks.
proboszcz Kazimierz Kordek jako
współautor projektu oraz Wacław
Kwieciński, społeczny działacz,
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mnijcie podać danych. Koniecznie imienia i nazwiska,
a także ilości zakupionych
kalendarzy. Ich liczba przeznaczona do ogólnej sprzedaży jest ograniczona, warto
więc się pośpieszyć. Chcecie
pomóc, przelewajcie pieniądze. Nie ma co się zastanawiać i drapać z zakłopotania
po czuprynie. Jak w Pulp
Fiction u Tarantino. Bierzecie
zegarek z kangurka albo nie!
Nie ma trzeciej opcji. Jeśli się
nie zdecydujecie, nikt was za
to nie ukarze, ale pomyślcie,
że takim małym gestem możecie okazać wielką pomoc.
Na pierwszych 40 kupujących czekają niespodzianki
– własnoręcznie wykonane
breloczki do kluczy o kształcie psów i kotów! Pewnie
to już nie jest aktualne, bo
sprzedaż ruszyła tydzień
temu i mamy nadzieję, że
kalendarze idą jak ciepłe
bułeczki.
Ich wydawanie rozpoczęło się 12 października w siedzibie schroniska
(ul. Łokietka 7, Podgórze,
Wałbrzych). Ale uwaga.
Najlepiej wcześniej skontaktujcie się, że chcecie je
odebrać. A i jeszcze jedno.
Przychodząc ot tak, prosto z
ulicy, kalendarza raczej nie
dostaniecie, więc szukajcie
akcji na portalu zrzutka.pl.
Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.schronisko.
walbrzych.pl (w zakładce
„Aktualności” lub na Facebooku placówki. To wszystko, teraz od was zależy, czy
zechcecie pomóc porzuconym czworonogom.
Tomasz Piasecki

» Na takie własnoręcznie wykonane breloczki mogli liczyć
pierwsi kupujący
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» W Szczawnie naprawdę można wygrać szablę

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Zdobyliście kiedyś szablę?
Co można zrobić z szablą? Jeśli to eksponat historyczny, warto obejrzeć w muzeum. Gdy jest się miłośnikiem
sportu i fechtunku jednocześnie, uprawiać dzięki niej szermierkę. Albo wygrać ją w… biegu.
Tak, nie pomyliliście się, można
ją otrzymać w nagrodę za najlepszy
czas w Biegu o szablę Dąbrowskiego,
który już w tę sobotę (17 października) odbędzie się w Szczawnie-Zdroju.
Będzie to trzecia edycja zawodów.
Teraz możecie sobie zadać pytanie
– co łączy generała Dąbrowskiego
z podwałbrzyskim uzdrowiskiem?
To postać uwieczniona w hymnie

państwowym, a ten, jak wiecie, po
raz pierwszy odegrano właśnie w
Szczawnie-Zdroju podczas zwycięskiej bitwy legionistów na Czerwonych Polach w 1807 roku między
Szczawnem a Strugą. Bieg to kolejna,
po obchodach tego wydarzenia, impreza na jego cześć. Co więcej, sportowa rywalizacja idealnie wpisuje
się w obchody 100-lecia odzyskania

przez Polskę niepodległości i jest
częścią ogólnopolskiego programu
Niepodległa 2017-2021. To też
znakomity sposób propagowania
patriotyzmu i zachęta do aktywnego
spędzania czasu.
Teraz trochę o samym biegu, bo
jeśli zechcecie wystartować, musicie
poznać szczegóły. Trzeci Bieg o szablę
Dąbrowskiego zaplanowano 17 paź-

JEDLINA-ZDRÓJ

Mistrzyni z kuponem

dziernika. Zapisy przyjmowane będą
w dniu zawodów w godz. 10:3011:50 przed Halą Spacerową w
Szczawnie. Start i metę usytuowano
przed budynkiem Urzędu Miejskiego.
Przewidziano trzy dystanse: 400 m
dla dzieci do 10 lat, 1200 m (1 pętla)
dla młodzieży oraz 3600 m (3 pętle)
w kat. open kobiet i mężczyzn. Najlepsi w tej grupie otrzymają nagrodę

szablę Dąbrowskiego. Dorośli muszą
być gotowi na zapłacenie wpisowego w wysokości 10 zł.
Jeżeli nie macie planów na przedpołudnie w najbliższą sobotę (17
października), to… już je macie.
Widzimy się tego dnia w Szczawnie-Zdroju. Start punktualnie o godz.
12:00.
Red

» W prezencie Amelia Kielar dostała od burmistrza
Jedliny Leszka Orpla bon do Decathlonu

Teraz szczegóły, bo chyba na to czekacie. W pierwszy weekend października
podczas lekkoatletycznych
mistrzostw Polski w wielobojach i sztafetach znakomicie
zaprezentowała się mieszkanka Jedliny-Zdroju. Amelia
Kielar zdobyła złoty medal w
pięcioboju w kategorii wieko-

wej U-16. Fiu, fiu, rośnie nam
nowy talent.
Amelia jest uczennicą VIII
klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju. Lekkoatletykę trenuje od dwóch
lat w Górniku Wałbrzych pod
okiem wytrawnego trenera
Grzegorza Banaszka, który

wcześniej szkolił m.in. Weronikę Grzelak. Młodą zawodniczkę postanowił nagrodzić
burmistrz Jedliny Leszek Orpel,
jednocześnie dopingując ją do
dalszych treningów. W prezencie lekkoatletka otrzymała
od gospodarza miasta bon do
Decathlonu.
Red

Fot użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Nie, nie uważamy, żeby to było rozpieszczanie młodego sportowca. Ot, miły gest burmistrza miasta, który
docenił w ten sposób nastoletnią sportsmenkę. Za
osiągnięty sukces Amelia Kielar otrzymała bon do
Decathlonu.

Po śmierci odznaczony
Podczas sesji Rady Miejskiej Mieroszowa nadano pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Leopoldowi Nowackiemu.

Harcerstwa Polskiego. W czerwcu
1945 roku przyjechał jako wysiedleniec do Mieroszowa i już
w 1946 roku założył harcerstwo

przy Szkole Podstawowej nr 1.
Z kolei 1 września 1948 roku
został burmistrzem Mieroszowa,
ponadto działał na rzecz pracy
spółdzielczej, prowadził obozy
harcerskie, założył Ochotniczą
Straż Pożarną. Założył Miejską Bibliotekę Publiczną, w której działało Towarzystwo Uniwersytetu
Robotniczego w Mieroszowie,
dzięki któremu ludzie pracujący
mogli zdobyć wykształcenie.

- Urszula Nowacka-Majbroda, córka Leopolda, odbierając
tytuł w imieniu ojca, zwróciła
uwagę na wzorce, którymi
kierował się, a które w dzisiejszych czasach są rzadkością.
Zaapelowała też o promowanie ideałów harcerstwa wśród
młodych ludzi – mówi obecny
burmistrz miasta Andrzej Lipiński.

Foto (UM Mieroszów)

MIEROSZÓW

Leopold Nowacki urodził się
w Kaliszu, będąc uczniem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu wstąpił do
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SCB

GŁUSZYCA

Baaardzo przyjazna biblioteka
To rozumiemy i szanujemy, gdy chce się w oryginalny sposób zagospodarować czas najmłodszym, ale także
seniorom. Tak jak w głuszyckim centrum kultury, gdzie zorganizowano „Spotkanie z przyrodą, kulturą i historią”.
Był to jeden z elementów zadania grantowego
ukrywającego się pod hasłem „Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury”. Oprócz
przedszkolaków i seniorów ze Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zaproszenia
skorzystali także mieszkańcy kilku miejscowości
(Głuszycy, Jedliny-Zdroju, Nowej Rudy i Walimia)
zrzeszeni w Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo
Sowiogórskie.
Podczas spotkania Artur Gołda opowiadał o
przyrodzie i zwierzętach, pokazywał też ciekawe
obiekty związane z kulturą i historią obszaru
sowiogórskiego. Było to ostatnie wydarzenie realizowane w ramach zadania „Biblioteka – miejsce
przyjazne rozwojowi lokalnej kultury”. Nie chodziło
w nim tylko o pogaduchy, ale są też wymierne
efekty programu. Kupiono m.in. specjalne wyposażenie do biblioteki, aby takie spotkania jak to, o
którym czytacie, można było w ogóle realizować.
Bo to świetna rzecz edukacyjno-kulturalna służąca
rozwojowi lokalnej społeczności.
Apelujemy o więcej takich pożytecznych spotkań.
Dzieciaki dzięki nim w ciekawy sposób dowiadują
się o florze i faunie ich najbliższego otoczenia,
a dla seniorów to doskonała odskocznia od codzienności.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Dzieci z zapartym tchem słuchały opowieści
o zwierzętach i przyrodzie

Red

Papież patronem szkoły
Przez pandemię takie uroczystości czasami przechodzą bez echa, ale nie u nas. WieszCo zawsze wspiera
podobne inicjatywy. I nie inaczej jest teraz. Św. Jan
Paweł II został patronem szkoły podstawowej w Starych Bogaczowicach.
Gdybyśmy żyli w czasach
bez koronawirusa, takie uroczystości odbywałyby się z
wielką pompą. Co do tego nie
mamy żadnych wątpliwości.
W gminie musiano sobie jakoś
z tym poradzić, bo nie codziennie imię takiego patrona
nadaje się szkole.
Podstawówka w Starych
Bogaczowicach zyskała

nowe imię – Św. Jana Pawła
II. Warto, żebyście wiedzieli,
że to nie wzięło się „z czapki”. Bo ktoś sobie wymyślił
nadanie imienia wielkiego
Polaka jakiejś wiejskiej szkole. Co to, to nie. Przypomnijmy, że 2 października 1958
Karol Wojtyła przebywał w
Starych Bogaczowicach po
raz pierwszy. Stąd wziął się

pomysł, by już jako papież
został patronem tutejszej
szkoły i w ten sposób po 62
latach niejako po raz drugi
„pojawił się” w miejscowości. Od teraz podstawówka
w gminie dumnie będzie
nosić jego imię.
Ze względu na pandemię
uroczystość była bardzo
skromna. Szkołę odwiedził

biskup świdnicki Marek Mendyk, który poświęcił pamiątkową tablicę, a wójt Starych
Bogaczowic Mirosław Lech

symbolicznie przeciął wstęgę
na nowej tabliczce z imieniem patrona. Odbyła się
też uroczysta msza, podczas

której złożono dziękczynienie oraz wspominano Jana
Pawła II.
Red

» Od teraz podstawówka w
Starych Bogaczowicach ma
nowego patrona. Został nim
Św. Jan Paweł II

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)
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HISTORIA NIEZNANA
» Kolegiata p.w. św. Aniołów Stróżów w całej okazałości w zimowej
scenerii. Budynek liczy sobie 60 metrów długości, a sklepienie
wznosi się na wysokości 22 metrów / Fot. www.polska-org.pl

Jak stawał „czerwony kościół”
… czyli o historii kolegiaty p.w. św. Aniołów Stróżów. Dziś pierwsza część naszej opowieści. Jego charakterystyczna sylwetka ze smukłą, wznoszącą się
wysoko ponad dachy okolicznych budynków wieżą, już od blisko 120 lat stanowi znak rozpoznawczy wałbrzyskiego starego miasta. Widok reprodukowany
przez ten czas na niezliczonej ilości widokówek, zdjęć, rysunków i obrazów.
Neogotycki kościół p.w.
Św. Aniołów Stróżów, bo o
nim mowa, konsekrowano
14 maja 1904 roku. W wydanej z tej okazji okolicznościowej broszurze znalazł się
szereg informacji dotyczących
zarówno historii, jak i szczegółów technicznych i architektonicznych imponującej
budowli.

Jak to się zaczęło?

Do czasu budowy nowej
świątyni, a więc do końca XIX
wieku wałbrzyskim katolikom
służył datowany na 1428 rok
kościół p.w. św. Michała.
Nieduża budowla wzniesiona
w czasach, kiedy Wałbrzych
był ledwie niewielką osadą,

pomieścić mogła nie więcej
niż 700-800 wiernych, w
tym na miejscach siedzących
dokładnie 394 osoby. Wobec
parafii, która na przełomie
XIX i XX wieku liczyła sobie
12 tysięcy wiernych, była to
więc kropla w morzu potrzeb
i mimo, że msze niedzielne
odprawiano dwukrotnie, dla
wielu chętnych brakowało po
prostu miejsca. Ponieważ rozbudowa dawnego kościoła
nie wchodziła w grę, podjęto
decyzję o wzniesieniu nowej świątyni. Prace nabrały
tempa po objęciu urzędu
proboszcza przez Paula Ganse. Wykonanie projektu powierzono szeroko znanemu
i cenionemu wrocławskiemu

architektowi Alexisowi Langerowi.
W gęstej śródmiejskiej
zabudowie nie było wolnych terenów, na których
można byłoby zbudować
nowy kościół – należało
więc wykorzystać grunty, na
których stała dotychczasowa
świątynia, poszerzone o
teren należący do plebanii.
To oznaczało jej rozbiórkę,
bo choć rozważano ambitny
architektonicznie i inżynieryjnie plan „obudowania”
kościoła św. Michała nową
budowlą, to dość szybko zarzucono go jako niemożliwy
do zrealizowania.
Dokładnie 14 listopada
1898 roku położono kamień

» Wnętrze kościoła p.w. św. Michała. Mogło się tu zmieścić ok. 700-800 wiernych, podczas gdy
liczba parafian pod koniec XIX wieku sięgała 12 tysięcy / Fot. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
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» Pamiątka sakramentu bierzmowania, którego w maju 1921 roku udzielił metropolita wrocławski, kardynał Adolf Bertram.
Interesujące jest, że wykorzystano tu okolicznościową kartkę upamiętniającą konsekrację świątyni w 1904 roku. Stąd w
prawym górnym rogu daty rozpoczęcia (1898) i zakończenia (1904) budowy, inicjały proboszcza Paula Ganse i architekta
Alexisa Langera oraz łaciński cytat „Soli Deo honor et gloria” (Bogu jedynemu cześć i chwała) znajdujący się również w
formie inskrypcji we wnętrzu świątyni / Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

węgielny pod budowę nowej
świątyni. Niemal dokładnie
rok później rozpoczęła się
rozbiórka. 10 grudnia 1899
roku, w drugą niedzielę adwentu odprawiono u „Michała” ostatnią mszę świętą,
po której procesja przeniosła
Przenajświętszy Sakrament
do kościółka maryjnego (dziś
p.w. Matki Bożej Bolesnej).
W tym samym czasie firma
Karl Jäger i Syn zbudowała
przy Mühlenstraße (dzisiejsza ul. Młynarska) tymczasową kaplicę, w której już
tydzień później, 17 grudnia
1899 r. zaczęto odprawiać
nabożeństwa.
Powoli, ale konsekwentnie
rosły potężne mury nowej
świątyni, aż jesienią 1902
roku zamknęła się nad nimi
konstrukcja dachu i można było rozpocząć prace
wykończeniowe wnętrza.
Nie obyło się oczywiście po
drodze bez różnorakich przeszkód – największą okazał
się bardzo niestabilny grunt,
który na większej głębokości
składał się głównie ze zwietrzałych skał. Wiele czasu i
pieniędzy pochłonęło więc
zabezpieczanie fundamentów poprzez wylanie wielu
ton betonu.

Jak to jest
zrobione?

Kościół p.w. św. Aniołów
Stróżów zbudowano w stylu neogotyckim z surowej
cegły. Mimo, że gęsta zabudowa śródmieścia nie
pozwala w pełni podziwiać
rozmachu, z jakim zaprojektowano tę budowlę, jest to

prawdziwy kolos zaprojektowany na planie krzyża o
długości 60 i szerokości 30
metrów, z liczącą 84 metry
wysokości pięciokątną wieżą
wznoszącą się na dłuższej
osi oraz dwoma sygnaturkami – nad prezbiterium oraz
głównym portalem. Sama
wieża posiada, zgodnie z
panującymi w średniowieczu
zasadami, otwarty przedsionek na parterze oraz kaplicę na pierwszym piętrze.
Pięciokątny kształt wieży,
powtórzony w kształcie prezbiterium oraz kaplic bocznych symbolizować ma pięć
ran Chrystusa. Na zewnętrznych ścianach umieszczono
liczne przedstawienia głów
ludzkich i zwierzęcych pełniących rolę kroksztynów
i gargulców, symbolizują-

cych jednocześnie (i z tego
tytułu posiadających dość
przerażające rysy) ludzkie
grzechy i słabości. Nie zabrakło jednak również wizerunków osób szczególnie
zasłużonych dla budowy
świątyni, a więc proboszcza
Ganse i architekta Langera
na zewnętrznej przyporze
fasady głównego portalu
oraz nadzorcy budowlanego
Henninga na lewym szczycie
transeptu.
Kościół zaprojektowano
jako trzynawową halę o
szerokości nawy głównej
wynoszącej 10 metrów,
naw bocznych – po 5 metrów. Transept ma 39 metrów długości i 9 szerokości.
Nawę główną od naw bocznych oddziela 10 kolumn
przechodzących poprzez

kapitele w kształcie liści
w niezwykle zdobne sklepienie sieciowe znajdujące
się 22 metry nad podłogą.
Bogato zdobione maswerkiem okna liczą sobie po 12
metrów wysokości. Oprócz
wspomnianej już kaplicy
na pierwszej kondygnacji
wieży, kościół posiada jeszcze dwie – po obu stronach
głównego portalu.
Głównym wykonawcą
była firma Jäger i Syn z Wałbrzycha, która odpowiadała
za prace ziemne, murarskie
i wykończeniowe. Oprócz
niej w prace budowlane
zaangażowani byli: cegielnia
Bruno Postpischila z Bielawy, kamieniołomy Hübnera
z Bartnicy oraz Lehmanna
ze Strzegomia. Mistrzami
kamieniarskimi byli Künzel

i Hiller z Wrocławia oraz
Flegel z Wałbrzycha. Za sztukaterie odpowiedzialna była
firma Simmlinger i Gode
z Wrocławia, zaś dostawcą miedzianych elementów
dachu był mistrz blacharski
Lehmann z Wrocławia. Przy
budowie pracowali również
mistrz dekarski Simmer z
Wrocławia, mistrzowie stolarscy Sapauschke i Pfitzner
z Wałbrzycha oraz mistrz
szklarski Stenzel z Wałbrzycha.
Za miesiąc zapraszamy
na drugą i zarazem ostatnią
część opowieści o „czerwonym kościele”.
Na podst.: Die neue katholische
Kirche in Waldenburg. Gedenkblatt an
die feierliche Konsekration, Waldenburg in Schl. 1904,
tłum. i opr.: J. Drejer

» Neogotycką świątynię według projektu Alexisa
Langera wzniesiono na miejscu dawnego
(datowanego na 1428 r.) kościoła p.w. św.
Michała / Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
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Voo Voo bez hitów

» Wojciech Waglewski – lider Voo
Voo, tym razem nie zagadywał
publiczności tylko śpiewał i grał
na gitarze

Przede wszystkim jednak
zespół dał po prostu bardzo
dobry (ci, co byli, wiedzą), blisko dwugodzinny koncert. Z
tym tytułem oczywiście żartuję, przeboje były, choć dopiero
w drugiej części występu.
Wszystko zaczęło się kilkanaście minut po 19:00. Obok
Wojciecha Waglewskiego
stanęli jak zawsze Mateusz
Pospieszalski – specjalista od
dęciaków, Michał Bryndal –
bębniarz, Piotr Chołody – na
perkusjonaliach i elektronicznych gadżetach oraz Karim
Martusewicz – szaman od
grubych strun. Panowie przy-

zwyczaili swoich entuzjastów,
że nie grają zwykłych piosenek z refrenami, tylko utwory,
często rozbudowane do blisko
dziesięciu minut. Nic zatem
dziwnego, że w pierwszym
secie zmieściło się tylko sześć
kompozycji. Między innymi
zabrzmiały „Na coś się zanosi”, „Mam głęboko w duszy”,
„Klucz” czy „Bo Bóg dokopie”
ze starszych płyt. Choć pochodzą z wcześniejszego okresu
twórczości, to nowe aranżacje
transowo-rockowe oraz niezliczone solówki nadały im nowego ciekawszego wymiaru.
Muzycy mimo kilkudziesięciu

lat spędzonych na scenicznych
deskach nie wykazują ani
krzty znużenia. Szczególnie
było to widoczne, kiedy Pospieszalski chwytał i dął jak
szalony w swoje saksofony.
Wreszcie muzycy zarządzili
dwudziestominutową przerwę. Druga część występu,
o godzinie 20:30, zaczęła się
delikatnie od utworu „Przybysze”, z ostatniego albumu wydanego w ubiegłym roku „Za
niebawem”. Oklaski po jego
zakończeniu płynnie przeszły
w entuzjazm po pierwszych
charakterystycznych dźwiękach
największego hitu z tej płyty
„Się poruszam 1”. Oczywiście
on także zyskał rozbudowany
finał i rozrósł się z trzech do
sześciu minut. Z „Niedzielą”
już tak łatwo nie było. Minęła
dłuższa chwila, zanim pojawiła
się znana melodia. Wreszcie
nadszedł czas na żelazny punkt

Gwoździem po ekranie

Dziewczyny nie płaczą?
Najważniejszą propozycją kinową w ostatnich
tygodniach był film „Jak najdalej stąd” w reżyserii Piotra Domalewskiego.
Piotr Domalewski swoim
udanym debiutem kinowym
z 2017 roku – „Cicha noc” zachwycił nie tylko środowisko
filmowe, ale również publikę.
Jednak zanim skupimy się na
jego najnowszej produkcji,
warto jeszcze przypomnieć o
jego krótkim metrażu zatytułowanym „60 kilo niczego”,
który skutecznie podbijał serca
widzów na szeregu festiwali.
Nic zatem dziwnego, że rozbudził spory apetyt na kolejne
swoje pomysły filmowe.
Domalewski odważnie
podjął wyzwanie i niedawno
mogliśmy obejrzeć jego „Jak
najdalej stąd”. Jak przystało

na tego artystę, najpierw samodzielnie napisał scenariusz,
a później film wyreżyserował.
Twórca i tym razem zainteresował się ludzkimi (rodzinnymi) zachowaniami w trudnej,
nietypowej sytuacji. Jego bohaterką jest siedemnastoletnia Ola (Zofia Stafiej), którą
wychowuje samotna matka
(Kinga Preis). Na ich byt od
lat pracuje w Irlandii ojciec i
mąż. Zbuntowana dziewczyna
przywykła już do samotności i
nie czeka już na niego, lecz na
jego pieniądze. Ojciec obiecał jej zakup pierwszego samochodu. Niespodziewanie,
zamiast przelewu przychodzi

wiadomość o jego śmierci w
wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ola rusza do Irlandii
po ciało taty. Nieoczekiwana
podróż staje się dla niej lekcją
dojrzałości. Dziewczyna spotyka na swej drodze różnych
ludzi, ale przed wszystkim
próbuje poznać swojego nieżyjącego już ojca.
Bohaterka, choć z trudnym
charakterem, ostra, krnąbrna i
pyskata, szybko zyskuje naszą
sympatię. Co rusz z jej postawy buntowniczki przebija
kochająca i tęskniąca córka za
normalnym domem i rodziną.
Mimo, że poruszane problemy mogą trącić banalnością i

każdego koncertu – „Nim stanie się tak”, bardziej znany jako
„Ta zima musi minąć”. Wersję
reggae’owo-punkową kilka
osób nagrodziło oklaskami
na stojąco. Koncert zakończył
gwizd Waglewskiego, który
jest refrenem „Piątku”. Niestety, osłabieni w sile (kilkadziesiąt osób) wywołaliśmy tylko
jeden bis. Muzycy wybrali do
niego „Flotę zjednoczonych
sił”. Dzięki kalimbie w rękach,
piosenka Pospieszalskiego zapachniała afrykańską pustynią
i wybiła niestety koniec kolejnego spotkania z niezwykłą
twórczością muzyków przez
duże M.
Gratulacje należą się nie
tylko zespołowi, ale również
organizatorom (klub A’propos), że zdecydowali się w
tych trudnych czasach na
takie wydarzenie.

» Mateusz Pospieszalski
– jak zwykle wulkan
energii, ujarzmiał
saksofony i klawisze

Piotr Bogdański

wtórnością, Domalewski skutecznie unika tych zagrożeń.
Jeszcze większy sukces odniósł
tworząc bardzo krwistą postać
Oli. Zofia Stafiej, jak informuje
napis na końcu filmu, występuje po raz pierwszy na
dużym ekranie. Obserwując
jej zmagania samej z sobą i z
sytuacją, w której się znalazła,
trudno w to uwierzyć. Młoda

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. Piotr Bogdański

Nie wiem, czy szukanie dobrych stron pandemii jest stosowne, ale czwartkowy koncert Voo Voo w A’propos mógł
skłonić do takich refleksji. Po tak długiej przerwie od grania na żywo, występ Waglewskiego i jego kolegów smakował jeszcze lepiej niż zawsze. Ponadto, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dostępnych w klubie, spotkanie z ich
muzyką można uznać za wyjątkowo kameralne.

aktorka dała radę. Reżyser,
przy okazji historii rodzinnej,
przedstawia obraz Polaków
walczących o byt na obczyźnie.
O dziwo, Domalewski znajduje
w tym wszystkim miejsce na
humor. Dzięki temu łatwiej
przejść przez mroczne meandry czasu dojrzewania i zderzyć się z przygnębiającą rzeczywistością świata dorosłych.

„Jak najdalej stąd” to bez
wątpienia dobre i mądre kino,
które porusza rzeczy ważne i
niejednoznaczne w ocenie.
Myślę, że „Cicha noc” jest co
prawda lepszym filmem, ale
z przyjemnością pozostanę
w fanklubie Piotra Domalewskiego.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański
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Opowieść o niespokojnym
chłopcu

W najbliższą niedzielę, 18
października o godz. 12:30
zapraszamy dzieci od 6. roku
życia do Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu na spektakl
„Kajtuś Czarodziej” w reż.
Roksany Miner na motywach
zwariowanej powieści Janusza Korczaka.
Kajtuś to najbardziej niespokojny chłopiec na świecie.
Nie zgadza się na życie w
Biednym Mieście, w którym na dobre zadomowiła się mgła, nuda i szarość. Odwraca się od
rówieśników i całego świata dorosłych, by wkroczyć w świat baśni... Zasłyszane od babci
historie otwierają jego serce na pragnienie bycia czarodziejem. Nie królem, nie detektywem,
tylko właśnie czarodziejem! Pewnego dnia niespokojny chłopiec odkrywa w sobie magiczną
moc. Jak wykorzysta daną mu szansę? Przyjdźcie w niedzielę do teatru i obejrzyjcie małą
historię niegrzeczności.
W związku z COVID-19 przypominamy, że podczas wszystkich spektakli lub innej wizyty
w teatrze widzowie zobowiązani są do zakrycia ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci
do 4. roku życia.

Świat palcem malowany
„Kalejdoskop zdarzeń” – taką nazwę
nosi wystawa niesamowitej artystki Marzeny Zdun. 17 października o godz. 18.00
„Galeria na piętrze” w WOK otworzy swoje
drzwi dla każdego, kto zechce zobaczyć
zbiór najnowszej twórczości oraz kilka
pięknych i ważnych prac z okresu rozwoju
artystki. Marzena Zdun to malarka, artystka
i pasjonatka, a od niedawna rzeźbiarka,
samouk z zacięciem do sztuki. Na co dzień
zmaga się z dystonią, ale nie przeszkadza
jej to w tworzeniu pięknych kolorowych
prac, które maluje palcami – pędzel to tylko
dodatek. Główną tematyką jej prac są: pejzaże, martwa natura, kwiaty i przepiękne
różnobarwne anioły.

Gala Wiedeńska w Świdnicy
Podczas tego galowego wieczoru w Świdnickim Ośrodku Kultury zabrzmią największe
przeboje króla walca – Johanna Straussa, a
także innych kompozytorów związanych z
muzycznym Wiedniem. Nie zabraknie także
popisowych arii z najsłynniejszych operetek
„Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”,
„Wesoła Wdówka”, „Noc w Wenecji”. Publiczność usłyszy m.in.: walc „Nad Pięknym
Modrym Dunajem”, arię Barinkaya „Wielka
sława to żart”, przebojowe „Brunetki, blondynki”, czy arie i kuplety kapryśnej Adeli,
duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa” czy polki „Grzmoty i błyskawice” oraz
„Tritsch- Tratsch” w zabawnej choreografii
baletu. Koncert programowo nawiązywać
będzie do tradycyjnych gali i noworocznych
koncertów, odbywających się w Wiedniu.
Wystąpią wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem odnoszący sukcesy na arenie
międzynarodowej. Całości dopełni piękna
scenografia, rekwizyty i bajeczne kostiumy.
Szczegóły na plakacie.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Lubicie się bać? To coś dla was!
Stara Kopalnia zaprasza na Ceramiczną Środę – warsztaty w Centrum Ceramiki Unikatowej
dla każdego, które odbywają się w każdą środę o godzinie 16.30. Podczas zajęć można stworzyć własne, unikatowe dzieła i kreatywnie spędzić popołudnie. Natomiast już 24 października
instytucja zaprasza na kolejne zajęcia dla najmłodszych, czyli „Bajtel w Kopalni”. Do wyboru
są dwie grupy: o godzinie 9.00 dzieci w przedziale wiekowym 0-2 lata wraz z rodzicami i o
godzinie 11.00 dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona. Bilety dostępne wkrótce na stronie www.starakopalnia.pl.
Z kolei 30 października odbędzie się Straszne Zwiedzanie Starej Kopalni. Program wygląda
następująco:
17.00 – Straszny wieczór w Starej Kopalni – rodzinne warsztaty ceramiczne, podczas których
uczestnicy ozdobią magnesy oraz stworzą ozdoby z
gliny w Centrum Ceramiki
Unikatowej, czas trwania: 1
godzina;
18.00 – Straszne zwiedzanie Starej Kopalni – specjalna
edycja zwiedzania dla dzieci
i rodziców, na uczestników
będą czekały zadania i górnicze zagadki oraz utrudniające ich wykonanie zjawy, czas
trwania: ok. 1,5 godziny;
20.00 – Nocne zwiedzanie
Starej Kopalni – specjalne
zwiedzanie, w trakcie którego uczestnicy otrzymają
górniczy ekwipunek i będą
musieli wykonać określone
zadania pod okiem sztygara
i tajemniczych postaci ukrytych w podziemiach, czas
trwania: ok. 2 godziny.
Liczba miejsc jest ograniczona na każde wydarzenie,
bilety dostępne wkrótce na
stronie organizatora. Wydarzenia rodzinne skierowane
są do dzieci powyżej 7. życia.

Wszystko o twórczości
Seminarium dla twórców oraz osób obcujących z twórcami. Dowiemy się, jaki wpływ na
twórcę mają zachowania osób, z którymi obcujemy na co dzień i którym pokazujemy swoje
dzieła, czy nawet szkice swoich wizji. Spotkanie
poprowadzi Natalia Widuto – 27-letnia artystka
z kilkuletnim doświadczeniem scenicznym.
Wokalistka, autorka tekstów i melodii, współtworząca również muzykę oraz mająca czynny
udział w każdym aspekcie procesu twórczego,
w który się angażuje. Ma na koncie jedną płytę
stworzoną w duecie, a obecnie pracuje nad
solowym albumem. Wstęp bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy — zgłoszenia prosimy
wysyłać na adres sok@sok.com.pl. Szczegóły
na plakacie.
SCB, KaR
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SKN

Okiem gracza

Cutscenes, czyli nieinteraktywne sekwencje, które przerywają
rozgrywkę, stały się nieodłącznym elementem gier komputerowych. Jest to obecnie jedno z ulubionych narzędzi twórców, nic
dziwnego, patrząc, jakie możliwości ono oferuje.

Fot. materiały prasowe (www.epicgames.com)

Wraz z rozwojem samych cutscenes wzrosła ich ilość w grach.
W latach 90. wystarczyło, żeby
pikselowy grzybek powiedział
nam, że księżniczka znajduje
się w innym zamku. Obecnie
podczas rozgrywki co chwila
ukazują się nam sceny dialogu,
retrospekcje z życia bohaterów,
czy inne momenty, które mają
napędzać akcję.
Gry komputerowe zaczynają
coraz bardziej przypominać filmy.
Widać to przede wszystkim na
Youtubie, gdzie po wpisaniu tytułu gry i dodaniu ,,movie game”
możecie obejrzeć wszystkie cut-

Prawnik radzi
Wiecie, że 24 czerwca tego roku weszła w życie
nowa procedura restrukturyzacyjna? Umożliwia
przedsiębiorcom przeprowadzenie sprawnego oddłużenia bez nadmiernej ingerencji sądu.
Uproszczone postępowanie
restrukturyzacyjne odwołuje się do postępowania o
zatwierdzenie układu uregulowanego w Prawie restrukturyzacyjnym, z istotnymi
modyfikacjami wynikającymi z
przepisów art. 15-25 ustawy
z dnia 19 czerwca 2020 r. o
dopłatach do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom do-

tkniętym skutkami COVID-19
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu
w związku z wystąpieniem
COVID-19. Postępowanie ma
w przeważającej części charakter pozasądowy. Tak jak
w dotychczasowym postępowaniu, dłużnik z pomocą
doradcy restrukturyzacyjnego,
przedstawia wierzycielom
propozycje układowe, zbiera

od nich głosy i dopiero na
koniec występuje do sądu o
zatwierdzenie przegłosowanego układu.
Wraz z nową procedurą
dłużnicy zyskują jednak przywileje nieznane dotychczasowemu postępowaniu. Stroną
nowej procedury mogą być
wszystkie podmioty mające
zdolność restrukturyzacyjną zgodnie z art. 4 Prawa

UWAGA KONKURS

Wracamy do zapraszania was na pyszny lunch. Stęskniliście się
za dobrą pizzą? Mamy dla was coś specjalnego. W tym tygodniu
zjecie pyszny posiłek dzięki naszemu nowemu partnerowi restauracji
Pizzerii Barman na Nowym Mieście w Wałbrzychu. Jeśli jeszcze nie
próbowaliście w tym lokalu przepysznych potraw, najwyższy czas
nadrobić zaległości.
Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt rozkoszować się lunchem?
Musicie znać odpowiedź na pytanie konkursowe. Jak zwykle prosimy
was, żebyście spojrzeli na fotografię obok. Jaki dolnośląski pałac
przedstawia widoczna na zdjęciu makieta?
Poprawne odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć go i pokazać w restauracji. Do wygrania są 3 pizze do 30 zł każda. Ale uwaga,
każdy ze zwycięzców otrzyma tylko jedną pizzę. Kto pierwszy, ten
lepszy. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów
z gazety w restauracji Pizzeria Barman przy ul. Piłsudskiego 21
w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (14 października) do
piątku (16 października) w godz. 13:00 – 18:00. Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

restrukturyzacyjnego, bez
względu na to, czy stan zagrożenia niewypłacalnością
albo niewypłacalność dłużnika
powstały w czasie epidemii
lub w związku z epidemią
COVID-19.
Otwarcie postępowania
następuje automatycznie poprzez dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym ze wskazaniem danych dłużnika, dnia
układowego oraz nadzorcy
układu, z którym dłużnik jak
dotychczas zawiera umowę
o sprawowanie nadzoru nad
przebiegiem postępowania.
Przed dokonaniem obwieszczenia, z którym wiążą się
skutki otwarcia postępowania, dłużnik przygotowuje i

przekazuje wybranemu nadzorcy układu propozycje układowe, spis wierzytelności oraz
spis wierzytelności spornych.
Zaletą uproszczonej restrukturyzacji jest ochrona przed
egzekucją sądową ze strony zarówno wierzycieli niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych
na majątku dłużnika. W okresie
od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego
postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia
lub umorzenia dotychczasowe
postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa,
a nowe nie mogą być wszczęte
przeciwko dłużnikowi. Warto
podkreślić, że objęcie dłużnika
ochroną przeciwegzekucyjną
następuje automatycznie, z

CHALLENGER
scenes zmontowane w jeden
długi film.
Krytycy coraz głośniej narzekają na przerywniki filmowe.
Oskarżają o zabranie możliwości
przejścia najlepszych momentów
oraz o wyrywanie graczy z rytmu. Jednak medal ma zawsze
dwie strony. Znajdą się i tacy
twórcy, którzy dodają jak największą ilość cutscenes, tylko
po to, aby reklamować swoją
produkcję jako ,,gra-film” lub
,,gra-serial”.
Która strona ma rację? Nie da
się tu udzielić jednoznacznej odpowiedzi, musicie sami się przekonać, po której stronie stoicie.
Dla zainteresowanych na początek
polecam ,,3 out of 10” dostępne
za darmo na Epic Games Store.
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Jeszcze gra, czy już film?

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

KUPON
Jaki dolnośląski pałac przedstawia
widoczna na zdjęciu makieta?

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

Nagroda do odebrania
w restauracji Pizzeria
Barman w Wałbrzychu
przy ul. Piłsudskiego 21
na Nowym Mieście

Red
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Fot. Tomasz Czeleń

» Wypad na rowery można połączyć
ze spływem kajakowym

Rower jest OK

Kilka propozycji dla
pięknej Doliny Baryczy
Czerwony szlak rowerowy – mało uczęszczane drogi, lasy, pola,
trasa wzdłuż niezliczonej ilości stawów i rzeki… Pięknych wodnych krajobrazów jest co nie miara. Przy okazji przyjemny asfalt,
szuter, bardzo dobrze oznakowane szlaki, na których co jakiś
czas pojawiały się drogowskazy.
Wytyczenie sobie trasy
poprzez zmiany szlaków nie
stanowi większego problemu. Powstały publikacje i
mapy pozwalające na swobodne planowanie wycieczki

po Dolinie Baryczy. Bez problemu można zaplanować
tutaj rodzinną wycieczkę.
Znajdziecie wypożyczalnie
rowerów oraz miejsca noclegowe w postaci gospo-

darstw agroturystycznych,
czy kempingów. Na szlakach
znajdziemy miejsca odpoczynku nad samą wodą.
Wiele rodzin przyjeżdża tu z
dziećmi. Wycieczkę można

UWAGA KONKURS

Kilka pań dzięki nam „zrobiło się” już na bóstwo. Dziś zapraszamy
kolejne kobiety do naszego konkursu, w którym można wygrać vouchery na hennę brwi i rzęs. Gwarantujemy, warto oddać się w ręce
profesjonalistek z Salonu Urody Venus w Świdnicy. Tam każda klientka
jest najważniejsza, a po wyjściu będzie mogła na pewno głośno
powiedzieć „jestem piękna”. Jeśli i wy tak chcecie, weźcie udział w
naszej zabawie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać specjalną nagrodę.
Odpowiedzieć poprawnie na pytanie. Widzicie zdjęcie obok? Jaki
dolnośląski pałac przedstawia 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 (14 października) do piątku (16 października). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl.

połączyć również z krótkim
spływem kajakowym.
Wszystkim polecam trasę
w kierunku Rudy Sułowskiej.
Można tutaj dojechać samochodem, zostawić pojazd

na dużym parkingu i tutaj
rozpocząć wycieczkę wokół
okolicznych stawów. Stawy
hodowlane, prywatne łowisko ze smażalnią świeżutkich
ryb (można je złowić same-

mu), duże tereny rekreacyjne
oraz przepiękne eko-muzeum
i skansen. To zdecydowanie
punkt obowiązkowy niezależnie od tego, jak zaplanujecie
wycieczkę.
Grabówka. Po lewej staw,
po prawej staw… i pełno
ptactwa wkoło. Sami sobie wyobraźcie ten klimat. Prowadzą
tędy również ścieżki przyrodnicze. Za Sułowem znajduje się
tama Sułów i jazy na Baryczy.
Do Milicza prowadzi fantastyczna szeroka leśna droga dostępna dla każdego
rowerzysty. Od razu w oczy
rzuca się klasycystyczny pałac.
Obecnie technikum leśne.
Podobno budynek przypomina kompleks zamkowy
z Poczdamu. W miasteczku
znajduje się również Kościół
Łaski, wzorowany na Kościele
Pokoju w Świdnicy. Z tą różnicą, że ten ma wieżę, której nie
mogły posiadać zachowane w
Polsce Kościoły Pokoju. W rynku znajduje się Aleja Gwiazd
Siatkówki. Sporo tam znanych
nazwisk.
Z Milicza bardzo przyjemnym szlakiem warto udać się
do Grabownicy, znanej z (nieistniejącej dziś) kolejki wąskotorowej. Ostatni kurs odbył się
w 1991 roku. Dziś jest atrakcją
turystyczną. Dwudziestokilometrowym odcinkiem po
wąskim torze z Sułowa przez
Milicz do Grabownicy wytyczono szlak rowerowy, a
miejscami można spotkać
pozostałości po istnieniu kolei.
Dla miłośników kolejnictwa
nie lada gratka. Stojaki na
rowery, ławeczki, mapy i opis
historyczny. Świetne miejsce
na chwilowy wypoczynek.
Zmiana szlaku na pomarańczowy. To główny szlak prowadzący przez całą Dolinę Baryczy.
Łącznie liczy ok. 95 km. Więcej
dowiecie się z map i podczas
wycieczki! Polecam bardzo!
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki dolnośląski pałac 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:
1 - niezamężny znak
2 - indyjski materiał
6 - przebrała się bez ubrania
7 - duchowe meble
8 - zwierzątko w wojsku
10 - bliźniacze drzewa
11 - uroczysta długa pałka na
odwrót
Pionowo:
1 - bliźniak Jacka z Węgier
3 - nakłuwały przecier owocowy
u sportowca
4 - idealnie na scenie muzycznej
5 - nie daruje mu nocy
6 - łączy brzegi w buzi
9 - w towarzystwie bandy nie chciała Niemca

z przymrużeniem oka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 – siatkarska nieruchomość - blok
7 – zamieszanie w indiańskiej sygnalizacji - dym
8 – biała, choć z kolorem - koloratka
11 – talent wokalny z kopalni - Węgiel
12 – czerwonoskóry na niebie - Apacz
Pionowo:
1 – mleczny bez mleka - ząb
3 – w szkole przed milionami lat - kreda
4 – jaskinia bez końca na strzale - grot
5 – piłkarz do rany przyłóż - plaster
6 – zwierzątko przy wieży - konik
9 – element pianina za kratami - klawisz
10 – pośród wielu głuchych w lesie - pień
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NASI ULUBIEŃCY

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

Są po przejściach i potrzebują miłości
Pytacie nas, co zrobić, żeby zaadoptować ślicznego kotka lub przemiłego psiaka? Po pierwsze, super, że myślicie o tym, a po drugie…
Nic prostszego. Właściwie wystarczy skontaktować się ze Schroniskiem dla Zwierząt w Wałbrzychu (kontakt powyżej) i umówić się na
spotkanie.
Wiek: 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
06.09.2019

Boni to ułożona i grzeczna suczka, uwielbia ludzi, spacery oraz zabawy, a także
miękkie posłanko. Nie toleruje kotów.
Może znajdzie dla siebie dom?

FIGA, nr ewidencyjny 98/20
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
29.04.2020

Figa to młoda suczka, która lubi się bawić
i kocha towarzystwo ludzi. Niestety ma
problemy z układem trawiennym, dlatego
wymaga specjalnej opieki.

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

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

CZUBAKA, nr ewidencyjny 135/20
Wiek: 13 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
25.06.2020

Włochaty Czubaka to kochany psiak, który
swoje wycierpiał, ale jest bardzo przyjazny
i towarzyski. Szukamy dla niego dobrego,
kochającego domu!

GUMIŚ, nr ewidencyjny 41/20
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
20.05.2020

Gumiś to bardzo towarzyski kotek, uwielbia
witać się z ludźmi swoim miauczeniem. Jest
uroczym miziakiem, który szuka odpowiedzialnego i doświadczonego domu.

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.06.2019

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

DIANA, nr ewidencyjny 257/19
Suczka Diana to średniej wielkości pies, lubi
psocić, więc potrzeba jej doświadczonego
przewodnika! Jest bardzo pozytywna i
kochana.

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
30.08.2019

HANS, nr ewidencyjny 280/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
22.09.2019

Duży Hans to charakterny owczarek, wymaga
jeszcze sporo pracy, ale wierzymy, że znajdzie
się ktoś, kto da mu szansę. Poleca się do
adopcji!

PUCIO, nr ewidencyjny 93/19
Wiek: około 13 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
15.07.2019

Pucio to kochany i spokojny kocurek po
przejściach. Nie miał łatwego życia. Obecnie
uwielbia się przytulać, jest seniorem, więc
dużo leniuchuje i śpi. Niestety ma chore nerki.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BONI, nr ewidencyjny 263/19
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program tv

Piątek

21:25
TVP1

20:00

Paranoja

TVN

thriller, Francja, USA, Indie, 2013

Adam Cassidy (Liam Hemsworth) pracuje
w korporacji z branży technologicznej,
należącej do Nicolasa Wyatta (Gary Oldman).
Zostaje zwolniony pod zarzutem niesubordynacji. Adam organizuje dla znajomych
przyjęcie w klubie, za które płaci służbową
kartą. Dawny pracodawca szantażuje go
oskarżeniem o defraudację. Proponuje, że nie
wniesie przeciwko niemu pozwu, jeśli Cassidy
zostanie jego szpiegiem, informującym
o działaniach konkurencji.

Królestwo kobiet
niedziela
TVN

Sobota

21:30

16 - 22 października 2020
Poniedziałek

Jak upolować faceta?
komedia romantyczna, USA, 2012

Cud biednych ludzi

20:00

TVP1

spektakl teatralny, Polska, 2020

POLSAT

Józef Bylejak (Rafał Fudalej) całkowicie poświęca się opiece nad sparaliżowaną żoną Teresą
(Klaudia Kleina). Nie ustaje również w modlitwach do jej patronki. Pewnego dnia przynosi
do domu perły zdjęte z posągu świętej stojącego
w kościele paraﬁalnym. Twierdzi, że to sama św.
Teresa kazała mu je wziąć. Wkrótce dzieje się
cud - małżonka mężczyzny odzyskuje władzę
w nogach. Tymczasem proboszcz oświadcza, że
klejnoty są fałszywe, ponieważ te prawdziwe
sprzedał, by pomóc biednym.

Mroczny sekret niani
thriller, USA, 2018

Elise (Michelle Borth) szuka wykwaliﬁkowanej
opiekunki do swoich dzieci. Jej wybór pada na
Amber (Olesya Rulin). Dziewczyna ma bowiem
doskonałe referencje i szybko nawiązuje kontakt
z małoletnimi. Wkrótce niania i gospodarz
domu, Brian (Antonio Cupo), wdają się w romans. Mężczyzna nie traktuje poważnie relacji
z Amber, dla niej jednak to coś więcej niż tylko
przelotna znajomość. Wciąż wspomina namiętną noc spędzoną z mężem swej pracodawczyni.
Postanawia odebrać Briana żonie.

Dzień niepodległości
ﬁlm sf, USA, 1996

Do Ziemi zbliża się olbrzymi niezidentyﬁkowany
obiekt z kosmosu. Naukowcy sądzą, że jest
to statek kosmiczny. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Thomas J. Whitmore (Bill Pullman),
zwołuje naradę dowódców wojskowych. Polityk
nie wierzy we wrogie zamiary kosmitów i nie
zamierza opuszczać Białego Domu. Jedynym
człowiekiem, który domyśla się, że przybysze
z kosmosu planują zniszczenie Ziemi, jest
ekscentryczny informatyk, pracujący dla jednej
ze stacji telewizyjnych, David Levinson.

Czwartek

22:30

Tak to się teraz robi

22:35

TVP2

komedia obyczajowa, USA, 2010

TVN

Will, makler z San Francisco, wybiera się na
wakacje do Hiszpanii. Na lotnisku odbiera go
ojciec, Martin, który pracuje w ambasadzie
Stanów Zjednoczonych w Madrycie. Zapowiada
się beztroskie lenistwo w rodzinnym gronie.
Sielanka jednak się kończy, kiedy chłopak i jego
bliscy udają się na wycieczkę łodzią. Gdy Will
opuszcza bliskich na krótki czas, żeby zrobić
zakupy, po powrocie zastaje żaglówkę pustą.
Okazuje się, że rodzice oraz brat i jego narzeczona zostali porwani.

Lejdis
komedia, Polska, 2008

Cztery przebojowe, pewne siebie i atrakcyjne
kobiety znają się od dzieciństwa. Wspólnie
radzą sobie z problemami w życiu osobistym,
a zwłaszcza w relacjach z płcią przeciwną.
Nauczycielka biologii w katolickim gimnazjum,
Łucja (Edyta Olszówka), samotnie wychowuje
syna i romansuje z kochliwym kuratorem
oświaty, Markiem (Robert Więckiewicz). Monia
(Magdalena Różczka) jest żoną bogatego Tomka
(Rafał Królikowski). Odkrywa, że ich wizje
przyszłości są skrajnie różne.
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
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
07:35 Misja w Afryce
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:40 Kasta - Rozpad więzi
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Anna Dymna
- spotkajmy się
- Monika Dąbrowska
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 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
14:05 Noce i dnie - 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 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
- 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 Dancing with
the Stars
22:10 The Four. Bitwa
o Sławę

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:25 Kronos - Sumienie
09:05 Ucieczka z kina „Wolność” - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1990
10:40 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego Kremówka i Sofokles
11:00 Siedlisko - serial TVP
13:00 Absolutorium - ﬁlm
dokumentalny
13:30 Zakochaj się
w Polsce - magazyn
13:55 Solo na ugorze
- ﬁlm animowany
14:00 Obrabiarka
- ﬁlm animowany
14:10 Wydarzenie aktualne
14:30 Personel - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 1975,
reż. Krzysztof Kieślowski,
wyk. Juliusz Machulski,
Irena Lorentowicz

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
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

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM FABULARNY

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 - Utracona
odznaka
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:15 Testimonium Veritatis.
7 cnót według Papieża
i Prymasa
21:25 Paranoja - ﬁlm akcji
23:20 Szlak śmierci
- ﬁlm fabularny
01:05 SEAL Team - komando
Foki - serial

TVP2

Środa

piątek

SERIAL OBYCZAJOWY

00:00

Energiczna, pewna siebie Stephanie Plum
pochodzi z New Jersey. Kobieta od pół roku jest
bezrobotna, popadła w długi i - jakby tego było
mało - rozstała się z mężem. Nie poddaje się
jednak i postanawia działać. Aby wyjść z ﬁnansowego dołka, prosi o pomoc kuzyna Vinniego,
który zawodowo zajmuje się ściganiem zbiegłych
przestępców. Mężczyzna zgadza się zatrudnić
krewną. Pierwszym zadaniem nowej łowczyni
nagród jest namierzenie Joego Morellego, byłego
policjanta oskarżonego o morderstwo.

Wtorek

21:00

Niedziela
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SERIAL OBYCZAJOWY

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
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
20:45 Postaw na milion
21:40 Anything goes.
Ale jazda!
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 Firma - ﬁlm sensacyjny
02:20 Zwyczajna przysługa
- ﬁlm fabularny
04:25 Smaki świata po polsku
- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Harry Potter i insygnia
śmierci
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2010,
reż. David Yates, wyk.
Daniel Radcliﬀe, Emma
Watson, Rupert Grint, Alan
Rickman, Ralph Fiennes,
Julie Walters, Helena Bonham Carter, Tom Felton,
Jason Isaacs
23:10 Blade, Wieczny
Łowca II
- ﬁlm horror, USA,
Niemcy, 2002, reż. Guillermo Del Toro, wyk. Wesley
Snipes, Kris Kristoﬀerson,
Ron Perlman, Leonor
Varela, Norman
Reedus
01:35 Kuba Wojewódzki
02:40 Uwaga! - magazyn

00:10 Star Trek:
W nieznane
Dzielny kapitan Kirk
i załoga statku kosmicznego USS Enterprise powracają, aby zmierzyć się
z kolejnym śmiertelnym
wrogiem. Po postoju
w bazie kosmicznej
Yorktown, w połowie
zaplanowanej na pięć lat
misji, statek USS Enterprise zostaje niespodziewanie zaatakowany przez
żądnych krwi obcych.
Załoga statku musi poradzić sobie na nieznanej
i pełnej niebezpieczeństw
planecie.
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

15:50 Przed sklepem jubilera
- ﬁlm fabularny
17:30 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje
kulturalne
19:00 Hiob
- koncert
20:40 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
20:50 Wieczór kinomana
- Przypadek
dla początkującego kata
22:45 Tego się nie wytnie
00:10 Gomorra - serial
01:05 Teraz animacje! - Biel
01:10 Teraz animacje! - Locus
01:20 Teraz animacje!
- Przestrzeń negatywna
- ﬁlm animowany

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Niebezpieczna
dzielnica
21:45 Rocky 2
00:20 Siła taktyczna
02:00 Kobra - oddział
specjalny - serial
sensacyjny
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Dyżur - dokumentalny

TVN 7
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 Szkoła
15:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:30 Szkoła
17:30 19 + - obyczajowy
18:00 Zakochani
po uszy - serial
18:30 Brzydula
- serial, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Kto odmówi pannie
młodej?
KOMEDIA

21:30 Kocha, lubi, szanuje
- ﬁlm komedia
prod. USA, 2011,
reż. Glenn Ficarra, John
Requa, wyk. Steve Carell
Idealne życie Cala
Weavera rozpada się, gdy
dowiaduje się, że żona go
zdradza. Po kilkudziesięciu
latach znowu umawia się
na randki
00:00 Notting Hill
- ﬁlm komedia,
Wielka Brytania,
USA, 1999, reż. Roger
Michell, wyk. Julia Roberts, Hugh Grant, Richard
McCabe, Rhys Ifans, James
Dreyfus, Dylan Moran
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 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 13:55
Kobra - oddział specjalny
14:55 STOP Drogówka 15:55
Kobra - oddział specjalny
17:00 Nowe Sekrety
Sąsiadów 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
00:05 Obcy - decydujące starcie
Oﬁcer Ellen Ripley - jedyny
ocalały członek załogi statku
kosmicznego Nostromo
zaatakowanego przez
Obcego - zostaje odnaleziona
po 57 latach dryfowania
w przestrzeni kosmicznej.
02:55 Śmierć na 1000
sposobów 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 Jan
Paweł II i cud w Kostaryce
12:55 Tajne archiwum
Watykanu 13:30 Msza
Święta 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 Drogowskaz
16:50 Ogrody papieskie 17:15
Jan Paweł II 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
Koncert Papieski
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sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:05 Klan - telenowela TVP
05:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:10 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:00 Hanik - ﬁlm dokumentalny, prod. Polska, 2020
11:00 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:55 Samotny jeździec
13:15 Fascynujący świat
14:15 Z pamięci - Barbara
Pniewska - felieton

05:00 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!
- magazyn rolniczy
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:30 Rodzinny ekspres
- I Ty możesz pomóc
misjonarzom - magazyn
12:00 Postaw na milion
- teleturniej
12:55 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:20 Szansa na sukces.
Opole 2021

04:55 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango
- telezakupy
07:25 Kosmiczny wykop
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial, Polska
13:10 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
14:55 MasterChef
16:30 Top Model
17:55 Szaf Mat
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Jak upolować faceta?
- ﬁlm komedia, USA, 2012,
reż. Julie Ann Robinson,
wyk. Katherine Heigl,
Jason O’Mara, Daniel
Sunjata, John Leguizamo

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Scooby Doo i Duch
Czarownicy
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom
- Biedny dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje
u 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 Bad Boy
Powiązania z gangsterami,
ustawianie meczów,
agresja na stadionach
- to i inne patologie
tego świata w pełnym
gwiazd ﬁlmie.
22:00 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo

07:00 W Polskę idziemy...
czyli jubileusz
Wiesława Gołasa
08:05 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:30 Od ucha do ucha - Ballada o zapasowym kole
08:40 Od ucha do ucha
- Cztery słonie - ﬁlm
08:45 Od ucha do ucha
- Kowalski przy tablicy
- Pusty basen - ﬁlm
08:55 Od ucha do ucha
- Nauczyciel i kwiat
09:00 Od ucha do ucha
- Zasada Petera
- ﬁlm animowany
09:05 Od ucha do ucha - Blask
- ﬁlm animowany
09:15 Od ucha do ucha
- Podróż za jeden
uśmiech - serial
10:35 Serialowa nostalgia
- Droga - serial
11:45 Urodzeni artyści
12:20 Skrzydła - ﬁlm TVP

06:00 Na wariackich
papierach
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes,
prowadzą agencję
detektywistyczną.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne.
20:00 Mocne sobotnie
kino: Rocky 3
Rocky zostaje brutalnie
znokautowany, a jego
trener Mickey umiera.
Apollo oferuje mu pomoc
w odzyskaniu ducha walki.
22:00 Kula w łeb
- ﬁlm sensacyjny
23:50 Sędzia Dredd

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 Tajemniczy ogród
- ﬁlm rodzinny, USA,
Wielka Brytania, 1993,
reż. Agnieszka Holland,
wyk. Maggie Smith, Kate
Maberly, Heydon Prowse,
Andrew Knott, John Lynch,
Irene Jacob
15:50 Karol. Człowiek,
który został papieżem
- miniserial obyczajowy,
Polska, Francja, Kanada,
Niemcy, Włochy, reż.
Giacomo Battiato, wyk.
Grażyna Szapołowska,
Ennio Fantastichini,
Kenneth Welsh

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Ryzykanci
09:00 Galileo
11:05 Mój przyjaciel Rufus
W domu swojej babci Scott
spotyka Rufusa, zawadiackiego futrzaka, który błaga
chłopca i jego przyjaciółkę,
Emily, o pomoc w przywróceniu świetności jego
podupadającemu królestwu.
12:55 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Święty 22:00
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 00:05 Gallows Hill
David ma się ponownie ożenić. Ślub zaplanowany jest
w Stanach, dokąd David chce
powrócić z Bogoty razem
z narzeczoną, Lauren i córką,
Jill. Po więc postanawiają
iść pieszo w poszukiwaniu
pomocy i schronienia. 01:55
Śmierć na 1000 sposobów
02:25 Disco Polo Life

MAGAZYN KULINARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM AKCJI

KOMEDIA

SERIAL SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

14:25 Okrasa łamie przepisy
- Gotowanie na dziko
- magazyn kulinarny
14:55 U Pana Boga
w ogródku
- serial komediowy
15:50 Testimonium Veritatis.
7 cnót według Papieża
i Prymasa
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę
- Rebeliant - dramat
23:55 Paranoja - ﬁlm akcji
01:50 Intruz - dramat
03:40 Jaka to melodia?
04:30 Z pamięci - Barbara
Pniewska - felieton

16:20 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
17:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:35 Przyjaciele na zawsze
19:35 Lajk!
20:00 Ameryka da się lubić
21:00 The Voice of Poland
23:20 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:20 Strzelec - ﬁlm akcji
02:35 Skazany
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2017, reż. Ric Roman
Waugh, wyk. Nikolaj
Coster - Waldau, Omari
Hardwick, Lake Bell, Jon
Bernthal
04:35 Zakończenie dnia

22:00 Szefowa
- ﬁlm komedia, USA, 2016,
reż. Ben Falcone, wyk.
Melissa McCarthy, Kristen
Bell, Peter Dinklage, Ella
Anderson, Kathy Bates
00:05 Harry Potter i insygnia
śmierci Część I
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2010, reż. David Yates,
wyk. Daniel Radcliﬀe,
Emma Watson, Rupert
Grint, Alan Rickman,
Ralph Fiennes, Julie
Walters, Helena Bonham
Carter, Tom Felton,
Jason Isaacs
03:10 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:30 Noc magii

00:05 Zabójca idealny
Ameryka, rok 2045.
Państwo przybrało
totalitarny charakter.
Na jego czele stoi
Dyrektor, który kontroluje
wszelkie aspekty życia
obywateli. Przeciwnicy
władzy są identyﬁkowani
i szybko eliminowani przez
rządowych zabójców.
Condor należy do
grona najlepszych tajnych
agentów. Gdy jednak
zlecona mu operacja
wyeliminowania kolejnego przeciwnika rządu
kończy się niepowodzeniem, on sam staje się celem
dawnych kompanów.
02:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

13:15 U Pana Boga
za piecem
- komedia
15:05 Tego się nie wytnie
16:30 Retro kino - Buster
Bokserem - komedia
17:55 Tamte lata, tamte dni
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Scena muzyczna
20:00 Bilet do kina - Pokój
- dramat
22:05 Norah Jones live
at Ronnie Scott’s
23:15 Seans kultowy
- Waleria i tydzień
cudów - ﬁlm fabularny
00:45 Urodzeni artyści
01:15 Informacje kulturalne
01:40 Wieczór kinomana
- Przypadek
dla początkującego
kata - ﬁlm fabularny

01:50 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.
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:05 Menu na miarę

20:00 Robin Hood
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2010, reż.
Ridley Scott, wyk. Russell
Crowe, Cate Blanchett,
Max Von Sydow, William
Hurt, Mark Strong
22:55 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
01:30 Druga strona
medalu
- talk show

TV Trwam
09:00 Inauguracja Roku
Akademickiego w WSKSiM
w Toruniu 11:30 Drogowskaz
11:45 Święty na każdy dzień
11:50 Myśląc Ojczyzna 12:00
Inauguracja Roku Akademickiego w WSKSiM w Toruniu
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta 14:35
Ludwig Maria Grignion de
Montfort 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Jan Paweł II
i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:40 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
06:25 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
09:05 Las bliżej nas
09:30 Klasztorne smaki
- magazyn kulinarny
10:00 Kariera Nikodema
Dyzmy - serial TVP
11:05 Stulecie Winnych
- serial TVP
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Rwanda 2020
13:15 BBC w Jedynce

04:45 Cafe piosenka
- talk-show
05:15 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:05 Smaki świata po polsku
- magazyn
11:35 The Voice of Poland
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021
- widowisko muzyczne
16:15 Przyjaciele na zawsze
- program rozrywkowy
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja, 2017
18:00 Panorama

04:55 Uwaga!
- magazyn
05:15 Mango
- telezakupy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie
07:55 Akademia
ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial, Polska
12:35 Co za tydzień
- magazyn
13:20 Usta Usta - serial
14:20 Kosmiczny wykop
15:00 Nic do zgłoszenia
16:00 Gala French Touch
18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej - program
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef
- program rozrywkowy
21:30 Królestwo kobiet

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:50 Zakochany wilczek
Humphrey i Kate należą
do jednego stada wilków
w kanadyjskim Parku
Narodowym Jasper. Znają
się od kołyski, jednak
w wilczej społeczności
przyszło im odgrywać
role skrajnie odmienne.
Humphrey należy do grupy
najsłabszych osobników
Omega, znajdujących się
na samym dnie w hierarchii stada. Nie wyobraża
sobie dnia bez żartów,
wygłupów z kumplami i
błogiego lenistwa.
10:30 Transformers:
Zemsta upadłych
13:40 Ninja Warrior Polska
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi w Legnicy
08:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard
Bernstein - Spotkania
z muzyką
09:30 Od ucha do ucha
10:55 Angielskie śniadanie
- Czarna żmija - serial
12:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:40 Z pamięci - Klub
Krzywego Koła - felieton
12:50 Avanti - ﬁlm fabularny
15:15 Z pamięci - Stanisław
Jerzy Lec - felieton
15:20 Zaginione Skarby
15:35 Antyle Chopina
- ﬁlm dokumentalny
16:45 Z pamięci - Zbigniew
Herbert - felieton
16:55 Informacje kulturalne
17:15 Niedziela z...
20:00 Młody Muzyk Roku
2020 - półﬁnał

05:55 Niesamowite!
06:30 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:30 W imię króla
13:00 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Pani zamieć
14:25 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Muzykanci z miasta
Bremy
15:35 Dziewczyna z Alabamy
Zamężna Melanie
przyjmuje oświadczyny
Andrew. Aby zdobyć
podpis męża na papierach
rozwodowych, wraca do
rodzinnego miasta.
17:50 Narzeczony
mimo woli
Margaret grozi deportacja,
więc musi szybko wziąć
z kimś ślub. Postanawia
zaszantażować swojego
asystenta.

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango
- telezakupy
08:05 Kosmiczny wykop
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:35 Hotel Paradise
12:40 Zakochani
po uszy - serial
13:50 Kto odmówi pannie
młodej?
15:00 Dennis rozrabiaka
- ﬁlm komedia, USA, 1993,
reż. Nick Castle, wyk.
Walter Matthau, Mason
Gamble, Joan Plowright,
Christopher Lloyd, Lea
Thompson, Paul Winﬁeld
17:10 Robin Hood - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka
Brytania, 2010, reż. Ridley
Scott, wyk. Russell Crowe,
Cate Blanchett, Max Von
Sydow, William Hurt, Mark
Strong

07:00 Ryzykanci 09:00
A.X.L. Pies-robot - tajny
projekt z wykorzystaniem
najbardziej zaawansowanej
sztucznej inteligencji na
świecie - mający służyć do
ochrony żołnierzy w walkach
wydostaje się z ośrodka
badawczego i zostaje znaleziony przez nastoletniego
Milesa Alex Neustaedter).
11:05 Galileo 12:15 STOP
Drogówka 13:15 Gwiazdy
Kabaretu 14:25 Mocarna
rodzinka 16:25 Prawdziwa
historia 19:00 Galileo
20:00 Obcy 3 Kapsuła ratunkowa, w której dryfują ocaleli
bohaterowie poprzedniej
części - Ripley, mała Newt,
kapral Hicks i android Bishop
- rozbija się na Fiorinie 161,
planecie będącej w istocie
kolonią karną dla najbardziej
zwyrodniałych przestępców.
22:25 Wspaniali ludzie

SERIAL DOKUMENTALNY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

MAGAZYN

FILM OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

14:25 Weterynarze
z sercem
14:50 Z pamięci
- Barbara Pniewska
- felieton
15:05 U Pana Boga w ogródku
- serial komediowy
16:05 Komisarz Alex - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Koncert
19:30 Wiadomości
20:15 Ludzie i bogowie
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka
- Walking on Sunshine.
Chodzę w słońcu
- komedia
00:00 Rebeliant - dramat
02:25 Nie ma to jak u mamy
- komedia obyczajowa
04:05 Film dokumentalny
04:50 Z pamięci

18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Strzelec
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2007, reż. Antoine Fuqua,
wyk. Mark Wahlberg,
Michael Pena, Danny
Glover
22:15 Kino bez granic
- Być jak Kazimierz Deyna
- komedia obyczajowa,
prod. Polska, 201
00:00 Mroczny sekret niani
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2018
01:40 Syn Królowej Śniegu
- dramat, prod. Polska,
2017, reż. Robert
Wichrowski
03:05 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

22:35 Sherlock Holmes
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, Niemcy,
2009, reż. Guy Ritchie,
wyk. Robert Downey Jr.,
Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong
Najsłynniejszy detektyw
Sherlock Holmes z nieodłącznym przyjacielem
dr. Watsonem szukają
sprawcy rytualnych
morderstw.
01:11 Krawiec z Panamy
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Irlandia, 2001, reż. John
Boorman, wyk. Pierce
Brosnan, Geoﬀ rey Rush,
Jamie Lee Curtis, Leonor
Varela
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny

19:30 Państwo w Państwie
- magazyn prod. Polska
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 Aniołki Charliego:
Zawrotna szybkość
Trzy niezwykle seksowne
Aniołki: Natalie Cook,
Dylan Sanders i Alex
Munday powracają, by
stawić czoła Madison Lee,
Aniołkowi, który zaprzedał
duszę diabłu.
00:20 Bez litości 2
Robert McCall powraca,
by w wyszukany,
charakterystyczny
dla siebie sposób, walczyć
o sprawiedliwość.
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

21:10 Jeremiah Johnson
- ﬁlm prod. USA, 1972,
reż. Sydney Pollack, wyk.
Robert Redford, Will Geer,
Delle Bolton, Josh Albee,
Joaqun Martnez, Allyn Ann
McLerie, Stefan Gierasch
23:05 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
23:35 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
23:55 Teraz animacje! - Biel,
prod. Francja, 2015
24:00 Teraz animacje!
- Locus
- ﬁlm animowany
00:10 Teraz animacje!
- Przestrzeń negatywna
00:25 Bilet do kina - Pokój
- dramat
02:30 Tylko Beatrycze

20:00 Niedziela z gwiazdami:
60 sekund
By uratować brata,
legendarny złodziej
samochodów musi w
tydzień dostarczyć maﬁi
50 luksusowych aut.
22:20 Plan lotu
00:30 Anatomia strachu
02:05 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges - serial

20:00 Szybcy i wściekli:
Tokio Drift
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2006, reż. Justin
Lin, wyk. Lucas Black, Bow
Wow, Nathalie Kelley, Brian Tee, Kang Sung, Brian
Goodman, Vin Diesel
22:15 Zabójcza broń IV
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Richard Donner,
wyk. Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci, Rene
Russo, Chris Rock, Jet Li,
Steve Kahan, Kim Chan,
Surround
00:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
09:10 Spotkanie z Magdą
Buczek 09:15 Katecheza
09:30 Msza Święta
10:40 Cuda Jezusa 11:25 Kolory
Świętości 11:30 Przyjaciele
i bohaterowie 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś
- to też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:10 Cud
Prawdy 14:40 Nienapisany
pamiętnik 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
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program tv

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!
- 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
08:40 Kasta
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 BBC w Jedynce

05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Coś dla Ciebie
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!
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:05 Coś dla Ciebie
14:30 Operacja Zdrowie
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

TELENOWELA

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
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Cud biednych ludzi
- spektakl
22:35 Świat bez ﬁkcji
23:40 Warto rozmawiać
00:40 Chodzę w słońcu
- komedia

19:00 Uzdrowisko
- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 O mnie się
nie martw
- serial komediowy
prod. TVP
22:50 Deep State:
tajny układ
23:55 Życie za życie
- dramat, prod. USA,
Niemcy
02:05 Warto kochać - serial
02:55 Być jak Kazimierz
Deyna - komedia
obyczajow
04:35 Zakończenie

TVN
04:45
05:00
05:30
05:40
06:55
07:55
08:00
11:30
13:30
14:25
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:35

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Mango - telezakupy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Szaf Mat
Dzień Dobry TVN
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
Detektywi
- program kryminalny
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Szpital - program
obyczajowy
Rozwody
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Sport, Pogoda
MAGAZYN

19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Projekt Lady
- program rozrywkowy
23:30 Szadź
- serial, Polska
00:30 Co za tydzień
- magazyn
01:10 Zabójcza broń
- serial, USA
02:10 Uwaga!
- magazyn
02:30 Noc magii

POLSAT
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
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM SENSACYJNY

20:05 MEGA HIT
- Bez litości 2
Emerytowany tajny agent
Robert McCall powraca, by
w wyszukany, charakterystyczny dla siebie sposób,
walczyć o sprawiedliwość.
Jest nieustraszony, inteligentny, a jego sprawność
ﬁzyczna sprawia, że
dostaje to, czego chce.
A chce sprawiedliwości.
22:45 G.I. Joe: Czas Kobry
01:10 Dzień niepodległości
Obcy z kosmosu
przybywają na Ziemię
w monstrualnych statkach
kosmicznych z zamiarem
zniszczenia rodzaju
ludzkiego i podboju
Ziemi.
04:25 Kabarety
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TVP Kultura
07:00
08:00
08:25
09:55
11:00
13:00
13:30
14:00
14:50
16:00
17:30
17:55
18:30
18:55
20:00
21:45
22:30

Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Tego się nie wytnie
Reżyserzy
Siedlisko - serial TVP
Dalej prosto
Dzika muzyka
- Pieśń o rzece - magazyn
Niedziela z... Rejsem
John Ford, człowiek
który wymyślił Dziki
Zachód - ﬁlm
Klucznik - dramat,
reż. Wojciech Marczewski
Rok 2020 - cykl
dokumentalny
Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
Informacje kulturalne
Wojna i pokój - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2016
Panorama kina
polskiego - Dzikie róże
Kronos - Moda
Scena muzyczna
DRAMAT

23:35 Żelazna klasyka
- Konformista
- dramat, prod. Niemcy,
Francja, Włochy, 1970,
reż. Bernardo Bertolucci
01:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:55 Jeremiah Johnson
- ﬁlm prod. USA, 1972,
reż. Sydney Pollack,
wyk. Robert Redford, Will
Geer, Delle Bolton, Josh
Albee, Joaqun Martnez,
Allyn Ann McLerie, Stefan
Gierasch
03:55 Tamte lata,
tamte dni
04:25 Rok 2020
04:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
05:50 Miniaudycja
05:50 Zakończenie dnia

TV Puls

TVN 7

TV 4

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
18:00 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 Szkoła
15:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:30 Szkoła
17:30 Szpital - program
obyczajowy
18:30 Brzydula
- serial, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

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 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 Łowcy umysłów 23:50
Ryzykanci Tajny agent zesłany przez swych mocodawców
na „przymusową emeryturę”
ucieka z niewoli, by ratować
swoją rodzinę przed zemstą
śmiertelnego wroga.
01:35 Śmierć na 1000 sposobów
- program dokumentalny
02:30 Interwencja
- magazyn 02:50 SuperLudzie 03:50 Trans World Sport

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

20:00 Odwet
- ﬁlm sensacyjny
Agent służb antynarkotykowych postanawia
wymierzyć sprawiedliwość
mordercom żony.
22:00 Niebezpieczna
dzielnica
23:40 Wielkie wesele
01:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
02:10 Niesamowite!
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

21:30 Kobieta sukcesu
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż. Robert
Wichrowski, wyk. Agnieszka Więdłocha, Mikołaj
Roznerski, Bartosz Gelner,
Julia Wieniawa, Paulina
Gałązka, Małgorzata
Foremniak, Tomasz
Karolak
23:45 Klucz do koszmaru
- ﬁlm horror, USA,
2005, reż. Iain Softley,
wyk. Kate Hudson, Gena
Rowlands, John Hurt,
Peter Sarsgaard, Joy
Bryant
01:55 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

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 12:50
Galilejczyk 13:20 Kamyki
wspomnień o ks. Jerzym
Popiełuszce 13:30 Msza
Święta 14:30 Ballada 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 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
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
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - Szokujący
mobbing
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Król lasu - ﬁlm

04:55 Cafe piosenka
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Co dajesz bliźnim?
- reportaż
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
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!
- 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
14:15 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
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
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
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
Intrygujące sprawy
kryminalne, dynamiczne
akcje policyjne, najnowsze
rozwiązania w walce
z przestępczością,
fascynujący bohaterowie,
zagrożenie życia i silne
emocje.
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

07:20 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:30 Film dokumentalny
09:25 Klucznik - dramat
11:00 Siedlisko - serial TVP
12:00 Hrabina Cosel
- Kamaryla - serial TVP,
reż. Jerzy Antczak,
wyk. Jadwiga Barańska,
Mariusz Dmochowski,
Stanisław Jasiukiewicz,
Ignacy Gogolewski,
Henryk Borowski
13:05 Madame Tutli - Putli
- ﬁlm animowany
13:30 Tego się nie wytnie
14:55 Typograﬁa miasta
- ﬁlm dokumentalny
16:00 Szczęśliwy człowiek
- ﬁlm obyczajowy
17:30 Co dalej? - program
publicystyczny
17:50 Kronos - Moda - magazyn
kulturalno-społeczny
18:30 Informacje kulturalne

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
Serial opowiada o niemieckiej policji drogowej,
która codziennie musi
chronić autostrady przed
niezrównoważonymi
kierowcami. W rolach
głównych obsadzeni
zostali: Erdogan Atalay
(Semir Gerkhan), Oliver
Christian (Jan Richter)
oraz René Steinke (Tom
Kranich), których celem
jest zapewnienie nam
bezpieczeństwa.
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy

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 Szkoła
15:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:30 Szkoła
17:30 19 + - obyczajowy
18:00 Zakochani
po uszy - serial
18:30 Brzydula - serial, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradis

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 Paola Miranda nie jest szczęśliwa jako
żona prezydenta Meksyku
i postanawia rozpocząć nowe
życie. 13:55 Kobra - oddział
pecjalny 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 Pułapka Kiedy
samochód uciekających
po napadzie przestępców
ulega wypadkowi, mężczyźni szukają schronienia
w pobliskim, wyglądającym
na opuszczony, magazynie.
23:30 Ryzykanci 01:00
Śmierć na 1000 sposobów

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

PROGRAM KULINARNY

FILM SENSACYJNY

SERIAL KOSTIUMOWY

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
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Taksówkarz - dramat
01:50 Ktoś chce mnie zabić

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
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Czerwona królowa
23:00 Ludzkie historie
23:50 O mnie się nie martw
00:50 Rodzinka.pl
01:30 Paradoks - serial
02:20 Życie za życie - dramat
04:30 Dian Fossey. Tajemnice
we mgle 3 Morderstwo
na górze
05:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Szadź
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Królestwo
kobiet
01:05 Projekt Lady
- program rozrywkowy
prod. Polska
02:05 Uprowadzona - serial
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc magii

20:00 Dzień niepodległości
Obcy z kosmosu
przybywają na Ziemię
w monstrualnych statkach
kosmicznych z zamiarem
zniszczenia rodzaju
ludzkiego i podboju
Ziemi.
23:10 Brudny szmal
Bob Saginowski pracuje
jako barman u swojego
zgorzkniałego kuzyna
Marva, który był niegdyś
liczącym się w okolicy
gangsterem.
01:25 Zabójczy cel
Jacob specjalizuje się
w tropieniu seryjnych
zabójców.
03:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

18:55 Wojna i pokój
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
20:00 Emigranci - spektakl
22:20 Lekkie obyczaje
- Peggy Sue wyszła
za mąż - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1986
00:05 Co dalej? - program
publicystyczny
00:25 Informacje kulturalne
00:50 Młoda Polska
- Adaptacja
01:25 Panorama kina
polskiego
- Dzikie róże
03:15 Kino nocne
- Na moich ustach
05:25 Teledyski
05:50 Miniaudycja - Jeszcze
więcej kultury
05:50 Zakończenie dnia

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Szanghajska robota
21:55 Czas zemsty
00:30 Nieproszeni
goście
02:00 Castle
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Biesiada
na cztery pory roku
03:35 Biesiada na cztery pory
roku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

21:35 Ścigana
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2012, reż. Steven
Soderbergh, wyk. Gina
Carano, Ewan McGregor,
Channing Tatum, Antonio
Banderas, Michael Douglas, Michael Fassbender
23:30 Robin Hood - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka
Brytania, 2010, reż. Ridley
Scott, wyk. Russell Crowe,
Cate Blanchett, Max Von
Sydow, William Hurt, Mark
Strong, Oscar Isaac, Danny
Huston, Eileen Atkins,
Mark Addy
02:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
10:15 Jak my to widzimy
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 Człowiek orkiestra
13:30 Msza Święta 14:30
Wichura 15:35 Wakacje
z Chopinem 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop Młodych
16:50 100 cudownych miejsc
na świecie 17:00 Misyjna Eucharystia w Gahunga 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 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
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 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta
- Niewybaczalny błąd
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
13:00 Natura w Jedynce

05:25 Cafe piosenka
- talk-show
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2017
06:45 Żydowski Nowy Rok
- reportaż
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
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
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

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
- Cała prawda
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna - Liga
Mistrzów: 1 kolejka
23:10 Historia bez tajemnic
00:15 Ludzie i bogowie
01:10 Ktoś chce mnie zabić
- thriller
02:45 Okupowani - serial

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
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
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
21:50 Na sygnale - serial
22:30 Kino relaks - Tak to się
teraz robi - komedia
00:25 Doktor Foster - serial
01:30 Kraina miodu
- ﬁlm dokumentalny
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Top Model
- program rozrywkowy
23:00 Uniwersalny
żołnierz
- ﬁlm S-F, USA, 1992,
reż. Roland Emmerich,
wyk. Jean-Claude Van
Damme, Dolph Lundgren,
Ally Walker, Ed O’Ross,
Jerry Orbach
01:15 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:10 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 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
- magazyn
21:05 Kabaret na dobry
wieczór. Paranienormalni Show
FILM OBYCZAJOWY

22:05 Mr. Deeds - milioner
z przypadku
Longfellow Deeds,
właściciel pizzerii
w małym miasteczku
w stanie New Hampshire,
dowiaduje się pewnego
dnia, że jest jedynym
spadkobiercą swojego
zmarłego niedawno
wuja i musi przejąć
kontrolę nad potężną
medialną korporacją.
00:10 Zoolander 2
Derek Zoolander
wraca po 15 latach,
aby kolejny raz zatrząść
światem mody.
02:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Niedziela z... Rejsem
09:20 Szczęśliwy człowiek
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Hrabina Cosel - serial
13:05 Przystań
13:30 Księga Przestrzeni
14:00 Którędy po sztukę Giovannni Battista Zelotti
- magazyn
14:10 Tamte lata, tamte dni
14:35 Zaginione Skarby
- Monstrancja ze Świętej
Lipki - ﬁlm animowany
14:50 Trzy młyny - serial TVP
16:00 Ceremonia pogrzebowa
- ﬁlm obyczajowy
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Urodzeni artyści
- Anna Bogusz
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Wojna i pokój- serial

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce z
przestępczością na ulicach
San Francisco.
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
od zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Burza

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 Szkoła
15:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:30 Szkoła
17:30 19 + - obyczajowy
18:00 Zakochani
po uszy - serial
18:30 Brzydula - serial, Polska
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 kryminalny prod. Polska Policjanci
z dwóch komend codziennie
interweniują, począwszy od
pijackich melin, a skończywszy na domowych kłótniach.
20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminałny - serial
kryminalny prod. Polska
21:40 Ekstremiści 23:30
Ryzykanci 00:35 Śmierć na
1000 sposobów 01:25 STOP
Drogówka 02:25 TOP 10 Lista
Przebojów

DRAMAT

DRAMAT AKCJI

KOMEDIA

20:00 Na wschód od
Hollywood - Łagodna
- dramat, prod. Rosja,
Francja, 2017
22:30 Więcej niż ﬁkcja
- Gdy opadnie pył
- ﬁlm dokumentalny
00:05 Co dalej? - program
publicystyczny
00:25 Jazz - „Polonezy” Marcina
Maseckiego - koncert
01:40 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
02:15 Lekkie obyczaje
- Peggy Sue wyszła
za mąż
- ﬁlm fabularny
04:05 Kino nocne - Bandyta
- dramat, prod. Polska
05:40 Miniaudycja - Jeszcze
więcej kultury
05:50 Zakończenie dnia

22:00 Patrol
- dramat akcji
Doświadczony ratownik
bierze pod swoje skrzydła
młodego, zbuntowanego
adepta, którego zachowanie ma związek z traumatyczną przeszłością.
00:55 Kiedy dzwoni
nieznajomy
02:30 Castle
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

21:30 Notting Hill
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, 1999,
reż. Roger Michell,
wyk. Julia Roberts,
Hugh Grant, Richard
McCabe, Rhys Ifans, James
Dreyfus, Dylan Moran
Życie rozwiedzionego
właściciela księgarni zmienia się, gdy do jego sklepu
wchodzi sławna aktorka
ﬁlmowa.
00:05 Choć goni nas czas
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2007,
reż. Rob Reiner,
wyk. Jack Nicholson,
Morgan Freeman, Sean
Hayes, Beverly Todd
02:10 Druga strona
medalu - talk show

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 11:25 Myśląc
Ojczyzna 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Apokryfy 13:10 Co by było
gdyby zwierzęta mówiły?
Baśka Murmańska 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie. Antigua, Gwatemala
13:30 Msza Święta 14:30
Wielcy i mali 15:40 100
cudownych miejsc na świecie
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Galilejczyk
- prezentuje Keith Garner
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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

22 października

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 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - Cała prawda
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce Nowe gatunki. Wyprawa
stulecia - ﬁlm

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2017
06:45 Operacja Zdrowie
- magazyn medyczny
07:15 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

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody - program
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
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

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 - Polowanie
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

14:10 Na dobre i na złe
- serial TVP
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
20:40 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
20:45 Filmowe czwartki
- Francuska suita
22:45 Zabić Reagana
- dramat, prod. USA
00:40 Tak to się teraz robi
- komedia
02:30 Dzielnica bankowa
- serial sensacyjny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Lejdis
- ﬁlm komedia, Polska,
2008, reż. Tomasz Konecki,
wyk. Iza Kuna, Edyta
Olszówka, Magdalena
Różczka, Anna Dereszowska, Robert Więckiewicz,
Piotr Adamczyk, Borys
Szyc, Tomasz Kot, Tomasz
Karolak, Rafał Królikowski,
Danuta Stenka, Krzysztof
Globisz
01:20 Gala French Touch
03:20 Uwaga!
- magazyn
03:40 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 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
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
FILM OBYCZAJOWY

22:05 Step Up 2
- ﬁlm obyczajowy
Andie ma 16 lat.
Po śmierci matki traﬁa
pod opiekę jej przyjaciółki,
Sarah, z którą zamieszkuje
w ubogiej dzielnicy
Baltimore. Ku rozczarowaniu opiekunki, Andie
nie najlepiej radzi sobie
w szkole, ponieważ
całą uwagę i energię
skupia na tańcu, który
wypełnia jej życie i
marzenia. Dziewczyna
większość czasu poświęca
na próby z grupą 4 1 0,
która walczy o zwycięstwo
w nielegalnym konkursie
tańca.
00:25 Kabaretowa
Ekstraklasa

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni
- Cezary Harasimowicz
09:15 Ceremonia pogrzebowa
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Jacek Bromski,
wyk. Anna Romantowska,
Jadwiga Jankowska
11:00 Modrzejewska - serial
TVP, reż. Jan Łomnicki,
wyk. Krystyna Janda
12:25 Viva Dada - ﬁlm
13:30 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:30 Casting
14:55 Trzy młyny - serial TVP
16:00 Młyn i krzyż - ﬁlm
kostiumowy
17:45 Co dalej?
18:05 Monika Sosnowska
- reportaż z wystawy
18:20 Którędy po sztukę
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
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 Legalna blondynka
22:00 Trener bardzo
osobisty

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 Szkoła
15:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:30 Szkoła
17:30 19 + - obyczajowy
18:00 Zakochani
po uszy - serial
18:30 Brzydula - serial, Polska
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.
W swojej pracy spotykają
przemytników, handlarzy
narkotyków i wiele innych
podejrzanych osób.
17:00 Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
prod. Polska 20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny - serial
kryminalny 21:40 Operacja
Chromit 00:00 Wspaniali
ludzie 00:35 Śmierć na 1000
sposobów

SERIAL KOSTIUMOWY

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

18:55 Wojna i pokój
- serial kostiumowy
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu
- Proces
21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Proces - dramat
23:40 Co dalej? - program
publicystyczny
00:05 Scena muzyczna
01:05 Informacje kulturalne
01:35 Na wschód od Hollywood - Łagodna
- dramat, prod. Rosja
04:05 Kino nocne
- Bez wstydu
- dramat
05:30 Miniaudycja
- Jeszcze więcej kultury
05:45 Zakończenie dnia

00:00 American Pie:
Bractwo Beta
Erik i Cooze przybywają
do collegu. Od pierwszego
momentu miejsce
przypada im do gustu
- wokół nich same piękne
dziewczyny. Na miejscu
zastają kuzyna Erika
- Dwighta, który przewodzi bractwu Beta. Dwight
zaprowadza chłopaków
na imprezę.
02:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
02:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:45 Menu na miarę

21:30 Ocean’s Thirteen
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2007, reż. Steven
Soderbergh, wyk. George
Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon, Andy Garcia, Al
PacinoElliott Gould, Don
Cheadle, Casey Aﬄeck,
Scott Caan, Bernie Mac,
Carl Reiner, Eddie Izzard,
Vincent Cassel, Julian
Sands
00:00 Szybcy i wściekli:
Tokio Drift
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2006, reż. Justin
Lin, wyk. Lucas Black, Bow
Wow, Nathalie Kelley, Brian Tee, Kang Sung, Brian
Goodman, Vin Diesel
02:20 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
09:30 Ojciec Klemens Vismara
10:00 Informacje dnia 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 Bernadetta księżniczka z Lourdes
13:30 Msza Święta 14:30 Samuraj Chrystusa 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 Sanktuaria polskie
- Sanktuarium św. Józefa
w Wadowicach 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 Czesława Koniecznego)

» Wojciech Dąbrowski pięciokrotnie zdobywał
medale mistrzostw Polski juniorów

Z lejcami trzeba się urodzić
Mamy wrażenie, że w świadomości przeciętnego kibica liczy się tylko futbol, koszykówka, siatkówka, no może jeszcze lekkoatletyka.
Inne dyscypliny sportu są marginalizowane, żeby nie napisać wyszydzane. A już takie jeździectwo, to w ogóle o czym mówimy?! Tymczasem to piękne połączenie umiejętności zawodnika z umiejętnościami
zwierzęcia.
Tak, bo żeby odnosić sukcesy w
jeździectwie, nieważne w jakiej
konkurencji, harmonia człowieka z
koniem jest po prostu niezbędna.
To dyscyplina od zawsze związana
w Wałbrzychu ze Stadem Ogierów

Książ, gdzie w 1950 roku Ludowy
Klub Sportowy Książ, który założyli
Marek Piotrowski i Jan Durdełło.
Trudno było początkowo o sukcesy
sportowe, zwłaszcza, że najpierw
postawiono na szkolenie tylko w

» W 1985 roku Czesław Konieczny zmienił konkurencję i zaczął
z sukcesami uprawiać powożenie zaprzęgami czterokonnymi

ujeżdżeniu. Czołowym zawodnikiem w tej konkurencji był Czesław
Geldner, który w 1956 roku zajął
piąte miejsce podczas rozegranych w
Gnieźnie mistrzostw Polski. Dopiero
po przejęciu sterów w stadninie
przez Zbigniewa Dąbrowskiego,
nastały lepsze dni dla jeździectwa.
Wyniki pojawiły się, gdy książańską
sekcję przejął pod swoje skrzydła
wielosekcyjny wtedy klub, jakim był
Górnik Wałbrzych. Stało się to w
1965 roku i przez kolejnych 16 lat
jeździectwo mogło się bez kłopotu
rozwijać, mając zapewnione finansowanie z kopalni. Trenerem został
Zbigniew Dąbrowski, były żołnierz
Armii Krajowej, wielki miłośnik koni i
legenda polskiego powożenia. To on
w latach 1970-1992 był dyrektorem
Stada Ogierów Książ, tworząc dobre
warunki do uprawiania jeździectwa. Za
jego kadencji rozpoczęto organizować
cykliczny konkurs o „Złotą lampkę górniczą”, który z czasem stał się bardzo

prestiżowy. W 1971 roku zwycięzcami
tego konkursu zostali juniorzy z Książa – Czesław Konieczny startujący
na koniach Litawor i Smogora oraz
Wojciech Dąbrowski na koniu Babinicz.
To właściwie dwaj najbardziej utytułowani zawodnicy tej dyscypliny
sportu, wywodzący się z Wałbrzycha.

Tak, wiemy. Wielu z was mogło o
nich nigdy nie słyszeć, ale zaręczamy
nie tylko toczącą się lub latającą piłką
człowiek żyje. Pierwotnie najważniejszą konkurencją było ujeżdżenie.
Potem doszły skoki przez przeszkody.
Z czasem zaczęto wszechstronny
konkurs konia wierzchowego i powożenie zaprzęgami.
Znakomitym jeźdźcem był zwłaszcza Wojciech Dąbrowski (syn Zbigniewa), który jako junior pięć razy
stawał na podium MP zarówno w
skokach, jak i ujeżdżeniu. Uczestniczył w ME w Szwajcarii. W 1971
roku razem z kolegami z drużyny
juniorów pojechał do Toronto, gdzie
zajął indywidualnie 5 miejsce w
skokach. W tym samym roku w Sofii
wystartował w tzw. Mistrzostwach
Państw Demokracji Ludowej, skąd
Polacy przywieźli złoto w drużynie.
W 1974 roku Dąbrowski wystartował w CSIO w Trinwillershagen
(wtedy jeszcze NRD), gdzie Polacy
wywalczyli pierwsze miejsce drużynowo w Pucharze Narodów.
Drugim bardzo utytułowanym
zawodnikiem w sekcji jeździeckiej
Górnika był Czesław Konieczny, który
swoją przygodę z końmi rozpoczął
w 1968 roku. Jako junior odnosił
sukcesy w skokach przez przeszkody
(uczestniczył w MP i ME), a także
jako senior w WKKW (mistrzostwa
Europy) i Pucharze Narodów. W 1985
roku postanowił zmienić konkurencję
i zaczął z sukcesami uprawiać powożenie zarówno zaprzęgami cztero- i
dwukonnymi. Dzięki tej decyzji Konieczny pojechał w 1987 roku na MŚ
w powożeniu parami, zdobywając
w niemieckim Riesenbeck brązowy
medal drużynowo. W tej samej konkurencji podczas czempionatu globu
w 1995 roku w Poznaniu wałbrzyszanin wywalczył srebro zespołowo i
był czwarty indywidualnie. W MP w
powożeniu zaprzęgami dwukonnymi
zdobył łącznie 5 medali – 2 złote, tyle
samo srebrnych i 1 brązowy. Z kolei
w „czwórkach” raz został brązowym
medalistą MP. Czesław Konieczny był
także trenerem reprezentacji Polski w
powożeniu.

» Zbigniew Dąbrowski to legenda polskiego powożenia

Tomasz Piasecki
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Fot. Ryszard Burdek

» W trzeciej kwarcie biało-niebiescy
zagrali tak, że Wawelskim Smokom
łuski spadły z grzbietu

Smoki? Wkładamy między bajki!
W 3. kolejce Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał u siebie Wisłę Chemart Kraków 91:79 i tym samym pozostał niepokonany w Suzuki 1 lidze. Był to pierwszy od początku pandemii domowy mecz koszykarzy
o punkty.
Byliście kiedyś zapewne
w Krakowie. A jak w Krakowie, to i na Wawelu. W jego
okolicy znajdziemy rzeźbę z
brązu, przedstawiającą Smoka
Wawelskiego. Wykonał ją w
1969 roku Bolesław Chromy,
a kilka lat później dodano
instalację gazową, dzięki czemu smok zieje ogniem na
turystów. Gdy myślę o drugiej
stolicy Polski, widzę oczami wyobraźni potężną Wisłę
(rzekę) oraz wznoszącą się
nieopodal rzeźbę. Gdy natomiast poszukam skojarzeń z
męską koszykówką z tamtych

stron, ognia, delikatnie mówiąc, w ostatnich latach brak.
Wisła (towarzystwo sportowe)
największe triumfy święciła w
czasach, gdy pan Chromy brał
się za konstrukcję rzeźby.
W trzeciej kolejce Suzuki
1 ligi Górnik był faworytem
starcia z krakowianami. „Wawelskie smoki” nie schowały
się jednak w jamie. Stanęły
do walki, w szczególności
zionęły ogniem w pierwszej
połowie. Przy stanach 28:37 i
33:41 czuliśmy się poparzeni..
A niech to… Tylko tego nam
w Wałbrzychu brakowało!

Przecież ledwie dwa dni przed
meczem polski rząd ustanowił
w całym kraju żółtą strefę,
co postawiło klub pod ścianą, ograniczając wypełnienie
Aqua-Zdroju do maksymalnie
25 procent możliwości tego
obiektu. W środku znalazło się
więc ledwie 500 osób, wielu
musiało obejść się smakiem.
Zaraza po raz kolejny pokazała
Górnikowi środkowy palec,
ale zgromadzeni w obiekcie
nie zamierzali rozpaczać nad
losem nieobecnych. Ryknęli
z całych sił aż miło! Był to
pierwszy od lutego 2020
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roku mecz biało-niebieskich
w domu o punkty i tę tęsknotę
było słychać w wydostających
się z gardeł decybelach. Nie
powiem, brakowało mi tego
tak bardzo jak astronautom ze
świetnego serialu „Rozłąka”
(do obejrzenia na Netflixie) w
kosmosie wody.
Ryk fanów pobudził koszykarzy i zagłuszył Wawelskie
Smoki. Nasi wdarli się w świadomość rywali, jak malunek z
napisem „Wałbrzych” wcisnął
się pomiędzy przeróżne pociągnięcia pędzla przy suficie krakowskich Sukiennic
(jeżeli byliście tam, wiecie, o
czym piszę). Trzecia kwarta
to koncert naszych (28:15).
Okazało się, że te wszystkie
historie ze smokami można
włożyć między bajki. Fakty
są bowiem takie, że Górnicy
istnieją naprawdę, a trzecie
zwycięstwo z rzędu i status
niepokonanego w lidze są jak
najbardziej realne.
Wygrana cieszy, ale Wisła
to beniaminek, któremu mało
kto daje szansę na walkę o
play-off. Poważne wyzwania
dopiero przed Górnikiem. W
środę derby Dolnego Śląska
we Wrocławiu z silnym WKK,
a w sobotę batalia u siebie z
kolejną ekipą ze ścisłej czołówki, czyli Grupą Sierleccy
Czarnymi Słupsk (10.10, godz.
17:00).
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Wisła Chemart Kraków 91:79 (26:24, 20:22,
28:15, 17:18)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 17, Malesa 15, Ratajczak
15, Koperski 13, Cechniak 8,
Wróbel 8, Zywert 7 (8 as),
Kamiński 5, Podejko 3.
Dominik Hołda

Maciek,
no wreszcie!

W pierwszych dwóch meczach obecnego sezonu Maciej Koperski nie błyszczał w
ofensywie. Przeciwko Wiśle w
końcu się odblokował. Zaliczył
13 pkt, trafił dwie ważne trójki, był prawie nieomylny na
linii rzutów wolnych i zaliczył
5 przechwytów.

WIESZ CO | NR 41/13.10.2020 r.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

28

