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Czy wiesz, że…

nazywali ją wałbrzyszanie) przetrwała tylko
kilka lat. W budynku w 1955 roku otwarto
szkołę podstawową (późniejsza PSP nr 12 im.
Włodzimierza Puchalskiego).
Budynek przy ulicy Adama Mickiewicza
24 powstał w 1900 roku i od początku przeznaczony był na szkołę. Najpierw działała tu
podstawówka, potem Katolicka Szkoła dla
Dziewcząt (wtedy też przebudowano obiekt),
a następnie Szkoła Ludowa.

Czytaj str. 16

T y l ko u n a s 2 8 s t r o n !

Nie tylko COVIDEM człowiek żyje
Oczywiście z naszą gazetą, w której
na 28 stronach znajdziecie wszystkie
swoje ulubione stałe rubryki i jak co
tydzień porcję porządnej i nieszablonowej publicystyki.
Ponawiamy ponadto nasz apel. Jeśli
znacie ciekawych ludzi lub interesujące
historie, dajcie nam znać. Napiszcie do
nas, o czym chcielibyście przeczytać na
łamach WieszCo. Może macie wiedzę

o czymś, o czym my nie mamy zielonego pojęcia. Po prostu poinformujcie
nas o tym pisząc maila na adres:
redakcja@wieszco.pl.
I jeszcze jedno przypomnienie, o
którym właściwie nie musimy już
pisać, ale co nam szkodzi. Może niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą. Nasz
tygodnik w wersji papierowej otrzymacie co wtorek bezpłatnie w ponad
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Wtorek 27.10
Temp. 10/6
przelotne opady

Czwartek 29.10
Temp. 10/5
słonecznie

150 punktach kolportażu na terenie
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Również bez
płacenia, ale on-line przeczytacie nas
codziennie w sieci. Wystarczy zajrzeć
pod adres: www.wieszco.pl. Ściągnąć
dowolny numer gazety (dostępne są
wszystkie archiwalne wydania WieszCo) i chociaż na chwilę zapomnieć o
pandemii. Miłej lektury.
Redakcja

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 28.10
Temp. 10/6
zachmurzenie małe

O koronawirusie można pisać i pisać. Robić dziesiątki tematów, analiz i Bóg wie, co
jeszcze. Tylko po co? Żeby nakręcać spiralę histerii? Idziemy pod prąd. O pandemii
podajemy najważniejsze informacje. Przydatne i praktyczne. Poza tym proponujemy
wam wziąć głęboki oddech i chwilowo zresetować się, czytając WieszCo.
Nie nakręcajmy się i nie wyczekujmy
kolejnych rekordów zachorowań. Co
nie znaczy, że chcemy uśpić waszą
czujność. Co to, to nie. Bądźcie ostrożni
i dbajcie o siebie. A gdy coś ważnego
lub przełomowego i związanego z
koronawirusem zdarzy się w Wałbrzychu, Świdnicy, czy regionie, na pewno
was o tym poinformujemy. Tymczasem
proponujemy odskocznię od COVIDA.

RYS: Marcin Skoczek

Red

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

W latach 1947-1949 w Wałbrzychu przy
ulicy Adama Mickiewicza 24 funkcjonowała
Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym. Jej głównym zadaniem
było kształcenie dziewcząt na gospodynie
domowe i pracownice placówek żywienia
zbiorowego. Szkołę tworzyły: Gimnazjum
Gospodarcze i Gimnazjum Krawieckie. W roku
szkolnym 1949/1950 zlikwidowano gimnazja,
co spowodowało przekształcenie tych szkół w
technika. Jednak „szkoła żon” (jak popularnie

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Piątek 30.10
Temp. 10/4
zachmurzenie duże
Sobota 31.10
Temp. 9/4
zachmurzenie małe
Niedziela 01.11
Temp. 12/5
pochmurno
Poniedziałek 02.11
Temp. 11/4
zachmurzenie małe

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.

Nowe miejsca postojowe niedaleko nekropolii jeszcze przed
Wszystkimi Świętymi to bardzo dobra wiadomość dla odwiedzających to miejsce. Mowa o Białym Kamieniu przy ulicy Piaskowej.

Inwestycja kosztowała ponad
350 tys. zł.
- Cieszę się, że wykonawcy
udało się zakończyć pracę
przed dniem Wszystkich Świę-

tych. Nowe miejsca postojowe to spore ułatwienie dla
odwiedzających cmentarz –
mówi prezydent Wałbrzycha,
Roman Szełemej.

Inwestycja przypadła do
gustu mieszkańcom, którzy z dużym zadowoleniem
pr zyjęli wygląd nowych
miejsc postojowych. Podkreślają, że z tego parkingu
będzie można korzystać
przez cały rok. Do tej pory
miejsce to nie wyglądało
zbyt okazale, było dużo
błota i nierówności.
SCB

Fot. użyczone (LOT AW/Marcin Jagiellicz)

» Od 24 października cała Polska jest jedną, wielką, czerwoną strefą

Cali jesteśmy w czerwieni
Wirus nie odpuszcza, dlatego cała Polska znalazła się w czerwonej
strefie, a to wiąże się ze sporymi ograniczeniami. Co to tak naprawdę
oznacza dla naszego regionu, który był dotąd oznaczony na żółto? Nie
tylko „stare” rygory, które już funkcjonowały w połowie kraju, ale też
nowe obostrzenia ogłoszone w zeszły piątek przez rząd, a obowiązujące od ostatniej soboty. To jak mały lockdown.
Na grafice macie dokładnie wypisane nowe zasady bezpieczeństwa,
które weszły w życie 24 października i na razie mają obowiązywać
przez 2 tygodnie. Trzeba je znać
jak tabliczkę mnożenia. Obudzeni
w środku nocy musicie wiedzieć,
co wam wolno, a właściwie czego
nie możecie robić. Musimy wszyscy
zacisnąć zęby.
Teraz o najważniejszych zmianach. Uczniowie z klas IV-VIII w
podstawówkach oraz starsi ze
szkół średnich, a także studenci,
wszyscy przeszli na tryb nauki
zdalnej. Jedynie dzieci z klas I-III
oraz przedszkolaki będą uczyć się
jak dotychczas, czyli stacjonarnie.
Małolaci, którzy nie ukończyli 16
lat, w godz. 8:00-16:00 mogą
poruszać się na zewnątrz tylko

pod opieką dorosłych. Lokale gastronomiczne zostały zamknięte.
Przy stoliku w knajpce nie zjemy
już ulubionego spaghetti i nie napijemy się rano espresso. Możliwe
jest tylko zamawianie jedzenia i
napojów na wynos. Pamiętajcie
o rygorach robienia zakupów w
sklepach. W tych mniejszych może
przebywać 5 osób w przeliczeniu
na jedną kasę. Z kolei w marketach ten limit to 1 osoba na 15
m. kw. powierzchni Bądźcie przygotowani na to, że w niektórych
miejscach (podobnie jak to było
wiosną) znów mogą tworzyć się
kolejki przed sklepami. Wprowadzono też zakaz przemieszczania
się osób powyżej 70 lat. Z wyłączeniem wykonywania czynności
zawodowych, zaspokajania nie-

Fot. (red)

Zbudowali parking koło cmentarza

Będzie z niego mogło skorzystać jednocześnie 15 samochodów. Całość powstała
w ramach Wałbrzyskiego
Budżetu Partycypacyjnemu.
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zbędnych potrzeb życia codziennego (np. zakupy, wyjście do
lekarza lub z psem), uczestnictwa
w mszy. Na razie nie wiadomo,
czy 1 listopada cmentarze zostaną
zamknięte. Jedno jest pewne. Jeśli
chcecie odwiedzać groby swoich
bliskich, rozłóżcie to w czasie.
Na koniec coś, co na pewno
zainteresuje starsze osoby. Zaczął
działać Solidarnościowy Korpus
Wsparcia Seniorów. Dzięki zaangażowaniu rządu, samorządów,
ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy osoby starsze uzyskają
niezbędną pomoc w tym trudnym
czasie.
Uruchomiono specjalną i darmową infolinię – 22 505 11 11.
Dzięki niej seniorzy będą mogli
poprosić o pomoc w czynnościach,
które wymagają wyjścia z domu,
a które utrudnione są przez pandemię. Na przykład będzie można
poprosić o zrobienie zakupów.
Dane osoby zgłaszającej zostaną
przekazywane do konkretnych
ośrodków pomocy społecznej (np.
w Wałbrzychu lub Świdnicy), które
będą kontaktować się z seniorami,
żeby ustalić, czego im potrzeba.
Zarówno korzystanie z infolinii, jak
i udzielana przez wolontariuszy
pomoc będą bezpłatne. Pamiętajcie, że korzystając ze wsparcia
zapłacicie jedynie za same zakupy.
Ale uwaga, pomoc skierowana
jest tylko do osób powyżej 70.
roku życia. Zadaniem gmin będzie
prowadzenie rejestru tych, którzy
zdecydowali się na pozostanie
w domu i potrzebują wsparcia
wolontariuszy.
Tomasz Piasecki

FAKtY

Zlustrują drogi
Policjanci z wałbrzyskiej „drogówki” przez najbliższy miesiąc będą prowadzić na terenie naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego jesienną
lustrację dróg.

oznakowanie pionowe i poziome, czy nie występują nieuzasadnione warunkami, nadmiernie restrykcyjne ograniczenia

kują, w których miejscowościach
brakuje chodnika, w przypadku
dużego natężenia ruchu pieszych,
czy rosnące na poboczach dróg
drzewa nie powodują zagrożenia
dla uczestników ruchu drogowego oraz nie powodują niszczenia
nawierzchni drogi i czy oświetlenie dróg, szczególnie przejść dla
pieszych, jest właściwe i wystarczające.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Mundurowi podejmując działania sprawdzą m.in.: stan nawierzchni, czy na drogach nie
występuje sprzeczne ze sobą

prędkości na danych odcinkach
dróg. Sprawdzą też, czy drogi są
bezpieczne dla ich niechronionych uczestników, czy przejazdy
kolejowe są prawidłowo i czytelnie oznakowane, a także czy
dojeżdżając do nich kierujący pojazdami mają dobrą widoczność,
czy nie występuje nieprawidłowe,
nieczytelne lub zbędne oznakowanie, czy łuki drogi są właściwie
oznakowane. Ponadto zweryfi-
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Czy leci z nami prezydent?
Pytanie jest zasadne. Jak w tej komedii sprzed 40 lat, w której chodziło o pilota. Gdy jakiś fajtłapowaty gość – taki wiecie, odpowiednik
największej niedojdy ze szkoły, której każdy zjadał drugie śniadanie
– próbował opanować samolot. Andrzej Duda nawet nie próbował
zapanować nad państwem, bo zapadł się pod ziemię. Od niedawna
wiadomo, że ma koronawirusa. A wcześniej? Był na nartach, czy
identyfikował ssaki na Twitterze?

Nie wiemy jak wy, ale my chętnie
byśmy usłyszeli od głowy państwa
tydzień lub dwa tygodnie temu, jak
w Pulp Fiction Jules od Marsellusa
Wallace’a coś w stylu: „nic się nie
martwcie, wysyłam na pomoc Wolfa”.
Kurna, dla nas złamasów, to by w
zupełności wystarczyło. Wiadomo,
że nie chodzi o jakiegoś pieprzonego
„wilka”, który u Tarantino rozwiązuje
wszystkie problemy. Nawet te największe włącznie z rozbryzganym
mózgiem czarnoskórego rzezimieszka
na tylnej kanapie samochodu, ale o

uspokojenie społeczeństwa. Wlanie
w serca nadziei, powiedzenie czegoś
pokrzepiającego, dodanie otuchy w
tym trudnym czasie. Ale brak przekazu też był jakimś przekazem.
Tymczasem z Pałacu Prezydenckiego nie wypływał długo żaden komunikat. Jakby zlew się zapchał. Przed
wyborami wystarczyło kurek odkręcić
w kranie, a z wielkim ciśnieniem
wylatywał z niego Andrzej Duda.
Widzieliśmy go, jak uśmiechając się z
gospodarską wizytą odwiedzał zakład
produkujący środki do dezynfekcji,

chwalił amatorskie krawcowe, w
pocie czoła szyjące w przydomowym
warsztacie maseczki z zasłonek lub
pouczał ludzi, co zrobić, żeby nie dać
się zarazić. Bo, jak mówił latem jego
kumpel z rządu, wirus jest w odwrocie
i właściwie nie trzeba się go bać.
Gdybyśmy pisali ten tekst w tempie w jakim przymierzał się dziś
prezydent Polski do zabrania głosu
w obliczu walki z pandemią, pewnie
czytalibyście go najwcześniej gdzieś
po świętach. Wielkanocnych. Przyznajemy, siadaliśmy do tego felietonu

przynajmniej już dwa razy. Każdorazowo nawiedzała nas jednak identyczna
myśl, jak nadopiekuńcza matka pokój
swojego synalka, że może jeszcze za
wcześnie, by sobie z tego dworować.
Może dać szansę, jak ciągle szanse
dostaje Robert Kubica, bo może w
końcu głowa państwa wreszcie coś
z siebie wydusi. Jak młody piłkarz
podczas wywiadu przed kamerami
telewizyjnymi. Nie wykluczamy, że
czytając te słowa będziecie jednak po
jakimś kwiecistym orędziu Andrzeja
Dudy. Dorównującym mowie wygła-

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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szanej choćby przez Martina Luthera
Kinga. Wtedy zmuszeni zostaniemy
wszystko odszczekać.
Wróćmy do głównego wątku, bo
oddaliliśmy się od niego niebezpiecznie jak małoletni uczeń z ADHD na
wycieczce w górach. No więc gdzie
był prezydent, gdy kryzys narastał,
piętrzyły się problemy, a chorych
przybywało w zastraszającym tempie?
Gdy członkowie rządu przypominali
średniowiecznych rycerzy zwiedzających rozświetlone Las Vegas. Dziwiący
się z rozdziawionymi gębami, że tu coś
miga, pod nogami się rozświetla, a
tam wyskakuje. Przez co o skutecznej
walce z wirusem możemy na razie
pomarzyć jak wilk o złapaniu psotnego
zająca w znanej radzieckiej kreskówce.
Choć w Lotto nigdy nawet „trójki”
nie trafiliśmy, więc te nasze przewidywania można o kant d… potłuc, to
zaryzykujemy kilka wersji odpowiedzi,
dlaczego prezydent Polski był mało
aktywny. Może zajmował się identyfikacją ssaków na Twitterze, określając
sympatycznego stwora jako opos?
No dobra, bez jaj, kto z was mądrale
wiedział, że ten nieco większy od
szczura pędrak, to od niedawna
dydelf wirginijski? To zresztą nie ma
większego znaczenia. Ważniejsze w
jak twórczy i pożyteczny sposób czas
spędzała głowa państwa. Nawet jeśli
to jego pracownicy byli tak aktywni
na Twitterze, to czujemy, jakby ktoś
nam oposem (pardon) obuchem z
całej siły w łeb przypierdzielił. Może
najważniejsza osoba w kraju wyjechała na narty? Jakoś nie możemy pozbyć się obrazu prezydenta na stoku,
szusującego po białej pierzynce. Jest
też inne wytłumaczenie. Pewnikiem
szykował przemówienie po angielsku,
żeby zaskoczyć nie tylko rodaków,
ale całą Europę, wzmacniając w ten
sposób przekaz dnia. Może Andrzej
Duda przygotowywał się do jakiegoś
ważnego wywiadu, żeby nie wypaść
bardziej kuriozalnie niż podczas rozmowy z pewnym ojcem z Torunia,
który rugał głowę państwa na antenie
telewizji, niczym belfer uczniaka z
matematyki. Wielce prawdopodobne, że prezydent robił kurs obsługi
respiratora, by wspomóc medyków
na pierwszej linii frontu. Byle tylko nie
uczono go na sprzęcie marki SzuMo
& Wspólnicy, model Zjawa 2020, bo
prędko z tego kursu by nie wrócił.
Teraz wiemy, że jest zakażony koronawirusem. Dużo zdrowia, panie
prezydencie. I szybkiego powrotu do
aktywności. Naród czeka.
Tomasz Piasecki
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Pociąg w stylu retro
Rekonstruktorzy historii zaskakują sympatyków dawnych czasów w różnoraki sposób.
Tym razem ponownie mogliśmy podziwiać
pociąg w stylu retro. Przejazdy zabytkowymi
parowozami odbywają się na naszym terenie
dość regularnie. Zawsze przyciągają fanów.

Fot. użyczone (Emilian Bera/Facebook)

Trasa 286 (Jaworzyna Śląska
– Wałbrzych – Jedlina-Zdrój –

Głuszyca – Kłodzko – Głuszyca
– Jedlina-Zdrój – Wałbrzych

– Jaworzyna Śląska) powstała
w latach 1879-80 jako przedłużenie Śląskiej Kolei Górskiej.
Linia przebiegała przez tereny
obfitujące w doliny i wzgórza,
co wymuszało budowę wielu
wiaduktów, mostów i tuneli.
Tak więc po drodze czeka nas
przejazd 3 tunelami – w tym
jednym z najdłuższych w Polsce
– pod Świerkową Kopą, który
liczy 1168 metrów.
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Kolejny przejazd lokomotywy
parowej TKt48-18 z zabytkowym
zestawem wagonów po malowniczej trasie ponownie wzbudził
spore zainteresowanie. Podczas
postoju na dworcu Wałbrzych
Główny najwięcej radości sprawił najmłodszej grupie widzów,
którzy z dużym zaangażowaniem
przyglądali się rozłączeniu i późniejszym połączeniu parowozu ze
SCB
składem.

Fot. (red)
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» We wspólnocie siła. Nie od dziś to wiadomo

Aglomeracja rośnie w siłę
Wspólnota wielokrotnie udowodniła, że stanowi siłę, która jest w stanie
dla własnego regionu wywalczyć dofinansowanie, dzięki czemu życie
jest dużo wygodniejsze. Do Aglomeracji Wałbrzyskiej dołączyło kilka
kolejnych gmin: Mściwojów, Wądroże, Męcinka, Jawor i Paszowice.
- Aż 28 gmin w Aglomeracji
Wałbrzyskiej, to siła, z którą
wszyscy się liczą. Wspólnie jesteśmy w stanie zdziałać więcej.
Dziś zaczynamy już kolejny etap
prac nad finansowaniem na
lata 2021-2030. Mamy gotowe
projekty, które pozwolą nam sięgnąć po bardzo duże pieniądze
– cieszy się prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i lider AW.
Burmistrz Jawora Emilian Bera,
jednego z nowych członków,
mówi o swoich oczekiwaniach
względem przynależności do
wspólnoty. – Pięć gmin z powiatu jaworskiego dołącza do
Aglomeracji, by czerpać z jej do-

robku i doświadczenia. Cieszymy
się, że możemy być jej częścią,
że możemy współpracować,
że będziemy mogli realizować
wspólne projekty – mówi o czekającej jego gminę współpracy
Emilian Bera.
Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (tzw. ZIT) to forma współpracy samorządów,
współfinansowana ze środków
Funduszy Europejskich. Dzięki
niej samorządy mogą skuteczniej i efektywniej realizować
swoje przedsięwzięcia. Dzięki
dialogowi z samorządem województwa w ostatnich miesiącach
gminy wypracowały nowe formy

współpracy. W nowej perspektywie finansowej ZIT-y będą
realizować głównie założenia
działu „Europa bliżej obywateli
dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju
obszarów miejskich, wiejskich
i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych”. - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
to narzędzie służące realizacji
regionalnych strategii rozwoju.
Dzięki niemu dbamy o zrównoważony rozwój poszczególnych
obszarów Dolnego Śląska spełniając ich potrzeby – wyjaśnia
marszałek województwa Cezary
Przybylski.

W perspektywie finansowej 2021-2027 Dolny Śląsk
został zaklasyfikowany jako
„region w okresie przejściowym”. Oznacza to, że
będziemy dysponować
mniejszym wsparciem
unijnym. Dodatkowo
dofinansowania
będą na niższych niż do tej
pory poziomach.
Dlatego zarząd
województwa
dolnośląskiego
podjął decyzję,
aby nie powierzać roli instytu-

cji pośredniczącej poszczególnym związkom ZIT.
- Do końca października
przedstawiciele poszczególnych obszarów mają przekazać zarządowi województwa
zarysy swoich strategii i
planów działań wraz
z listą projektów
planowanych do
realizacji – mówi
wicemarszałek
Dolnego Śląska
Grzegorz Macko.
SCB

» Burmistrz Jawora Emilian Bera cieszy się,
że zarządzane przez niego miasto weszło w
skład Aglomeracji Wałbrzyskiej

FAKtY
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Podstrefa się rozrasta

swoich kopii aż do momentu,
kiedy zostaje zniszczona. I
rozsiewa się dalej.
– Jak więc łatwo zauważyć,
otrzymanie substancji neutralizującej działanie enzymu PLpro
mogłoby całkowicie zatrzymać
rozprzestrzenianie się wirusa
w organizmie, a tym samym
wyleczyć COVID-19 – mówi
naukowiec Marcin Drąg. I to
właśnie udało się osiągnąć
zespołowi prof. Drąga we
współpracy z grupami prof.
Tonego Huanga (New York
University School of Medicine)
oraz Shauna Olsena (Medical
University of South Carolina).
– Inhibitory, czyli substancje powstrzymujące działanie
PLpro, wysłaliśmy do Stanów
Zjednoczonych, w nadziei na
uzyskanie ich struktury krystalicznej. To się udało. Struktury
krystaliczne pomagają w pracach nad lekami. Przetestowaliśmy wiele związków, różnych
pochodnych leków, udało się
nam zidentyfikować cząsteczki,
które się bardzo dobrze wiążą z tą proteazą – opowiada
KaR
profesor.

» – Alternatywą dla szczepionki mogą być leki
antywirusowe – uważa świdniczanin, prof. Marcin Drąg

Lek czy szczepionka na wirusa?
Dobre wieści. Świdniczanin, profesor Marcin Drąg wraz z zespołem polskich i zagranicznych naukowców rozszyfrował strukturę jednego z enzymów SARS-CoV-2. Uczeni
znaleźli substancję, która hamuje całkowicie jego działanie.
Marcin Drąg urodził się w
1975 roku w Świdnicy. W 1999
roku ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora uzyskał
na Politechnice Wrocławskiej
w 2003 roku, a habilitację na
tej samej uczelni 8 lat później.
Tytuł profesora zaś w 2016
roku, w wieku 41 lat.
O wielkim sukcesie badaczy
z Politechniki Wrocławskiej
poinformowało prestiżowe
czasopismo „Science Advances”. Ostatnie dni dobitnie
pokazują, że pandemia nie
odpuszcza, a nawet zdecydowanie przybiera na sile. Firmy
farmaceutyczne intensywnie
pracują nad kolejnymi fazami
testów szczepionek, w na-

dziei, że za ich pomocą uda się
zatrzymać rozprzestrzenianie
się koronawirusa.
– Alternatywą dla szczepionki mogą być leki antywirusowe – uważa prof. Marcin
Drąg. Świdniczanin miał okazję zajmować się poprzednim
koronawirusem. Badał strukturę patogenu wywołującego SARS. Teraz, z uwagi na
pokrewieństwa SARS-CoV z
SARS-CoV-2, podjął się ustalenia, na ile enzymy (proteazy)
obydwu wirusów są do siebie
podobne. – Przeprowadziliśmy badania porównawcze, jesteśmy jedyną grupą
badawczą na świecie, która
takie rzeczy robi. Okazało się,
że proteaza PLpro w obydwu

przypadkach jest identyczna –
opowiada prof. Drąg.
Naukowiec wyjaśnia, że
kiedy wirus wnika do komórki,
wykorzystuje ją do produkcji
kompleksu swoich białek. Z
niego uwalniają się proteazy
(SARS-CoV-2 ma je dwie, w
tym PLpro), które dalej „tną”
je na kawałki. W ten sposób
powstają kolejne białka umożliwiające namnażanie się wirusa. PLpro ma również inną
funkcję w zakażonej komórce.
Przetwarza znajdujące się w
niej ludzkie białka, co powoduje, że nie może się ona bronić
przed infekcją. W ten sposób,
bez jakiejkolwiek przeszkody,
wirus replikuje się w komórce
wytwarzając ogromne ilości

REKLAMA

Fot. użyczone (PW)

Fot. wizualizacja

gospodarczą może prowadzić 3-4 przedsiębiorców i pracować około 100 pracowników
– mówi Grzegorz Grzegorzewicz, burmistrz
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. Jaworzyny Śląskiej.
z o.o. wygrała właśnie przetarg na zakup nieruchomości w strefie
Spółka do realizacji inwestycji ma przygospodarczej w gminie Jaworzyna Śląska.
stąpić w nadchodzącym roku, a jej koszt
szacowany jest na ok. 20 mln zł. Dodajmy,
Czego dotyczył przetarg? Jego przed- produkcyjnej o powierzchni około 5 tys. że WSSE „INVEST-PARK” jest drugim inwemiotem był grunt o powierzchni 3,57 ha. metrów kwadratowych. Hala ma składać storem w strefie gospodarczej w Jaworzynie
Uzyskana kwota to prawie 2,2 mln zł brutto. się z 4 modułów wyposażonych w zaplecze Śląskiej, pierwszym w sierpniu została spółka
– Zamiarem nabywcy jest wybudowanie na biurowo-socjalne. W takim pomieszczeniu Fire Family.
KaR
zakupionej nieruchomości modułowej hali działalność produkcyjną lub inną działalność

FAKtY

Droga jak malowana
Wreszcie zakończyły się prace związane z przebudową drogi
gminnej na odcinku Pszenno – Miłochów, współfinansowanej ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadkilometrowy od-

Remont drogi był długo wyczekiwany.
Inwestycja do najtańszych jednak nie należała... Całkowita jej wartość wyniosła
ponad 628 tys. zł. przy dofinansowaniu

w wysokości 440,1 tys. zł. ze środków
UE.
Przebudowa drogi gminnej wykonana
została na odcinku mierzącym dokładnie
1,045 km długości. Zgodnie z projektem jest
to droga jednojezdniowa, dwupasmowa o
szerokości 5 m, wykończona warstwą bitumiczną. Zwiększył się komfort kierowców,
dlatego warto było przez pewien czas męczyć się i korzystać z objazdów. Zakres prac
przy tej inwestycji obejmował przebudowę
nawierzchni drogi gminnej, a także remont,

» Firma NEWAG S.A. na mocy umowy zobowiązała się dostarczyć Kolejom Dolnośląskim 6 hybrydowych Impulsów II

Ekologicznie
i komfortowo

cja współfinansowana jest ze
środków RPO województwa
dolnośląskiego.
– Dzięki tej inwestycji mieszkańcy między innymi Sobótki
i Świdnicy zyskają możliwość
łatwego i wygodnego dojazdu
do stolicy województwa. Naszym celem jest maksymalne
ułatwienie Dolnoślązakom
dotarcia do miejsc pracy i nauki, ośrodków kulturalnych i
rekreacyjnych, żeby komfort ich
życia stale rósł – mówi Tymoteusz Myrda, członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego.
Firma NEWAG S.A. w sumie
dostarczy Kolejom Dolnośląskim 6 hybrydowych Impulsów
II. Pierwsze składy na Dolnym
Śląsku pojawią się za półtora
roku, a kolejne – dwa miesiące
później.
KaR

Nowe pojazdy hybrydowe, jakie dla Kolei
Dolnośląskich wyprodukuje nowosądecki
NEWAG, niebawem wyjadą na tory Dolnego Śląska. Będą szybkie, wygodne, nowoczesne i ekologiczne. Co dla nas najważniejsze, pojadą m.in. przez Świdnicę.

Długo oddalała sie od nas
perspektywa zakupu przez
Koleje Dolnośląskie 6 hybrydowych pociągów elektryczno-spalinowych, które
planowano w przyszłości
skierować m.in. na trasę Świdnica – Sobótka – Wrocław.
Oferta złożona w pierwszym
przetargu przekroczyła budżet aż o 50 mln zł. Mamy
jednak dobre wiadomości!
– Zakup sześciu hybrydowych Impulsów II to w tej
chwili największy kontrakt na
tego typu pojazdy w Polsce.
Zdecydowanie i mocno stawiamy na transport szynowy.
Stopniowe przejmowanie li-

nii kolejowych oraz powiększanie floty o nowoczesne i
ekologiczne pociągi to ważne
elementy naszej strategii rozwoju kolejowego transportu
pasażerskiego – zapewnia
Cezary Przybylski, marszałek
województwa dolnośląskiego.
Hybrydowe Impulsy II dla
Kolei Dolnośląskich to trzyczłonowe, wygodne pociągi
przystosowane do obsługi
osób niepełnosprawnych.
Każdym z nich będzie mogło
wygodnie podróżować około
315 pasażerów. Składy zostaną
wyposażone w klimatyzację
i bezprzewodowy, ogólnodostępny internet. W trakcji

elektrycznej będą rozwijać
prędkość 160 km/h, a w
spalinowej – 120 km/h.
Nowe pociągi pojadą na
trasie Trzebnica – Wrocław
– Sobótka – Świdnica, gdzie
będą mogły wykorzystać
swój dwusystemowy napęd. Linia kolejowa nr 285
pomiędzy Wrocławiem a
Sobótką i Świdnicą jest obecnie w trakcie rewitalizacji,
co pozwoli na przywrócenie
na niej ruchu regularnych
połączeń pasażerskich po
około 20 latach. Zgodnie z
zapowiedziami PKP PLK prace mają zostać ukończone w
przyszłym roku. Rewitaliza-

REKLAMA

Fot. użyczone (Koleje Dolnośląskie)

cinek nie należał do najpiękniejszych szos w powiecie
świdnickim...
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Nigdy nie byłem „złotówą”
Nie wiemy tego na pewno, ale prawdopodobnie jest to najstarszy stażem taksówkarz w
Wałbrzychu. Spędził w zawodzie prawie 50 lat! Stanisław Łukaszun z Taxi Bis wiele widział, jeszcze więcej słyszał. Jak mówi, za nic w świecie nie zamieniłby pracy za kółkiem
na coś innego.
Podobno taksówkarze znają
wszystkie sekrety. Prawda, czy
trochę naciągana teza?
- (Długi śmiech). Czy wszystkie
sekrety, to nie wiem, ale dużo słyszymy od klientów. Jeździmy z różnymi ludźmi, z różnych środowisk
obwozimy klientów po rozmaitych
miejscach, więc niektórzy „otwierają
się” w taksówce.
Z czego się zwierzają?
- Nie, nie, tego nie mogę powiedzieć. Jestem taktowny. Proszę
mnie zrozumieć, jakby to wyglądało,
gdyby ktoś przeczytał w gazecie
bardzo podobną historię do swojej.
Ksiądz też nie zdradza tajemnicy
spowiedzi. Jeżdżę taksówką od
1971 roku. Usiadłem za kółkiem
zaraz po wojsku. Mój ojciec też był
taksówkarzem. Przez te prawie 50
lat trochę się w życiu naoglądałem i
nasłuchałem. Od początku to był mój
zawód, wprawdzie nie wyuczony, bo
jestem technikiem młynarstwa, ale
wykonywany.
Taksówkarz to niebezpieczny
zawód. Bał się Pan kiedykolwiek
o swoje życie lub zdrowie?
- Teraz dopiero, gdy zadał mi Pan
to pytanie, uświadomiłem sobie, że
nigdy nikt mi nie groził, nie zostałem
napadnięty. Tymi najbardziej nieprzyjemnymi momentami były chwile, gdy ktoś uciekał nie płacąc
za kurs. Miałem kilka takich
przypadków, ale generalnie
trafiałem

na uczciwych i normalnych ludzi.
I oby tak pozostało. Zresztą wożę
wielu stałych klientów.
To chyba wie Pan o nich więcej
niż rodzina?
- Nie daje Pan za wygraną
(śmiech). Koniecznie chce Pan ode
mnie wyciągnąć jakąś pikantną
historię.
Staram się, jak mogę?
- Powiem tak. To prawda, o stałych klientach wiem często rzeczy,
o których inni nie mają pojęcia,
ale nie ma potrzeby o tym głośno
mówić. Niech to zostanie między
taksówkarzem a jego klientem.
Istnieje coś takiego jak kodeks
taksówkarski?
- Ma Pan na myśli jakieś niepisane
zasady, których przestrzegamy?
Też
- Wiadomo, że musimy zachowywać się taktownie i kulturalnie. Taksówkarz nie powinien być wścibski,
wypytywać klienta o jakieś osobiste
sprawy albo wtrącać się do rozmowy
ludzi, których wiezie. Jeden w trakcie
kursu nie w odezwie się ani słowem,
inny będzie cały czas gadał. Oczywiście musimy zawieźć klienta pod
wskazane miejsce i przyjechać po
niego pod dom. Niedopuszczalne,
żeby auto
czekało

na klienta na przykład po drugiej
stronie ulicy. Należy podjechać jak
najbliżej adresu, na tyle, na ile pozwalają przepisy.
Spotkał się Pan z twierdzeniem,
że taksówkarz to największy „narzekacz” na świecie?
- Coś w tym jest. Choć z drugiej
strony wszystkim wydaje się, że
taksówkarz to Bóg wie, ile zarabia.
Kiedyś to był może zawód, który
przynosił spore dochody. Od dawna
to nie jest jednak najbardziej intratne
zajęcie. Były chwile, że i ja musiałem
podarować sobie jeżdżenie. Pracowałem krótko w Niemczech, potem
w Czechach. Trzeba było zarobić na
chleb. Zawsze jednak wracałem do
zawodu. Coś mnie ciągnęło za kółko.
Obsługiwał Pan klientów Hotelu
Sudety?
- Nie, jeździli tam ci, którzy znali
dobrze język niemiecki. Teraz z perspektywy lat myślę sobie, że hotel
powstał głównie pod niemieckich
turystów, którzy przyjeżdżali do
Wałbrzycha, żeby zwiedzać okolice i
oglądać swoje dawne ziemie.
Jak wyglądało życie taksówkarzy w latach 70. i 80.?
- Trzeba było mieć samochód i
założoną działalność gospodarczą. Ja
auto, jako darowiznę, dostałem od
swojego ojca. Pamiętam jak dziś była
to Warszawa 203. Wszyscy tak-

sówkarze należeli do Zrzeszenia
Prywatnego Handlu i Usług. Na
kogutach nie było żadnych emblematów firmy, jedynie słowo „taxi”
na dachu i numery boczne.
Kiedyś łapało się taksówkę
„z ręki”, teraz zamawia się na
telefon.
- To duże ułatwienie. Pan tego
może nie pamiętać, ale 40 lat temu
ludzie czekali na taksówkę na postojach. Robiły się spore kolejki,
zwłaszcza 15 każdego miesiąca, gdy
górnicy dostawali wypłaty. Wtedy
był taki ruch, że nie nadążaliśmy jeździć. Zawsze najpierw zabieraliśmy
z postoju kobiety z dziećmi, dopiero
potem kolejnych klientów z kolejki.
To nie taksówki czekały na ludzi,
tylko odwrotnie. Nie dość, że mało
kto miał wtedy w domu telefon, to
nikt nawet nie marzył o tym, żeby
taksówkę zamawiać dzwoniąc pod
wskazany numer.
Za to teraz macie łatwiej?
- Oczywiście. Stoi Pan na postoju i dostaje
informację
od dyspozytorki,
gdzie
jechać.

Wszystko jest podane jak na tacy.
Pierwsze radio taxi to było 919.
Istniało w całej Polsce.
Potem zaczęły powstawać inne
korporacje. Ja na przykład w 2004
roku byłem twórcą Taxi Bis. Niby
jest łatwiej, ale klientów jest mniej.
Kiedyś zdarzały się dalekie kursy,
choćby do Warszawy, a teraz nawet
do Wrocławia nie jeżdżę.
Jaki dostał Pan najwyższy napiwek?
- Nie pamiętam dokładnie, ile to
było, ale chyba trzykrotność należności za przejazd.
Ta k s ó w k a r z o m p o d o b n o
wszystko wolno na drodze?
- To trochę krzywdzące powiedzenie. Każdy jest innym człowiekiem
i nie ma co uogólniać. Staram się
jeździć zgodnie z przepisami. Wiadomo, że niektórzy taksówkarze
gdzieś się wepchną, zajadą drogę
innym, ale to jak w życiu. Prywatny
samochód nigdy Panu nie wyskoczył
z podporządkowanej? Nie lubię też,
jak mówią o nas „złotówa”, czyli
pogardliwie jako o kimś, kto goni
za pieniądzem. Wiecznie się spieszy
i przez to łamie przepisy ruchu drogowego. Ja jestem na emeryturze,
za czym miałbym tak pędzić? Robię
to, co lubię, dorabiam sobie w ten
sposób, a tak poza tym nigdy nie
byłem „złotówą”. Proszę to wyraźnie
napisać.
Gdyby miał Pan wybór,
zostałby raz jeszcze taksówkarzem?
- Tak! Lubię to,
co robię.

Fot. (red)

Rozmawiał
Tomasz
Piasecki

» - Kiedyś ludzie czekali na taksówkę, dziś jest odwrotnie – mówi Stanisław
Łukaszun, wałbrzyski taksówkarz z 50-letnim stażem za kółkiem
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Zagłosuj na swój projekt
Mieszkańcy Szczawna-Zdroju mają możliwość oddania głosu na zadania
wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowanie trwa do 30
października.

Głos można oddać w sposób
tradycyjny pobierając wniosek
ze strony urzędu miejskiego
oraz za pośrednictwem ankiety
elektronicznej. Aby zagłosować
poprzez portal, wymagana jest

rejestracja w celu weryfikacji.
Do rozdysponowania jest 10
punktów, w sumie na wszystkie
zadania.
Na co głosujemy: „Mały park”
– rewitalizacja skweru przy ul.

Bocznej 5 z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu, wykonanie ścieżek, montaż elementów
małej architektury, nasadzenie
krzewów i bylin dla uatrakcyjnienia miejsca (koszt 30 tys. zł);

„Sport dla geniuszy” – zakup
betonowego stołu do tenisa
stołowego i usytuowanie go na
terenie kompleksu sportowego
przy ul. Słonecznej (koszt 10 tys.
zł); „Street Workout dla każdego.
Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia” – uzupełnienie
kompleksu sportowego przy ul.
Słonecznej o zestaw urządzeń do
ćwiczeń workout (koszt 50 tys. zł).
SCB

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)
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Fot. użyczone (LOT AW/Sebastian Mateńczuk)

» Takim sielskim widokiem można napawać się w nieskończoność

#odkrywajlokalnie

Sielanka z Cystersami pod rękę
Korzystajcie, bo szybko taka okazja może się nie przytrafić, a ilość
miejsc jest ograniczona. Dzięki akcji #odkrywaj lokalnie bezpłatnie
zwiedzamy piękne zakątki naszego regionu. Byliśmy już w wielu cudownych miejscach, ale do malowniczych Starych Bogaczowic jeszcze nie dotarliśmy. Jeszcze, bo 31 października zapraszamy na wyprawę właśnie do tej miejscowości.
Jeżeli zdecydujecie się wybrać z nami w najbliższą sobotę na tę wyprawę, jesteśmy
przekonani, że będziecie zaskoczeni. Dlaczego z nami, bo
WieszCo od początku wspiera akcję #odkrywajlokalnie,
zachęcając do ruszenia się z
domu i zwiedzania pięknych
miejsc. Cykl spacerów potrwa
tylko do 14 listopada, a więc
oprócz Starych Bogaczowic
czekają na turystów jeszcze
tylko dwa miejsca do odkrycia.
Żałujemy jedynie, że przez
wprowadzone obostrzenia ta

wycieczka będzie inna od poprzednich, ale o tym za chwilę.
Przypomnijmy, że akcję wymyślono w Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji
Wałbrzyskiej i… ręce same
składają się do oklasków, bo
nie trzeba robić wiele, żeby
wziąć udział w wyprawach.
No dobra, trzeba dojechać na
miejsce zbiórki, ale sam udział
jest bezpłatny.
Na najbliższą wycieczkę
zapraszamy w sobotę, 31
października do Starych Bogaczowic. Co na nas czeka?

Przejdziemy od kościoła św.
Jakuba do Zespołu Klasztornego Cystersów, by następnie

udać się do kaplicy św. Anny.
Być może uda się nawet wejść
do jej wnętrza. Następnie

Soboty z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej
– bezpłatne wycieczki z przewodnikiem
31.10.2020 r. godz. 10.30 – Stare Bogaczowice
(Kościół św. Jakuba – Zespół Klasztorny Cystersów – Kaplica św.
Anny – punkt widokowy – ruiny Kościoła św. Mikołaja – krzyż
pokutny – pomnik Matki Boskiej)
Start: godz. 10.30 – pętla autobusowa przy Urzędzie Gminy Stare
Bogaczowice
Dodatkowe informacje: tel. 74 66 43 871
Awizacja pod adresem: lot@lotaw.pl

grupa przejdzie na punkt widokowy, skąd można zobaczyć
ruiny kościoła św. Mikołaja.
Potem zostanie już tylko krzyż
pokutny i pomnik Matki Boskiej. Brzmi niezwykle ciekawie. Wycieczkę poprowadzi
przewodnik Jacek Pielich.
Teraz bardzo ważne sprawy. Pamiętajcie o pandemii
i aktualnych obostrzeniach,
dlatego stosujcie się do wymogów bezpieczeństwa. W
związku z nowymi przepisami,
w wyprawie będzie mogło
wziąć udział jedynie 5 osób.
Dlatego obowiązuje awizacja
pod adresem: lot@lotaw.pl.
Kto pierwszy, ten lepszy. Nie
podajemy czasu wycieczki,
bo z doświadczenia wiemy,
że może się przedłużyć. Tym
razem wystartujemy z terenu
pętli autobusowej znajdującej
się przed UG Stare Bogaczowice, ale nie tak jak dotąd
o 11:00, ale o 10:30. Ma to
związek z godziną przyjazdu
autobusu miejskiego z Wałbrzycha.
Dodajmy jeszcze, że cykl
wycieczek #odkrywajlokalnie dofinansowany jest
ze środków Samor ządu
Województwa
Dolnośląskiego.
Red

Osówka nagrodzona
Podczas konferencji „Sieciowe produkty polsko-czeskiego pogranicza” wręczono tytuły „Przyjazna
Gmina 2020”. Nagrodzono także najlepsze produkty
i usługi turystyczne mijającego roku.

odwiedzenia miejsca w naszym
kraju oraz interesujące produkty i
projekty z branży turystycznej. Na-

grody turystyczne i cała kampania,
która idzie w ślad za nimi, stanowią
skuteczną pomoc w działaniach
marketingowych i wizerunkowych
dla organizatorów turystyki. Za
działania, projekty, produkty i usługi turystyczne w 2020 roku nagrodzono m.in. Podziemne Miasto
Osówka. Podziemia udostępnione
do zwiedzania dzielą się na 3 sztolnie, z których najdłuższa ma około
450 metrów. Zarządca tej części

obiektu dba o to, by trasy zwiedzania rozwijać i uatrakcyjniać, po to,
by lekcja trudnej historii, która się
odbywa podczas zwiedzania, była
zrozumiała dla różnych grup wiekowych. W tym celu w ubiegłym roku
trasę rozbudowano w urządzenia
multimedialne, dzięki którym jeszcze bardziej można poczuć historię.
Jest to jeden z najchętniej odwiedzanych obiektów turystycznych
SCB
na Ziemi Wałbrzyskiej.

Fot. użyczone (UG Walim)

» Już 31 października warto wybrać się na nocne zwiedzanie Zamku Grodno

WALIM

Tutaj nie tylko straszy
Nie chce nam się wierzyć, że są tacy, którzy nie słyszeli o Zamku Grodno. Ale jeśli jakimś cudem ktoś
pierwszy raz spotkał się z tą nazwą, niech przeczyta,
co to za miejsce. Fani zabytku na pewno też z przyjemnością przypomną sobie dzieje warowni.
Zamek Grodno to ponad 700 lat historii. Kawał czasu. Stoi na szczycie Góry
Choina (450 m n. p. m.) w otoczeniu
rezerwatu przyrody. Tak nam się wydaje,
» Pięknie! Nic więcej nie trzeba dodawać

że to jeden z najlepiej zachowanych zamków sudeckich. Nieważne, czy skąpany w
słońcu, zmoczony deszczem, czy pokryty
białym puchem – o każdej porze roku

zachwyca i odkrywa przed przybyszami
karty swojej burzliwej historii.
Teraz szczypta historii, ale obiecujemy,
że nie będziemy was zanudzać. Nie każdy
przecież lubi czytać przydługie historie
z dziejów zamczysk. Początki średniowiecznej warowni w tym miejscu sięgają
czasów Piastów Śląskich. To historia usiana
wzlotami i upadkami. Jak w życiu. Mury
starej warowni pamiętają liczne wojny,
rozbudowy, zmieniających się co rusz
właścicieli, ale także niszczycielską siłę
przyrody. To trzeba przypomnieć, że w XVII
wieku pożar pochłonął fragment zamku i
przeistoczył go w kamienny szkielet.
Dziś Zamek Grodno jest jedną z najważniejszych i najlepiej zachowanych warowni
na terenie Dolnego Śląska i jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych na mapie Walimia. Jeśli zdecydujecie się tu przyjechać, zobaczyć Salę Tortur, spoczywający
w lochu głodowym szkielet księżniczki

Małgorzaty, Salę Myśliwską,
Studnię Życzeń, ale też Salę
Multimedialną, dzięki której
odbędziecie wirtualną podróż
do świata przyrody tutejszych
okolic. Musicie wiedzieć, że
warownię wieńczy strzelista,
kamienna wieża. A jaki widok
rozpościera się z samej góry?!
Nie, nie będziemy dokładnie opisywać tego, co można
stamtąd zobaczyć. Sami się
przekonajcie. Napiszmy tak,
panorama Jeziora Bystrzyckiego, Gór Sowich i Wałbrzyskich może was zwalić z nóg.
Nie piszemy o tym wszystkim bez powodu. Zamek
Grodno w Zagórzu Śląskim
został niedawno Turystycznym
Produktem Roku 2020! – To
ogromne wyróżnienie i wielka
radość dla naszej gminy – cieszy się wójt Adam Hausman.
To jest równoznaczne z tym,
że warownię po prostu trzeba
odwiedzić, bo jest to ciekawy
i wyróżniający się punkt na turystycznej mapie Polski. Certyfikat godła Turystycznego
Produktu
R o k u
2020 dla
Zamku

Fot. (red)

GŁUSZYCA

Program Turystyczny Produkt
Roku i Turystyczna Usługa Roku
mają wskazywać ciekawe i warte
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Grodno przyznała kapituła
czasopisma Forum Biznesu
podczas odbywającego się w
Świdnicy Kongresu Turystyki
Polskiej. – To dla nas nobilitacja. Ogromnie podniosła
się ranga średniowiecznego
zabytku. To też pokazuje, że
obiekt jest wyróżniającą się
atrakcją turystyczną, przyjazną
turystom i dającą wiele możliwości na spędzenie w ciekawy
sposób wolnego czasu – dodaje Adam Hausman.
Nadarza się nawet okazja,
by samemu się o tym przekonać. Lubicie się bać? Jeśli
kręcą was takie klimaty, nie
możecie przegapić nocnego
zwiedzania Zamku Grodno ze
szczyptą dreszczyku i tajemnicy. To już 31 października.
Taka wizyta w warowni to jak
znalazł przed 1 listopada…
Żartowaliśmy oczywiście, ale
to idealny czas i miejsce, żeby
trochę dać się postraszyć
i wyjaśnić nieodkryte dotąd
tajemnice.
Tomasz
Piasecki

» Wójt Walimia Adam Hausman cieszy się z przyznanego
wyróżnienia
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Remont wieży kościoła to jedna z wielu inwestycji, którą
udało się w Jedlinie zakończyć w latach 2017-2019

JEDLINA-ZDRÓJ

Znaleźli się wśród samych liderów
Miło patrzy się na takie klasyfikacje. Gdy miejscowość z naszego powiatu wysoko plasuje się w zestawieniu wśród
innych gmin. W tym przypadku chodzi o ranking tworzony przez dwutygodnik „Wspólnota” i dotyczący inwestycji.
Jedlina mocno zaakcentowała w nim swoją obecność.
Co roku samorządowcy z całej
Polski z niecierpliwością oczekują,
jak na tle innych wypadły kierowane
przez nich miasta, powiaty i gminy.
Czekają na prestiżowe zestawienie
„ Liderzy Samorządowych Inwestycji”. Tym razem podsumowano na
łamach „Wspólnoty” wydatki za lata
2017-2019. Ranking powstał pod
kierownictwem Pawła Swianiewi-

cza, profesora ekonomii, kierownika
Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej
na Wydziale Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Można z powodzeniem napisać,
że to obiektywne i rzeczowe podsumowanie inwestycyjnych wydatków
w samorządach. Raport, robiony
od prawie 20 lat, jest jednym z

najbardziej przejrzystych zestawień
o stabilnej metodologii. Pod uwagę
brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich
trzech lat.
Bardzo dobrze wypadła Jedlina-Zdrój zajmując 62 miejsce w kat.
miasta inne lub jak kto woli miasteczka, jak grupę, w której umieszczono
miejscowość z powiatu wałbrzyskiego,

określili organizatorzy. Średnie wydatki
inwestycyjne w Jedlinie w przeliczeniu
na mieszkańca wyniosły w badanym
okresie ponad 1411 zł. Całkiem sporo.
Podstawę wyliczeń stanowiły sprawozdania finansowe, a samorządy
konkurowały w kilku kategoriach, m.in.
z podziałem na miasta wojewódzkie,
powiaty, miasta na prawach powiatu,
czy gminy wiejskie.

Zapytacie, co takiego w ciągu
ostatnich 3 lat zrobiono w Jedlinie?
Proszę bardzo, możemy wymienić –
remont wieży kościoła, rewitalizacja
uzdrowiskowej części miasta, remont
dróg i chodników, budowa ścieżek
rowerowych, termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej,
czy budowa pumptracka i urządzeń
Red
do ćwiczeń street workout.

Fot. użyczone (UM Świdnica)

507 300 002
ŚWIDNICA

Halo seniorze? Zadzwoń pogadać!
To może nie jest pomysł na miarę wynalezienia druku czy żarówki, ale na pewno warty przyklaśnięcia. W Świdnicy uruchomiono specjalny numer telefonu dla seniorów. Co ważne, po drugiej
stronie też dyżurują starsze osoby, chętne, by pomóc, wesprzeć w potrzebie i po prostu… porozmawiać.
To świetna inicjatywa,
zwłaszcza dla osób samotnych lub mniej aktywnych,
którym jak mało komu doskwiera brak kontaktu z in-

nymi ludźmi. Świdnicki Telefon Zaufania dla Seniorów
ma służyć wszystkim, którzy
potrzebują porozmawiać,
podzielić się z kimś swo-

imi troskami lub po prostu
„wygadać się” drugiej osobie. Szczególnie teraz, gdy
ze względu na epidemię,
osoby starsze nie powinny

zbyt często wychodzić na
zewnątrz.
Zapiszcie lub zapamiętajcie
ten numer – 507 300 002.
Możecie dzwonić od ponie-

działku do piątku, od 10:00
do 13:00. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem
operatora (jak na numery
stacjonarne lub komórkowe).

Jeśli czujecie się samotni i
chcecie porozmawiać, zadzwońcie. Na pewno ktoś
was wysłucha. Prawdopodobnie wasz rówieśnik, bo
pod telefonem będą dyżurować seniorzy-wolontariusze.
Mieszkańcy Świdnicy, uczestnicy zajęć prowadzonych
przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Zostali oni nawet
przeszkoleni przez psychologa
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W czasie dyżurów wolontariusze nie tylko
porozmawiają z wami, ale też
poszukają potrzebnych informacji lub podpowiedzą, jak
załatwić sprawę urzędową.
Dzwoniąc dowiecie się też, z
jakich propozycji w Świdnicy
mogą skorzystać osoby starsze, co oferuje Dzienny Dom
„Senior-WIGOR”, czy też co
można robić na Uniwersytecie III Wieku. Łapcie za słuchawkę i dzwońcie. Choćby
nawet tylko pogadać z jakąś
bratnią duszą.
Red

Wygrali walkę z wykluczeniem
Tytuł brzmi, jakby chodziło o ludzi długo pozostających bez pracy, którzy właśnie
znaleźli zatrudnienie albo jakichś rzezimieszków, którzy wyszli „na prostą”. Tymczasem będzie o małej gminie, gdzie mieszkańcy cieszą się z kursów autobusów.

właśnie takie informacje są dużo
ciekawsze niż kolejne przemeblowania na politycznych stołkach. Od
ponad dwóch tygodni mieszkańcy

Chwaliszowa w gm. Stare Bogaczowice mogą korzystać z komunikacji
miejskiej. Dzięki nowemu rozkładowi jazdy wałbrzyska „ósemka”

rozszerzyła swoją trasę o dwa
dodatkowe kursy. To duża zmiana
dla mieszkańców i wielkie ułatwienie. Dzięki autobusom jeżdżącym
przez Chwaliszów dzieci mogą
bezpiecznie dojechać do szkoły, a
seniorzy zrobić zakupy. Nie byłoby
to możliwe bez dobrej współpracy z
władzami Wałbrzycha. Szczegółowy
rozkład jazdy znajdziecie na stronie
www.rozklad.walbrzych.eu.
Red

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

STARE BOGACZOWICE

Jeśli drwiąco uśmiechnęliście się
po przeczytaniu wstępu, to dalej nie
ma potrzeby, żebyście brnęli. Nas to
jednak nie wzrusza. Wierzymy, że
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Dla ciebie policjant, dla mnie tata
Takie wystawy jak ta zmuszają do refleksji. Choćby dlatego, że serce ściska, gdy widzimy zdjęcie uśmiechniętego taty, trzymającego na rękach „malucha”, którego nigdy już nie uda mu się przytulić. Bo zginął na służbie.
Piękna, nostalgiczna wystawa. Uśmiechnięte dzieci
w objęciach uśmiechniętych, kochających rodziców.
Wszystko czarno-białe, lekko
spłowiałe. Ze zdjęć bije niesamowita miłość rodziców.
Tylko, że tych uśmiechniętych, kochających matek i
ojców już nie ma. Odeszli.
Zginęli. Polegli. Umarli. Rodzice, którzy służyli innym.
Strażacy, żołnierze, policjanci, ratownicy górscy. Dzieci,
których rodzice zginęli bądź
zostali poszkodowani na
służbie, próbują i muszą żyć
dalej mimo braku jednego
z rodziców. Zdają z klasy
do klasy, zaliczają kolejne
egzaminy, szukają pracy i
pewnie niejeden raz myślą
„co powiedziałby tata?”,

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Ta wystawa chwyta za serce

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jeszcze chwila i znów
będziemy podziwiać

przypomina trochę zamkową
basztę (ale basztą rzecz jasna nie jest), po zakończeniu
remontu powinniście się tam
wybrać. Obowiązkowo! Jesteśmy przekonani, że będziecie
tym miejscem zachwyceni
i zaskoczeni, bo na pewno
zmienia się na lepsze.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

robotnikom uda się uporać
z pracami szybciej? Mocno
wierzymy, że tak. Nie wiemy
jak wy, ale my z chęcią znów
byśmy to miejsce wkrótce
odwiedzili.
Jeżeli nie byliście na Chełmcu i nie weszliście na liczącą
22 m kamienną wieżę, która

Red

» Na razie trwa remont, a my nie możemy
się doczekać, kiedy znów wejdziemy na
wieżę widokową na Chełmcu

Przez długie lata na szczycie Chełmca niewiele się
działo. Może źle napisaliśmy, działo się, gdy byli turyści, ale nie mieli co tam robić. W końcu władze
Szczawna powiedziały „dość z tym”. Udostępniono
wieżę widokową i od razu na górze zaroiło się od
chętnych, by podziwiać z niej widoki. Teraz trwa tam
kolejny remont.
Dlatego ostrzegamy. O
ile jeszcze nie tak dawno w
weekend mogliście wejść do
środka i z wieży poobserwować okolicę, przez najbliższe
tygodnie nici z tego. Inwestycja, którą rozpoczęto kilkanaście dni temu, ma potrwać
do końca listopada. Może

„czy mama byłaby ze mnie
dumna?”.
Wystawę można oglądać w czytelni internetowej
Centrum Kultury-Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Zobaczymy na niej
prawdziwych bohaterów,
którzy stracili życie lub zostali poszkodowani na służbie.
Chęć obejrzenia fotografii
prosimy zgłaszać przy okazji wizyty w bibliotece lub
dzwoniąc pod nr tel. 503
102 817. Zdjęcia będą pokazywane do końca października, od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.0016.00. Partnerami wystawy
są: Fundacja PZU, Fundacja
Dorastaj z Nami, Wałbrzyski
Ośrodek Kultury.

Na razie trwa tam konserwacja i naprawa dachów oraz
schodów zewnętrznych w
wieży widokowej. Te prace
trzeba było wykonać, choćby
ze względów bezpieczeństwa

i dlatego, żeby turyści w komfortowych warunkach mogli na
wieżę wejść i z niej zejść. Nad
wejściem pojawi się m.in. zadaszenie, zamontowane zostaną
poręcze, a dach pokryty nową

papą i blachą. Żeby nikomu
nie kapało na głowę. Czekamy
z niecierpliwością, aż znów
będzie można wchodzić na
wieżę widokową na Chełmcu.
Red
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» Widok ogólny Mauzoleum w czasie budowy (Fot. www.polska-org.pl)

Mauzoleum jedyne takie w Polsce
Opisując poprzednio wałbrzyskie stacje kolejowe, których budowę kiedyś rozważano, a które nigdy nie powstały, wspomniałem o Mauzoleum. Myślę, że to
dobry moment, aby przybliżyć czytelnikom historię tej trochę kontrowersyjnej
budowli. Dziś pierwsza część tej fascynującej opowieści.

» Główne wejście do Mauzoleum
(Fot. www.polska-org.pl)

Mauzoleum (Gefallenen Ehrenmal,
Schlesier Ehrenmal) wybudowano
w latach 1936-1938, na północ od
trójwierzchołkowego wzniesienia
Butter-Berge (obecnie Niedźwiadki),
na południe od Nowego Miasta.
Prowadzi do niego droga gruntowa
o oficjalnej nazwie Władysława
Jagiełły. Mauzoleum położone jest
na wysokości ok. 521 m n.p.m. (dla
porównania – fontanna w Rynku leży
na wysokości ok. 438 m n.p.m.). Wybudowane na niezalesionym wówczas wzgórzu, dosłownie górowało
nad Nowym Miastem. Zapewne
mogło wtedy służyć jako doskonały
punkt widokowy na tę dzielnicę,
teraz jest to praktycznie niemożliwe
z powodu rosnących drzew. Mauzoleum nie jest obecnie użytkowane w
żaden sposób. I chociaż w znacznym
stopniu jest zdewastowane, to nadal
budzi wiele emocji, bo stanowi spuściznę po Rzeszy Niemieckiej. To je-

den z niewielu pomników tego typu
zachowanych do dzisiaj w Europie i
jedyny taki w Polsce.
Jak to się stało, że ten pomnik wybudowano właśnie w Wałbrzychu?
W czasie pierwszej wojny światowej
zginęło ponad 2 mln niemieckich
żołnierzy. Niemal każda większa
czy mniejsza miejscowość straciła
w ten sposób kilku, kilkunastu, a
czasami i kilka tysięcy mieszkańców.
Aby ich upamiętnić, wznoszono
liczne pomniki: przy głównych drogach, rozdrożach, placach, obok
cmentarzy, szkół czy kościołów.
Miały zwykle prostą formę głazu lub
grupy głazów, kolumny czy tablicy z
wyrytymi nazwiskami poległych. W
Wałbrzychu również postanowiono
uhonorować w ten sposób 1780 poległych mieszkańców, jednak z przyczyn politycznych i gospodarczych
odłożono realizację tego pomysłu.
W tym miejscu wtrącę, że pomniki

upamiętniające ofiary wojenne powstały na Podgórzu, a także prawdopodobnie w Górnym Wałbrzychu
i na Szczawienku, ale były to jeszcze
wtedy samodzielne miejscowości.
Do idei budowy pomnika w
Wałbrzychu powrócono w latach
1935-1936, gdy u władzy była już
nazistowska partia NSDAP. Władze
miejskie zwróciły się o wsparcie przy
realizacji zadania do pewnej organizacji. Był to założony w 1919 roku
Niemiecki Ludowy Związek Opieki
nad Grobami Wojennymi (Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge, zwany dalej w skrócie jako VDK) – główny zleceniodawca obiektów cmentarnych w Niemczech. Po 1933 roku
VDK całkowicie podporządkował się
władzy centralnej budując pomniki
narodowe (Nationaldenkmals). Jak
podkreśla Dorota Grygiel, miały one
nie tylko „oddawać cześć poległym,
ale również, a może nawet przede

wszystkim, podkreślać siłę i nieprzemijalność nowej władzy. Nośnikiem
ideologii stał się architektoniczny
monument, który kojarzył się z ponadczasowością i zajął szczególne
miejsce w twórczości totalitarnej
okresu Trzeciej Rzeszy”.
VDK udzielił pomocy miastu w
zakresie budowy pomnika, ale równocześnie wykorzystał okazję do propagowania ideologii państwowej. I
tak nowy projekt miał upamiętniać
nie tylko wspomnianych 1780 poległych mieszkańców Wałbrzycha, ale
dodatkowo około 177 tys. wszystkich Ślązaków poległych na frontach
Wielkiej Wojny, ponadto niezliczone
ofiary katastrof przy pracy, a także
25 lokalnych bojowników ruchu narodowo-socjalistycznego. Dokonano
tu pewnej manipulacji łącząc ofiary
wojny i katastrof z bojownikami
partii Hitlera. W rzeczywistości nic ich
nie łączyło. Połączył ich pomnik, co
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miało służyć wywołaniu reakcji poparcia dla nazizmu przy
okazji oddawania czci ofiarom
wojennym. Czy znalazłby się
Niemiec, który nie chciałby
upamiętnić żołnierzy poległych w I wojnie światowej?
Raczej nie. A że przy okazji
czcił bojowników NSDAP...
Pamiętajmy jeszcze o jednej
rzeczy. Wałbrzych lat 30. XX
w. nie był miastem zafascynowanym rodzącym się nacjonalizmem. Było to miasto
typowo robotnicze, bardziej
socjaldemokratyczne i lewicowe, na którym większego
wrażenia nie zrobiła wizyta
Hitlera w dniu 22 lipca 1932
roku. Większą popularnością
niż NSDAP cieszyły się tutaj
partie lewicowe, takie jak Socjaldemokratyczna Partia Niemiec czy Komunistyczna Partia
Niemiec. I to był zapewne
dodatkowy „atut”, który zaważył na decyzji o lokalizacji.
Zlecenie wykonania projektu
pomnika otrzymał architekt
Robert Tischler. Lokalizację
poprzedziły analizy krajobrazowe. Budowę powierzono
grupie wałbrzyskich firm budowlanych i kamieniarzy.
W efekcie powstała bryła
na rzucie prostokąta o wymiarach 24,40 x 27,83 m i
zróżnicowanej wysokości między 6,00 a 7,50 m (obiekt położono na lekko pochylonym
zboczu), swoim wyglądem
przypominająca warownię. Ta

żelbetowa budowla obłożona
została wapieniem triasowym
z rejonu Gogolina, imitującym
mur z ociosów kamiennych.
Na około dwóch trzecich wysokości budowli znajduje się
opaska wykonana z piaskowca, a ściany wieńczy gzyms,
również z piaskowca (kamień
ten dostarczono z Łącznej koło
Mieroszowa). Do skierowanej
na wschód ściany frontowej
przylegały (od strony północnej i południowej) dwa
skrzydła, każde o długości
ok. 14 m, w postaci niewysokich murków zakończonych
cokołami. Na każdym cokole
osadzono rzeźbę orła stojącego na kuli z wyrytą swastyką.
Obecnie skrzydła są w stanie
szczątkowym, orły zniknęły.
Zagospodarowano również teren przed budowlą.
Utworzono tam plac defiladowy, zaokrąglony od strony
wschodniej, o wymiarach 50
x 60 m. Plac otaczała wysoka
na 1,2 m skarpa porośnięta
roślinnością płożącą i wrzosami, wzdłuż której ustawiono
14 masztów flagowych – po
7 z każdej strony (zachowały
się ich fundamenty). Główne
wejście na plac prowadziło półkolistymi schodami z
końcowego odcinka drogi
Schlageterweg (obecnie Władysława Jagiełły), dwa dodatkowe wejścia znajdowały
się przy opisanych już wyżej
skrzydłach bocznych.

» Dziedziniec Mauzoleum z kolumną
(Fot. www.polska-org.pl)
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HIStoRIA NIEZNANA
Główne wejście do Mauzoleum znajduje się na środku
pseudoryzalitu ściany frontowej. Jest wąskie i ciasne.
Nad nim (nad opaską) znajduje się para łuków arkadowych (mająca podkreślać
warowny charakter budowli)
otaczających dawniej rzeźbę
męskiej głowy (obecnie jej
nie ma). Łuki arkadowe powielono na innych ścianach
zewnętrznych Mauzoleum,
są to właściwie jedyne zdobienia elewacji.
Wejdźmy do środka. Spróbujmy wyobrazić sobie, jak
to miejsce kiedyś wyglądało.
Po schodach docieramy do
przedsionka udekorowanego
złotymi i marmurowymi mozaikami oraz sztandarami z
godłem państwowym. Obok
znajdują się dwa pomieszczenia: wartownia i pomieszczenie techniczne. W dwóch
przeciwległych narożnikach
zlokalizowano pomieszczenia,
tzw. kaplice (pomimo nazwy
nie miały religijnego charakteru) z ołtarzem opatrzonym
herbem Wałbrzycha i księgą
pamięci z nazwiskami poległych.
Wnętrze budowli zajmuje kwadratowy dziedziniec
(długość boku: 15,6 m). Od
strony północnej, zachodniej
i południowej otacza go zadaszony korytarz z arkadami
filarowymi. Sklepienie korytarza zdobią marmurowe wie-

» Wnętrza Mauzoleum (Fot. www.polska-org.pl)

lobarwne mozaiki wykonane
w monachijskiej pracowni H.
Mühlena (do dzisiaj zachowane we fragmentach), a
posadzkę tworzy granit karkonoski. Na ścianach korytarza
widać napisy z brązu (również
wykonane przez Mühlena):
Den Söhnen Schlesiens –
gefallen im Weltkrieg 1914–
18
(Synom Śląska – poległym
w wojnie światowej 1914–
18)
Den Söhnen Schlesiens –
gefallen im Kampfe um das
Dritte Reich
(Synom Śląska – poległym
w walce o III Rzeszę)

Den Söhnen Schlesiens –
gefallen als Opfer der Arbeit
(Synom Śląska – poległym
jako ofiary pracy).
Na środku wyłożonego
brukiem dziedzińca stoi odlana z brązu, ważąca ok. 2,1
tony, sześciometrowa kolumna-pochodnia. U jej podstawy widać cztery ryczące lwy
inspirowane rzeźbą Lwa
Brunszwickiego. Na szczycie znajduje się ogromna
misa podtrzymywana przez
trzech nagich młodzieńców.
Robert Tischler zaplanował,
że w misie będzie palił się
„wieczny” płomień. Na
pewno wieczorem i nocą,

„wyskakując” ponad koronę otaczających go murów
Mauzoleum, płomień ten
był doskonale widoczny z
daleka. Kolumnę zaprojektował monachijski rzeźbiarz
Ernst Geiger, a wykonano ją
w odlewni Württembergische Metallwarenfabrik, w
mieście Geislingen an der
Steige. Oprzyrządowanie
umożliwiające rozpalenie i
podtrzymanie płomienia w
misie ulokowano w piwnicy,
do której prowadziło strome
zejście z pomieszczenia technicznego, po prawej stronie
przedsionka (przy wejściu).
Autorem projektu instalacji
i regulacji płomienia był dyrektor Wrobel z Gaszentrale
Niederschlesien. Jak zauważa
Dorota Grygiel „był to nowy
pomysł wykorzystania motywu ognia, a warto zauważyć,
że w hitlerowskiej wizji świata nacisk na rytuały związane
z ogniem był cechą charakterystyczną folkloru o korzeniach pogańskich. Ogień
stanowił element większości
świąt państwowych i miał
symbolicznie łączyć się z rasą
aryjską”.
W dniu 9 czerwca 1938
r. podczas corocznych uroczystości śląskiego okręgu
NSDAP dokonano oficjalnego
otwarcia Mauzoleum w Wałbrzychu.
Za tydzień druga część opowieści.
Opr. Piotr Frąszczak
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1.Grygiel D., Schlesier Ehrenmal –
pomnik ku czci Ślązaków w Wałbrzychu,
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spod znaku swastyki na tle budownictwa
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Fot. użyczone (Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

» Muzeum Porcelany zdecydowało się wypuścić na
rynek kolekcjonerski gadżet, który wielu chciałoby
mieć u siebie w domu

Kubek, o którym marzy wielu
Pilnujemy ważnej daty, o której nie każdy przecież musi pamiętać. Za
tydzień, 3 listopada, minie 189 lat od dnia, w którym pewien 30-letni
wówczas mężczyzna postawił pierwszy krok na drodze, która pozwoliła
mu stać się jednym z najpotężniejszych przemysłowców, nie tylko Wałbrzycha, ale i ówczesnych Niemiec.
Carl Krister, bo to o nim mowa,
przybył do Wałbrzycha w 1823 roku.
Po powszechnej wówczas wśród
zdobywających zawodowe szlify
młodych rzemieślników, wędrówce,
w trakcie której odwiedził kilkanaście
europejskich fabryk porcelany dosko-

naląc w nich swoje umiejętności. W
naszym mieście zatrudnił się początkowo w niewielkiej fabryczce naczyń
sanitarnych Ernsta Rauscha. Z niej po
6 latach przeniósł się do nowo wybudowanej fabryki Johanna Hayna,
którą właśnie 3 listopada 1831 roku

wydzierżawił tworząc w ten sposób
podstawy swojego późniejszego
porcelanowego imperium.
Pomysł na sukces Carla Kristera
był prosty. Produkować na masową
skalę niedrogą, ale dobrą jakościowo
porcelanę, która byłaby dostępna już

Festiwal na półmetku
Za nami już cztery dni innej od dotychczasowych
edycji festiwalu „Spektrum” – niestety tylko w wersji
on-line. Dopiero na dzień przed rozpoczęciem wydarzenia organizator zdecydował się na przeprowadzenie imprezy wyłącznie w sieci.
Mieliśmy w tym miejscu umieścić zaproszenie Lecha Molińskiego, dyrektora artystycznego
Festiwalu do oglądania filmów
na ekranie komputera, ale przede
wszystkimi do przyjścia do teatru
Świdnickiego Ośrodka Kultury na
prawdziwe seanse. Tymczasem
rozwój pandemii istotnie zmienił
plany autorów wydarzenia.
Oto co nam powiedział w tej
sytuacji Lech Moliński, jeden z
twórców festiwalu. – Jeszcze
do czwartku byliśmy przekonani, że mimo panującej pandemii uda nam się przeprowadzić
„Spektrum” chociaż w wersji
hybrydowej. Niestety, po licznych

konsultacjach zdecydowaliśmy
się przenieść całą imprezę do sieci. W tym roku nic nie jest łatwe
– nie odbyły się dla nas organizatorów bardzo ważne imprezy:
w Cannes, Nowe Horyzonty czy
Festiwal Filmów Fabularnych. To
one zazwyczaj wpływały na nasze
wybory repertuarowe. Mimo to
mamy nadzieję, że tegoroczny
program chociaż repertuarowo
jest ciekawy. Nie mamy możliwości, co prawda spotykać się „na
żywo”, ale oglądać filmy i relacje
ze spotkań możemy – podkreśla
Moliński.
Przed nami w ramach sekcji
„Okiem Młodych” jeszcze bloki

filmów krótkometrażowych, dokumentalnych i fabularnych oraz
amatorskich. Warto tu podkreślić,
że w grupie 11 obrazów dokumentalnych, aż 5 jest autorstwa
polskich twórców. Do tego troje
reżyserów jest z Dolnego Śląska
i Opola. Wszystkie tytuły biorą
udział w konkursie. Będzie je
oceniać jury lokalne – składające
się z osadzonych w więzieniu,
osób z niepełnosprawnościami
z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Mokrzeszowie oraz jury Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy.
Na pewno w sobotę nie można przegapić spotkania on-line
z Rafałem Zawieruchą. – Już w

nie tylko dla najbogatszych warstw
społeczeństwa, jak miało to miejsce
do niedawna, ale również dla mieszczaństwa, a nawet robotników. Cel
ten udało się osiągnąć nadspodziewanie szybko, bo 25-lecie fabryki
Krister świętował już jako jeden z

ubiegłym roku staraliśmy się
ściągnąć do Świdnicy jedynego
polskiego aktora, który zagrał
u Quentina Tarantino. Wówczas
nie pozwoliły mu obowiązki zawodowe, ale tym razem się uda.
Szkoda, że tylko przed ekranami
komputerów. Skoro mowa o
spotkaniach z artystami, to nie
mogę nie wymienić Agnieszki
Holland – autorka czeskiego
kandydata do Oscara – „Szarlatana”. W środę będziemy mogli
obejrzeć rozmowę z Marcinem
Zarzecznym, odtwórcą głównej
roli w „Supernowej” Bartosza
Kruhlika. Następnego dnia Aleksandra Hamkało będzie odpowiadać na pytania po projekcji
filmu „Big Love” – podkreśla
Lech Moliński. Przypomnimy
jeszcze raz, że wszystkie tytuły i
spotkania możemy oglądać wyłącznie w sieci za pomocą platformy Mojeekino.pl. Z cenami
za dostęp do niej i z programem
można zapoznać się na stronie
www.spektrumfestiwal.pl.
Piotr Bogdański

największych producentów porcelany w Niemczech zatrudniający około
1200 pracowników (w porównaniu
z 200-300 osobami pracującymi
wówczas w słynnych fabrykach w
Miśni i w Berlinie).
Pod kierunkiem samego Kristera,
a potem jego spadkobierców fabryka rozwijała się, wprowadzając
nowinki technologiczne, rozbudowując budynki, zdobywając
prestiżowe nagrody na targach i
wystawach, szczęśliwie wychodząc z opresji I wojny światowej,
czy wielkiego kryzysu. W 1913
roku zakład został włączony, jako
jeden z największych i najbardziej
znaczących, w struktury znanego
koncernu Rosenthal.
Największym naśladowcą Kristera
stał się Carl Tielsch, który w 1845
roku założył swoją fabrykę porcelany w Altwasser – wówczas jeszcze
odrębnej miejscowości, włączonej
przed II wojną światową w granice
administracyjne Wałbrzycha. To
właśnie te dwa nazwiska – Kristera i
Tielscha na długie lata zdominowały
obraz wałbrzyskiego przemysłu porcelanowego.
Nie dziwi nas, że wałbrzyskie
Muzeum Porcelany zdecydowało się upamiętnić historię dwóch
największych fabryk porcelany naszego miasta, oferując wyjątkowy
kolekcjonerski gadżet dla wszystkich
miłośników „białego złota”. Już 3
listopada rozpocznie się sprzedaż
porcelanowych kubków, które zdobią
historyczne sygnatury obu fabryk.
Każdy z kubków wyprodukowano
w limitowanej serii jedynie 80 sztuk.
Warto więc pospieszyć się, bo taki
gadżet stanowi nie lada gratkę nie
tylko dla miłośników porcelany, ale
również dla prawdziwych entuzjastów historii Wałbrzycha.

» Tak rok temu Lech Moliński z
Bożeną Kuźmą (ŚOK) kończyli
5 edycję „Spektrum”

Red

Fot. Piotr Bogdański
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Pokażą swój wielki talent

„Tribute to Zbigniew Wodecki” – pod takim tytułem
30 października o godz. 18:00
w WOK-u na terenie Starej
Kopalni odbędzie się koncert
poświęcony pamięci tego wyjątkowego artysty. Usłyszycie
największe przeboje z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego
w wykonaniu finalistów konkursu Wałbrzych ma Talent.
Wystąpią: Weronika Wolańska, Aleksandra Majak, Julia
Kamińska, Jagoda Kurzawa,
Nikola Busz, Damian Bylicki
oraz Wojciech Stefanowski
(uczestnik The Voice of Poland). Wydarzenie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Konieczność wcześniejszej rezerwacji:
e-mail: jurand@wok.walbrzych.pl, tel. 74 640 99 15.

Poznajcie sztukę
improwizacji
XIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz 2020
rozpocznie się 31 października, a zakończy 1
grudnia koncertem finałowym z udziałem Urszuli
Dudziak. To wydarzenie muzyczne mające na celu
popularyzację sztuki improwizowanej, realizowane
od 2008 roku. Współorganizatorem tegorocznej
edycji przedsięwzięcia jest Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu – Instytucja Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Pełny program Festiwalu dostępny jest na stronie internetowej Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury.

Ta sobota będzie dla nich

Wieczór pełen strachów
Straszny Wieczór w Starej
Kopalni już 30 października.
W programie warsztaty ceramiczne dla całej rodziny
(start o godzinie 17:00), podczas których będzie można
ozdobić magnesy i stworzyć
własne przedmioty z gliny.
Po zajęciach w Centrum Ceramiki Unikatowej odbędzie
się zwiedzanie z zadaniami i
zagadkami do rozwiązania
na trasie. Ich wykonanie będą utrudniać kopalniane zjawy. Liczba miejsc jest ograniczona,
bilety dostępne on-line na stronie obiektu. Wydarzenia przeznaczone są dla dzieci powyżej
7 roku życia.
O godzinie 20.00 rozpocznie się Straszne Zwiedzanie Starej Kopalni dla dorosłych. Jest to
specjalna edycja Nocnego Zwiedzania – uczestnicy otrzymują specjalny ekwipunek i udadzą
się w trasę, na której czekają zadania do wykonania. W zakamarkach możecie spotkać tajemnicze postacie. Liczba miejsc jest ograniczona, bilety dostępne on-line na stronie instytucji.
Wydarzenie skierowane do osób powyżej 16 roku życia.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Co wykreował światłem?
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
przy ul. Słowackiego 26 zaprasza na
otwarcie wystawy
Ryszarda Więckowskiego „Kreowanie
światłem”. To już
w środę 28 października w godz.
17:00-20:00. W
tym czasie będzie
możliwe bezpośrednie spotkanie z
artystą. Na otwarcie
wystawy obowiązuje awizacja na adres: sekretariat@bwa.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu: 74 842
43 34. Wystawę będzie można oglądać do 3 grudnia 2020 roku.

„Truskawka on tour” czyli Świdnicki Przegląd Muzyczny rusza w trasę! Na początek zaprezentują się muzycy z miasta gryfa i dzików w mieście… dzików i zielonego kota. Johnny
Trzy Palce zwyciężyli na Truskawce 2012, a parę lat później wydali płytę „Wszystko będzie
dobrze” (2015). I chyba tak jest! Mimo dosadnych tekstów (a może dzięki nim?) potrafią
porwać publiczność do tańca, co owocuje zaproszeniami na wiele wydarzeń w całej Polsce.
Mindless powstał z kolei pod koniec 2017 roku, a od 2020 roku zasilony został przez lidera
nieistniejącego już Rohele. Obraca się w gatunkach rocka alternatywnego lat 90., inspirowanego sceną Seattle oraz stoner rockiem. Wkrótce grupa wyda debiutancki album „Nice
Fucking Day”. Ich wszystkich wkrótce
usłyszymy w Mieroszowie. Szczegóły
na plakacie

Wyśpiewają
patriotyzm
Zapraszamy do udziału w XXII Festiwalu Pieśni Patriotycznych. W tej edycji
ze względu na obostrzenia związane z
COVIDEM, nie odbędą się prezentacje
w kategoriach: senioralne zespoły
śpiewacze, chóry, kapele, zespoły
ludowe. W przypadku napływu dużej
ilości zgłoszeń przesłuchania konkursowe mogą odbyć się dodatkowo 10
listopada (wtorek) o godz.16:00. Festiwal odbędzie się w sali kameralnej
Centrum Kultury w Żarowie (ul. Piastowska 10a). Szczegóły na plakacie.
SCB, KaR
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SKN

Fot. materiały prasowe (www.cnn.com)

CHALLENGER

Okiem gracza

Ceny nowej „geny”
Wyczekiwana przez wielu kolejna generacja konsol pojawi się na
sklepowych półkach już w listopadzie. Poza wyglądem i specyfikacjami, jedną z najistotniejszych informacji na temat Xbox Series X czy PS5 były ich ceny.
Czy są wysokie, czy niskie – nie
można jednoznacznie stwierdzić, bo

zdania są podzielone. Ale internauci
zgadzają się z jednym – ceny gier

UWAGA KONKURS

Nagrody mogą być różne – trafione, bezużyteczne, ale też praktyczne. I na tę ostatnią wersję stawiamy w tym tygodniu. Szczególnie
dziś zachęcamy was do wzięcia udziału w konkursie, bo dzięki swojej
aktywności możecie zaoszczędzić trochę złotówek. Do wygrania są
bowiem profesjonalne zdjęcia do dokumentów. Nie musicie za nie
płacić, więc jeśli potrzebujecie fotografie do dowodu osobistego, to
ten upominek będzie idealny. Do wygrania są 3 pakiety BIOfoto, czyli
certyfikowanych zdjęć do nowego dowodu osobistego. Żeby wygrać
nagrodę, należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Spójrzcie na
fotografię obok? Jakie dolnośląskie schronisko przedstawia załączone
zdjęcie modelu?
Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, wytnijcie go i pokażcie w salonie SuperFOTOGRAF przy ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu.
Każdy z 3 zwycięzców będzie mógł wykorzystać tylko jeden pakiet
zdjęć. Na posiadaczy kuponów z gazety z wpisaną poprawną
odpowiedzią w salonie czekają od najbliższej środy (28 października) do piątku (30 października) w godz. 11:00-16:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

kolejnej generacji w Polsce są zdecydowanie zbyt wysokie. Najwięcej

kontrowersji wzbudził remaster
„Demon’s Souls” na PS5, który w

przedsprzedaży dostępny jest za
„jedyne”... 349 zł.
Komentarze pod tą wiadomością
zalała fala krytyki. Wiele osób pisało o tym, że przez tak wysokie ceny
gry stracą na inkluzyjności – w
końcu wielką część graczy stanowią młode, niepracujące osoby, dla
których ciężko będzie przeznaczyć
tak wysoką kwotę na premierową
grę. Inni wspominali o tym, że nawet po upuście cenowym promocje
nie będą już tak atrakcyjne, bo 50
proc. obniżki z 349 zł, to nadal
spora kwota dla wielu graczy.
Czy jesteśmy skazani na ceny
nowej geny? Warto pamiętać o
tym, że jako konsumenci możemy
zadecydować za zmianą swoimi
portfelami – jeśli nie jesteśmy
zadowoleni, możemy wstrzymać
się z zakupem tytułu, dopóki nie
pojawi się on w promocji.
Wiktoria „Wikunya” SKN Challenger

KUPON
Jakie dolnośląskie schronisko przedstawia
załączone zdjęcie modelu?

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

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

» Nie wszystko, po czym jeździcie,
da się nazwać drogą rowerową

Rower jest OK

Słów kilka o ścieżkach
Infrastruktura rowerowa… czyli o tym, że trochę farby, pędzel
i pomysł to zdecydowanie za mało na poprawę komfortu poruszania się na rowerze w naszych miastach.
Dziś podejmę się trudnego
tematu. W czasach, kiedy
wielu z was uważa, że w miejscach naszego zamieszkania
wystarczyłoby „wymalować
ścieżkę i będzie bezpieczniej”
chcę pokazać, że wytyczenie i
wyznakowanie drogi rowero-

wej, to nie jest błahy temat.
Ma swoje standardy, wytyczne i przepisy wynikające m.in.
z KRD, a specjalistów w tej
dziedzinie wśród zarządców
dróg w Polsce wciąż brakuje.
Projektowanie i budowanie
infrastruktury rowerowej to

bardziej złożony i skomplikowany proces niż wam się
wydaje, a dziś tylko krótko go
scharakteryzuję.
W miastach bardzo trudno
jest pogodzić interesy osób o
różnych potrzebach, interesach i poglądach. Nigdy żadna

UWAGA KONKURS

Bądźcie z nami piękne. A jakże, proponujemy wam zupełnie za darmo skorzystanie z usług wyjątkowego Salonu Urody Venus w Świdnicy.
Oddajcie się w ręce prawdziwych profesjonalistek, które potrafią czynić
cuda, robiąc na przykład wystrzałowy makijaż permanentnym lub
stylizację rzęs i paznokci. Wy też możecie z tego skorzystać. Wystarczy,
że weźmiecie udział w naszym konkursie, w którym do wygrania są
voucher na specjalną usługę. Co trzeba zrobić, żeby wygrać specjalną
nagrodę. Znać odpowiedź na pytanie. Widzicie, drogie panie, zdjęcie
obok? Jaki dolnośląski pałac przedstawia załączona fotografia modelu?
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów na
hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć go
i pokazać w salonie. Ale uwaga, 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 9 w Świdnicy
czekają od najbliższej środy (28 października) do piątku (30 października). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl.

grupa nie będzie zadowolona
na sto procent. Tak się zrobić
nie da, gdy w jednym terenie
zabudowanym egzystuje wiele
różnych ludzi. Gdyby się udało, możemy mówić o mieście
idealnym. Co tu dużo pisać.
Jeśli mówimy o infrastrukturze

drogowej (w tym rowerowej),
to cóż... punkt widzenia zależy
od punktu siedzenia.
Zdajecie sobie sprawę, że
istnieje wiele pojęć związanych z tworzeniem prawidłowej, wygodnej i bezpiecznej
infrastruktury rowerowej?

Wzorcową określa pięć podstawowych zasad stworzonych przez Centrum Informacji
i Technologii dla Transportu i
Infrastruktur (CROW) z Holandii. Tak, pewnie nieprzypadkowo właśnie ten kraj
jest najbardziej przyjazny dla
rowerzystów na świecie.
Wyznaczonych przez nich
pięć zasad to: spójność, bezpośredniość, bezpieczeństwo,
atrakcyjność oraz wygoda.
Rozwinięcie tematu bez problemu znajdziecie w internecie.
Popularnie zwana przez
większość „ścieżka” to określona w kodeksie drogowym
– droga dla rowerów. Posiadająca ściśle określone przepisy
co do tego, jak powinna zostać
wytyczona, zbudowana i oznakowana. Oprócz dróg, w skład
sieci infrastruktury rowerowej
w miastach wchodzą takie
pojęcia jak: ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe na jezdni, przejazdy rowerowe, śluzy,
kontrapasy, znaki. To również
infrastruktura towarzysząca,
która zdecydowanie podwyższa komfort korzystania: parkingi rowerowe, oświetlenie,
punkty naprawcze, czy stacje
rowerów miejskich.
Nie bez znaczenia jest również technologia budowy, a
jednym z jej istotnych elementów wpływających nawet na
naszą energię podczas jazdy
jest rodzaj nawierzchni. Kto
z was słyszał, że rodzaj nawierzchni może mieć wpływ
na nasze zapotrzebowanie
energetyczne z biegiem kilometrów nawet o 40%? Budowa dróg rowerowych, tak jak
samochodowych, jest równie
skomplikowana i zaawansowana. Nie sposób wyjaśnić
tomów wytycznych w kilku
zdaniach, tak jak nie wszystko, po czym jedziecie, da się
nazwać drogą rowerową.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki dolnośląski pałac przedstawia załączona
fotografia modelu?

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

Nagroda do odebrania
w Salonie Urody Venus
przy ul. Siostrzanej 9
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
Poziomo:
4 - dawniej zwany aeroplanem
7 - zastąpił żurawia
10 - nagromadzenie, koncentracja
13 - dookoła większego ośrodka
miejskiego lub śródmieścia
14 - ważny szlak
16 - Hans Christian Andersen
17 - centrum starych miast
18 - wyodrębniona część miasta
Pionowo:
1 - kilkutysięczne lub
wielomilionowe
2 - spinning lub gruntówka
3 - potocznie daleki krewny
5 - podłoże lub motyw
6 - Wielkanoc lub Boże
Narodzenie
8 - dzieło terrorystów
9 - rozmowa
11 - z bronią na ambonie
12 - Lech Piasecki
15 - hrabia lub doktor

Wałbrzyszanka

Dla lubiących trenować swoje szare komórki
od tego tygodnia proponujemy nieco inną
wersję „Wałbrzyszanki”. Taką bez przymrużenia oka, bardziej wprost, ale wciąż dla zabawy, po prostu standardową.

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
5 - niemile widziane zachowanie ze skupiskiem drzew i grzybami – mlaskanie
7 - miejski piesek do pomocy osobom w trudnej sytuacji – mops
9 - książka z kopytami – kobyła
11 - niepolska rozmowa do pupy – talk
Pionowo:
1 - pomiędzy sprężaniem a wydechem w narodowym, kabaretowym czterotakcie – praca
2 - uzbrojona bez broni – działka
3 - mówimy tak o mózgu, choć kompletnie bez związku z
drzewami – zlasowany
4 - mleczna, choć bez mleka – droga
6 - belka oszustka – kantówka
8 - podstawa egzystencji dla rybaków i młodzieży – sieć
10 - owad niemile widziany w towarzystwie – bąk
12 - zwierzę z nosa - koza
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NASI ULUBIEŃCY

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

Zrób dobry uczynek. Przygarnij zwierzaka
W tytule piszemy o zwierzaku, bo nie tylko psy możecie adoptować, ale
również koty. Zresztą jednego rodzynka prezentujemy też w tym tygodniu. Naszą akcję, w której poszukujemy nowych domów dla porzuconych czworonogów, prowadzimy wspólnie ze Schroniskiem dla Zwierząt
w Wałbrzychu.
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

Ahmed to spory psiak, ma dużo siły, więc może
mocno pociągnąć na spacerze! Szukamy dla
niego dobrego i doświadczonego domu, gdzie
zazna dużo miłości!

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
03.04.2017

Babcia Jadzia – stara kotka, która pomimo
wieku nadal chętnie się bawi, jest ciekawa
otoczenia i potrzebuje kontaktu z człowiekiem.
Poleca się do adopcji!

MILUŚ, nr ewidencyjny 108/16
Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.03.2016

Miluś to charakterny senior, jest jednym z
psów najdłużej przebywających w schronisku. Mieszka w boksie z Beniem, więc może
ktoś adoptowałby oba psiaki?

BAZYL, nr ewidencyjny 92/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
29.03.2019

Bazyl pięknie podaje łapkę, ale może sprawiać
też trochę problemów. Potrzeba mu mądrego,
doświadczonego właściciela, który odpowiednio
się nim zaopiekuje.

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

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

MUSZKA, nr ewidencyjny 61/20
Wiek: 12 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
20.03.2020

Jeżeli chcesz pomóc bezdomnym psiakom,
zaadoptuj Muszkę! To kochana, starsza sunia,
której los staramy się polepszyć! Wierzymy, że
na stare lata ktoś ją przygarnie!

BENIO, nr ewidencyjny 462/14
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.11.2014

Benio jest psem najdłużej przebywającym w
schronisku. Uwielbia towarzystwo swojego
kompana z boksu Milusia, więc wskazana
byłaby adopcja obu psiaków!

MANIEK, nr ewidencyjny 49/19
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
03.02.2019

W schronisku Maniek to znany psiak – jest
bardzo kochany i towarzyski, trzeba jednak z
nim trochę popracować, aby zachowywał się
jak należy!

SNIKERS, nr ewidencyjny 47/20
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
03.03.2020

Słodki Snikers – któż nie chciałby takiego
pięknego psiaka! Polecamy go do adopcji.
Mamy nadzieję, że znajdzie nowy, dobry
dom.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

AHMED, nr ewidencyjny 144/20
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program tv

Piątek

23:20
TVP1

sobota
22:05

30 października - 5 listopada 2020
Poniedziałek

20:05
POLSAT

20:00

Wyspa strachu

TVN

thriller, USA, 2009

Przebywający na zwolnieniu warunkowym
Nate Sidewell razem z żoną Robyn (Elisabeth
Röhm) i synami, Shane’em (Sterling Knight)
i Kennym, jadą na wakacje. Wycieczka ma im
pomóc odbudować dobre relacje. Tymczasem
czwórka bandytów, Marek (James Frain), jego
dziewczyna Arielle (Diora Baird), Losada (Harold
Perrineau) i Evers (Ryan Donowho), która
dokonała zuchwałego napadu na bank, próbuje
uciec z łupem. Aby ominąć policyjną blokadę,
przestępcy podrzucają pieniądze przypadkowym
podróżnym - właśnie Sidewellom.

Twoja twarz
brzmi znajomo
POLSAT

Sobota

Kingsman: Tajne służby
Elitarna pozarządowa agencja Kingsman
zrzesza wybitnych tajnych agentów,
a zarazem dżentelmenów. Jej członkowie
widzą w sobie współczesnych rycerzy
- ludzi, u których doskonałe umiejętności
idą w parze z honorem oraz nienagannymi
manierami. Harry Hart, zwany Galahadem,
decyduje się dać szansę Eggsy’emu,
niepokornemu nastolatkowi z nizin
społecznych, który traﬁł do aresztu. Ma dług
wdzięczności wobec jego ojca i dostrzega
w chłopaku duży potencjał.

20:00
POLSAT

23:50

Druhny
komedia romantyczna, USA, 2011

TVP2

XIX wiek. Wrażliwa Ada Monroe zamieszkuje
z ojcem w Karolinie Północnej. W dziewczynie
zakochuje się z wzajemnością cieśla W.P.
Inman. Gdy wybucha wojna secesyjna, zaciąga
się on do armii konfederatów. Żegna się
z ukochaną, która obiecuje na niego czekać.
Pod jego nieobecność umiera ojciec Ady. Ona
nie radzi sobie z prowadzeniem gospodarstwa, więc farma popada w ruinę. O względy
przymierającej głodem dziewczyny stara się
okrutny Teague, który zajmuje się tropieniem
i zabijaniem dezerterów.

Środa

Piraci z Karaibów.
Klątwa Czarnej Perły
ﬁlm przygodowy, USA, 2003

Karaiby, XVIII wiek. Kapitan Jack Sparrow
(Johnny Depp) przewodził pirackiemu okrętowi
„Czarna Perła”. Statek opanowali jednak buntownicy pod wodzą pierwszego oﬁcera Barbossy.
Po pewnym czasie, w wyniku niepomyślnego
zbiegu okoliczności, kapitan Sparrow traﬁa
w ręce brytyjskich żołnierzy i zostaje aresztowany. Niebawem korsarze atakują karaibskie
miasto Port Royal i porywają Elizabeth Swann,
piękną córkę gubernatora. Zamierzają dotrzeć
z nią na tajemniczą wyspę Isla de Muerte.

21:05
POLSAT

Czwartek

22:30

Wkręceni

TVN

komedia, Polska, 2014

Śląsk. W wyniku zwolnień grupowych Franek
Szpak traci pracę w fabryce samochodów.
Ma wyjątkowego pecha, ponieważ w tym
samym czasie odchodzi od niego dziewczyna. Grono bezrobotnych zasilają również
dwaj przyjaciele Franka - kucharz Tomek
Zarówny i monter Zenobiusz Kozioł. Szpak,
który dostał najwyższą odprawę, proponuje
kolegom wspólny wypad do Warszawy.
Panowie, przewidując, że od tej chwili w ich
życiu będzie już tylko gorzej, przyjmują
ofertę. Razem ruszają na podbój stolicy.

TVP 1

07:35
08:00
08:10
08:15
08:40
09:20
10:20
11:05
12:00
12:10
12:30
12:35
12:55

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Spisz się rolniku
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Rwanda 2020
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Kasta - Porwanie
rodzicielskie - serial
paradokumentalny TVP
Ranczo - serial
Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Natura w Jedynce
- Pustułka - niewidzialny
sąsiad, prod. Austria

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - Fałszywy gwałt
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wszystkie pieniądze
świata - dramat
23:20 Wyspa strachu - thriller
01:00 SEAL Team
- komando Foki - serial

Drugie oblicze
dramat kryminalny, USA, 2012

Kaskader Luke występuje w wędrownej trupie
cyrkowej, gdzie daje popis umiejętności jazdy
na motorze. Wraca do miasteczka, w którym
rok wcześniej nawiązał romans z Rominą.
Ze zdumieniem odkrywa, że ma syna.
Pragnie być obecny w jego życiu. Zamierza
też odzyskać względy matki chłopca, która
ma już nowego partnera. Luke znajduje
zatrudnienie w warsztacie Robina Van Der
Zee. To on namawia go, by wykorzystał
swoje ponadprzeciętne umiejętności jazdy do
napadu na bank.

piątek
05:15
06:00
06:50
07:00

Wzgórze nadziei
melodramat, USA, 2003

Annie Walker, singielka po trzydziestce, ponosi porażki w życiu zawodowym i miłosnym.
Gdy jej cukiernia bankrutuje, traci oszczędności oraz dach nad głową. Egocentryczny
mężczyzna, z którym wiąże nieśmiałe plany
na przyszłość, jasno daje jej do zrozumienia,
że oczekuje seksu bez zobowiązań. Jedyną
osłodą złej passy staje się wiadomość od
przyjaciółki, Lillian, która wychodzi za mąż.
Prosi Annie, by została honorową druhną na
jej ślubie. Walker angażuje się w przygotowania do ceremonii.

Wtorek

komedia sensacyjna, Wielka Brytania, 2014
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30 października
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Anna Dymna - spotkajmy się - Kamila Kubas
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
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!
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 Noce i dnie - 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

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
19:35 Sport
19:45 Pogoda
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
22:15 The Four. Bitwa
o Sławę

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - Uznanie
09:05 Roman Kłosowski
- Komik z łezką
- ﬁlm dokumentalny
09:40 Nazywam się Cukinia
- ﬁlm animowany, prod.
Szwajcaria, Francja, 2016
11:00 Modrzejewska - serial
12:35 Cheerleaderki
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Zakochaj się w Polsce
13:55 Niestety
14:15 24. Festiwal Ludwiga
van Beethovena
14:45 Awatar, czyli zamiana
dusz - ﬁlm TVP
15:55 W syberyjskich lasach
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Branford Marsalis
20:00 Wieczór kinomana

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

TELENOWELA

FILM PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM FABULARNY

PROGRAM OBYCZAJOWY

19:00 Uzdrowisko
- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Postaw na milion
- teleturniej
21:40 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 Błękitny grom
- ﬁlm akcji, prod. USA,
1983, reż. John Badham,
wyk. Roy Scheider, Warren
Oates, Candy Clark, Daniel
Stern
01:40 Wzgórze nadziei
- dramat, prod. USA
04:20 Smaki świata po polsku
- magazyn
04:40 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Jurassic World
- ﬁlm przygodowy, USA,
2015, reż. Colin Trevorrow,
wyk. Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Irrfan
Khan, Vincent D’Onofrio,
Ty Simpkins, Nick
Robinson
22:45 Kosmiczni kowboje
- ﬁlm S-F, USA, 2000,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland, James Garner,
James Cromwell, Marcia
Gay Harden, William
Devane, Loren Dean,
Courtney B. Vance
01:20 Kuba Wojewódzki
02:20 Kuchenne rewolucje
03:20 Uwaga! - magazyn
03:35 Noc magii

00:15 A.I. Sztuczna
inteligencja
Wzruszająca historia
dziecka-robota
Davida, który został
zaprogramowany, by odczuwać miłość. Gdy, jego
Monica szepcze do ucha
swego dziecka-robota
siedem słów kodu: Zyrros,
Sokrates, Partykuła,
Decybel, Huragan, Delﬁn,
Tulipan. Wtedy w oczach
Davida pojawia się obraz
duszy i aktywuje się w
nowy program komputerowy.
03:35 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:10 Wieczór kinomana
- Dusza i ciało
- ﬁlm fabularny,
prod. Węgry, 2017
22:10 Tego się nie wytnie
- talk-show
23:40 Gomorra - serial, prod.
Włochy, Niemcy, 2014
00:40 Teraz animacje!
- Pieśń poranna
- ﬁlm animowany
00:45 Teraz animacje! - Tango
tęsknot - ﬁlm animowany
00:50 Teraz animacje! - On
i ona - ﬁlm animowany
01:05 Co dalej?
01:20 Informacje kulturalne
01:50 Kino nocne - Oto jest
głowa zdrajcy
- dramat
04:00 Branford Marsalis
- Czarodziej dźwięku

16:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
- program obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 W potrzasku
21:50 Rocky 4
23:30 Zabójcza przesyłka
01:30 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:10 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
04:55
05:55
07:35
08:35
11:35
12:35
13:35
14:35
15:35
15:40
16:10
17:10
17:40
18:10
18:55
20:00
20:30

Szkoła
Mango telezakupy
Wiza na miłość
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Gosia i Ernest
Brzydula - serial, Polska
Szkoła
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Idealna niania
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula - serial, Polska
Kto odmówi pannie
młodej?
KOMEDIA

21:30 Seks w wielkim
mieście II
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2010,
reż. Michael Patrick
King, wyk. Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon
Cztery przyjaciółki pragną
odciąć się od problemów.
W tym celu wylatują do
Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, gdzie wpadają
w pułapkę różnic kulturowych.
00:40 Choć goni nas czas
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2007,
reż. Rob Reiner,
wyk. Jack Nicholson,
Morgan Freeman, Sean
Hayes, Beverly Todd

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu
Bohaterem jest Cordell
Walker, funkcjonariusz
Straży Teksasu. Cechuje go
sprawiedliwość i wierność,
która jest doceniania wśród
okolicznych mieszkańców.
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 - serial
obyczajowy 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:05
Obcy 4 02:25 Disco Polo Life program rozrywkowy 03:25
TOP 10 Lista Przebojów
05:30 Telezakupy TV Okazje

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 Dzieci
Andersa 13:30 Msza Święta
14:30 Wenezuela 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 Święty na
każdy dzień 16:40 Procesja
dziejów 17:00 Życie z pasją
17:20 100 cudownych miejsc
na świecie 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

04:45 Klan - telenowela TVP
05:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- 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
09:10 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:10 Zachodni szlak
- western, prod. USA
13:20 Fascynujący świat
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze
z sercem

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:50 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:55 Pytanie na śniadanie
- w tym Pogoda-ﬂesz
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:25 Rodzinny ekspres
- Dla kogo jest niebo?
- magazyn
12:00 Postaw na milion
- teleturniej
12:55 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:05 Dom nad rozlewiskiem
- serial obyczajowy TVP
15:55 Rolnik szuka żony
- reality show
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Ludzie i bogowie
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie abp. Wojciecha
Polaka, Prymasa
Polski, na Uroczystość
Wszystkich Świętych
20:12 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Papillon. Motylek
- dramat
23:55 Wszystkie pieniądze
świata - dramat
02:15 Rytm serca - ﬁlm TVP

15:50 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
16:50 Słowo na niedzielę
17:00 Nabożeństwo
Święta Reformacji
z paraﬁi ewangelicko
- augsburskiej
w Lędzinach
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 Ponad wszystko - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
02:05 Gunman:
Odkupienie
- ﬁlm akcji
04:05 Zakończenie dnia

23
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sobota

TVN
04:55
05:15
07:25
08:00
11:30
12:30
14:20
15:55
17:25
17:55
18:00
19:00
19:25
19:35
19:45
20:00

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Kosmiczny wykop
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Brzydula
- serial, Polska
Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
MasterChef
- program rozrywkowy
Top Model
MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
Szaf Mat
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Druhny - ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Paul Feig,
wyk. Kristen Wiig, Maya
Rudolph, Rose Byrne

FILM OBYCZAJOWY

22:40 Ciemniejsza
strona Greya
- ﬁlm obyczajowy,
Chiny, Japonia, USA,
2017, reż. James Foley,
wyk. Dakota Johnson,
Jamie Dornan, Eric
Johnson
Podczas gdy Christian
walczy ze swoimi
wewnętrznymi demonami, Ana mierzy się z
gniewem i zazdrością jego
byłej uległej.
01:05 Szubienica
- ﬁlm horror, USA,
2015, reż. Chris Loﬁng,
Travis Cluﬀ, Reese
Mishler, wyk. Pfeifer
Brown, Ryan Shoos
02:50 Uwaga!
- magazyn prod. Polska

POLSAT
08:40 Scooby-Doo i miecz
samuraja
10:10 Ewa gotuje
- program kulinarny
prod. Polska
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom - Biedny
dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
- program rozrywkowy
prod. Polska
13:45 Rolnicy - Tak się żyje
u nas na wsi
- program rozrywkowy
prod. Polska
14:45 Budowlańcy
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Bez skrupułów
22:05 Twoja Twarz
Brzmi Znajomo
FILM SENSACYJNY

00:10 Czarny świt
W tajemniczych
okolicznościach wychodzi
na jaw, że były agent
CIA Jonathan Cold uwalnia
z więzienia niebezpiecznego handlarza bronią
i na domiar złego pomaga
grupie terrorystów
wejść w posiadanie broni
nuklearnej, która ma być
użyta do ataku na Stany
Zjednoczone. Cold był
uznany za zmarłego,
czemu więc nagle okazuje
się, że żyje i na dodatek
wszystko wskazuje na to,
że pomaga terrorystom?
02:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Koncert, jakiego nie
będzie...
07:55 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha
- Bajka o smoku
- ﬁlm animowany
08:40 Od ucha do ucha
- Na krakowskim trakcie
- ﬁlm animowany
09:00 Od ucha do ucha
11:05 Serialowa nostalgia
- Barbara i Jan - serial
12:10 Urodzeni artyści
- Jerzy i Jakub Turbasa
12:40 We wsi gadają - ﬁlm
krótkometrażowy
13:05 Mały światek Don
Camilla
15:00 Tego się nie wytnie
- talk-show
16:30 Retro kino - Marynarz
słodkich wód - komedia
17:55 Tamte lata, tamte dni
- Barbara Kraﬀ tówna
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Scena muzyczna - MIST

06:00 Na wariackich
papierach
- serial kryminalny
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Mocne sobotnie
kino: Rocky 5
Rocky traci majątek i ze
względów zdrowotnych
rezygnuje z boksu.
Postanawia zostać trenerem dobrze zapowiadającego się Tommy’ego Gunna.
22:05 Riddick
Zdradzony, walczący
o przetrwanie na
opuszczonej planecie
Riddick staje się jeszcze
bardziej niebezpieczny.
Tymczasem na ziemię
spaloną słońcem przybywają dwa statki.
00:25 Człowiek pies

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango
- telezakupy
08:05 Kosmiczny
wykop
08:35 Zakochani
po uszy - serial
09:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:40 Hotel Paradise
15:45 Shrek II - ﬁlm komedia,
USA, 2004, reż. Andrew
Adamson, Kelly Asbury,
Conrad Vernon, wyk.
Mike Myers, Eddie
Murphy, Cameron Diaz,
Julie Andrews, Antonio
Banderas, John Cleese,
Rupert Everett
17:45 Szybko i wściekle
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2009, reż. Justin Lin,
wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jordana Brewster,
Michelle Rodriguez

FILM KOSTIUMOWY

SERIAL SENSACYJNY

KOMEDIA

20:00 Bilet do kina
- Młoda Wiktoria
- ﬁlm kostiumowy
21:50 Canizares live
at the Alhambra 2016
- koncert, prod. Francja,
2016
23:15 Seans kultowy
- Głęboka czerwień
- ﬁlm kryminalny
01:30 Urodzeni artyści
- Jerzy i Jakub Turbasa
- cykl reportaży
01:55 Informacje kulturalne
02:30 Wieczór kinomana
- Dusza i ciało - ﬁlm
fabularny, prod. Węgry,
2017, reż. Ildiko Enyedi
04:30 Angele i Tony - dramat,
prod. Francja, 2010
05:50 Miniaudycja - Jeszcze
więcej kultury w TVP

02:20 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek
to odrębna tematyka.
W każdym z nich nie brakuje “zabójczej prędkości”,
efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. Chcą, aby
zawsze na pierwszym miejscu stała sprawiedliwość.
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
04:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial

20:00 Sekretne życie
zwierzaków domowych
- ﬁlm komedia, Japonia,
USA, Francja, 2016, reż.
Chris Renaud, Yarrow
Cheney, wyk. Louis C.K.,
Eric Stonestreet, Kevin
Hart, Albert Brooks
21:50 Polowanie
na druhny - ﬁlm
komedia, USA, 2005,
reż. David Dobkin,
wyk. Vince Vaughn,
Christopher Walken
00:20 Aż po grób
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Niemcy, Polska,
2009, reż. Aaron Schneider, wyk. Robert Duvall,
Bill Murray
02:30 Komórka
- ﬁlm sensacyjny

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 08:00 Ryzykanci
09:00 Galileo 11:00 Mój
przyjaciel robot 13:00 STOP
Drogówka 14:00 Policjantki
i Policjanci - serial kryminalny 19:00 Galileo
20:00 Święty 22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
- serial kryminalny prod.
Polska 00:00 Efekt motyla 3
Reide ma niezwykłą zdolność
podróżowania w czasie.
Cofając się w przeszłość
pomaga policji identyﬁkować
morderców. Pod żadnym
pozorem nie wolno mu
jednak ingerować w przebieg
minionych zdarzeń. Jedna
taka ingerencja może mieć
tragiczne skutki i w nieoczekiwany sposób odmienić bieg
historii.
01:55 Śmierć na 1000 sposobów
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 Lista Przebojów

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Retrospekcja 10:20 Święty
na każdy dzień 10:25 Myśląc
Ojczyzna 10:35 Polski Punkt
Widzenia 11:00 Kropelka
radości 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Warto zauważyć... 12:50
Życie z pasją
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta 14:35
Inwazja pogan: Halloween
- cukierek albo psikus 15:20
100 cudownych miejsc na
świecie - Antigua, Guatemala
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Beatyﬁkacja Ks. Michaela
McGivney’a 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Katecheza 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
TVP 1
07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
09:40
10:45
11:00
11:45
11:55
12:00
12:45
13:05
13:15
14:25
14:35
15:35
15:45
17:00

Transmisja Mszy Św.
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Wszyscy Święci z
MontMartre - felieton
Las bliżej nas
Kariera Nikodema
Dyzmy - serial TVP
Wszyscy Święci
z MontMartre - felieton
Stulecie Winnych
Wszyscy Święci
z Maison Laﬃtte
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Rwanda 2020
Wszyscy Święci
z Maison Laﬃtte
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
Testimonium Veritatis
Wszyscy Święci z Per
Lachaise - felieton
Pejzaż bez Ciebie
Teleexpress

SERIAL KRYMINALNY

17:30 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
18:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:15 Ludzie i bogowie
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka
- 41 dni nadziei
- dramat, prod. Hongkong,
USA, Islandia, 2018, reż.
Baltasar Kormakur
24:00 Papillon. Motylek
- dramat, prod. Hiszpania,
USA, Czechy, 2017
02:20 Chłopiec w pasiastej
piżamie - dramat wojenny, prod. USA, 2008
04:55 Z pamięci - felieton
05:00 Zakończenie dnia

1 listopada
TVP 2
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
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało! magazyn rolniczy
11:20 Wspomnienie - Zostawili
swój ślad
11:35 Gwiazdy w południe Człowiek w żelaznej masce
- ﬁlm przygodowo-historyczny, prod. USA,
Wielka Brytania, 1998,
reż. Randall Wallace, wyk.
Leonardo Di Caprio, Jeremy Irons, John Malkovich
14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Wspomnienie
- Zostawili swój ślad
14:40 Koło fortuny
15:15 Wspomnienie
DRAMAT

15:30 Znachor - dramat,
prod. Polska, 1981
17:45 Wspomnienie
- Zostawili swój ślad
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:20 Wspomnienie
19:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Ponad wszystko
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA
21:45 Cisza jak ta
23:50 Wzgórze nadziei
- dramat, prod. USA
02:30 Błękitny grom
- ﬁlm akcji, prod. USA,
1983, reż. John Badham,
wyk. Roy Scheider
04:20 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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

18:00
19:00
19:25
19:35
19:40
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN
Kobieta na krańcu
świata
Brzydula - serial, Polska
Co za tydzień
Kosmiczny wykop
- program rozrywkowy
Największe polskie
katastrofy - program
dokumentalny
Jurassic World - ﬁlm
przygodowy, USA, 2015,
reż. Colin Trevorrow, wyk.
Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Irrfan Khan
Totalne remonty
Szelągowskiej
Fakty
Sport
Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:00 MasterChef
- program rozrywkowy
21:30 Królestwo kobiet
22:35 Sherlock Holmes:
Gra cieni
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2011, reż. Guy Ritchie,
wyk. Robert Downey Jr.,
Jude Law, Noomi Rapace,
Rachel McAdams, Jared
Harris, Stephen Fry
01:10 Ciemniejsza
strona Greya
- ﬁlm obyczajowy,
Chiny, Japonia, USA, 2017,
reż. James Foley, wyk.
Dakota Johnson, Jamie
Dornan, Eric Johnson,
Eloise Mumford, Bella
Heathcote
03:40 Uwaga!
- magazyn

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Smerfy: Legenda
Smerfnej Doliny
Faworytem w zawodach
w zbieraniu smerfojagód
jest Smerf Ważniak, dla
którego będzie to już
dziesiąte zwycięstwo
z rzędu. Smerf Śmiałek
postanawia odkryć, jak
Ważniakowi udaje się tak
wygrywać rok po roku.
09:05 Księga życia
11:15 Spider-Man
Peter przeistacza się
w superbohatera pod
wpływem ukąszenia przez
radioaktywnego pająka.
Kiedy jego wuj zostaje
zamordowany przez
włamywaczy,
Peter przysięga sobie, że
użyje swoich ponadnaturalnych sił, aby pomścić
jego śmierć.

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi w Szczebrzeszynie
08:25 Od ucha do ucha
- O Medyku Feliksie
09:20 Na wieki wieków
09:45 Czerwony żółw
- ﬁlm animowany
11:10 Na wieki wieków
- cykl reportaży
11:40 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
12:20 Bilet do kina - Młoda
Wiktoria - ﬁlm kostiumowy, prod. USA, 2009
14:05 Na wieki wieków
- cykl reportaży
14:20 Zaginione Skarby
- ﬁlm animowany
14:35 Jesienna sonata
16:55 Informacje kulturalne
17:15 Niedziela z...
- twórczością Andrzeja
Strzeleckiego
19:35 Na wieki wieków

06:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
08:00 Zakonnica
w przebraniu
Deloris jest świadkiem
morderstwa. W ramach
pomocy oferowanej
przez policję zostaje
wysłana do klasztoru.
10:20 Trzy życzenia
12:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Królewna Śnieżka
13:55 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Kot w butach
15:20 Hrabia Monte Christo
Edmund Dantes zostaje
niesłusznie skazany i
wtrącony do więzienia.
17:50 Księga dżungli
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Jutro będziemy
szczęśliwi
22:20 Nietykalni
- ﬁlm sensacyjny

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango
- telezakupy
08:05 Kosmiczny
wykop
08:35 Zakochani
po uszy - serial
09:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Hotel Paradise
14:40 Kto odmówi pannie
młodej?
15:45 Córka prezydenta
- ﬁlm komedia, USA,
Wielka Brytania, 2004, reż.
Andy Cadiﬀ, wyk. Mandy
Moore, Matthew Goode,
Jeremy Piven, Annabella
Sciorra, Caroline Goodall,
Mark Harmon
18:10 Sekretne życie zwierzaków domowych - ﬁlm
komedia, Japonia, USA,
Francja, 2016, reż. Chris
Renaud, Yarrow Cheney

06:00 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 06:30 Dzielna Mysz
06:50 Ryzykanci 08:30 Alvin
i wiewiórki 3 10:20 Galileo
12:25 STOP Drogówka 13:25
Gwiazdy Kabaretu
14:30 Cuda z nieba 16:45
August Rush 19:05
Galileo 20:05 Straszny ﬁlm 5
Młode małżeństwo adoptuje
trójkę dzieci. Wkrótce w ich
życiu następuje szereg coraz
dziwniejszych zdarzeń. Okazuje się, że dom, w którym
mieszkają opętany jest przez
demona.
22:00 Wspaniali ludzie 23:05
Korpus weteranów Phillippe
Sauvage, były żołnierz
sił specjalnych biorących
udział w Pustynnej Burzy,
zostaje wynajęty do ochrony
majętnego przedsiębiorcy,
byłego mistrza wagi ciężkiej
Wayne’a Barclaya. 01:25
Śmierć na talerzu

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

13:50 Kevin sam w domu
- po raz czwarty
Rodzice Kevina McCallistera rozstali się. Teraz
Kevin mieszka z mamą, ale
postanawia święta Bożego
Narodzenia spędzić z
ojcem w rezydencji jego
bogatej dziewczyny,
Natalie.
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Forrest Gump
23:05 Poszukiwacze
zaginionej arki
01:45 Kingsman:
Tajne służby
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

20:00 Milczenie
- ﬁlm prod. Włochy,
Tajwan, USA, Meksyk
22:45 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:25 Love Story
01:05 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:25 Teraz animacje! - Pieśń
poranna - ﬁlm animowany, prod. Szwajcaria
01:30 Teraz animacje!
- Tango tęsknot
- ﬁlm animowany
01:35 Teraz animacje! - On
i ona - ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, 2018
01:50 Kino nocne - Boisko
bezdomnych - ﬁlm
obyczajowy
04:00 Z dala od orkiestry
- ﬁlm dokumentalny

00:40 Wysoka fala
- dramat
Młody Jay Moriarty
chce zmierzyć się
z kultową falą Mavericks.
Prosi legendę surﬁngu
Frosty’ego Hessona
o pomoc.
03:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
04:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial opowiadający
o walce z przestępczością
na ulicach San
Francisco.

20:00 Szybcy i wściekli V
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2011,
reż. Justin Lin,
wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jordana Brewster,
Tyrese Gibson, Chris
‘Ludacris’ Bridges
22:45 Trzydziestu trzech
- ﬁlm katastroﬁczny,
Chile, Kolumbia, Hiszpania, 2015, reż. Patricia
Riggen, wyk. Antonio
Banderas, Rodrigo Santoro, Juliette Binoche
01:25 Prosto z Compton
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2015, reż. F. Gary Gray,
wyk. O’Shea Jackson Jr.,
Corey Hawkins, Jason
Mitchell, Neil Brown Jr.,
Aldis Hodge

TV Trwam
09:15 Katecheza 09:30 Msza
Święta 10:40 Cuda Jezusa
11:30 Przyjaciele i bohaterowie 12:00 Anioł Pański
12:20 Oratorium 13:00
Bądźcie więc wy doskonali
13:30 Papież Polak do
Rodaków 14:10 Brat naszego
Boga 15:25 Siewca nadziei
16:00 Informacje dnia
16:10 Jeden Kościół, wielu świętych 16:40 Miasto umarłych
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Nie bójmy się mówic
o raku 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
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kolory
Świętości 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja 21:45
Jan Paweł II i Prymas Stefan
Kardynał Wyszyński
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Wszyscy Święci z Per
Lachaise - felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - serial
09:10 Wszyscy Święci
z MontMorency
09:15 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:50 Wszyscy Święci
- z MontMorency
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 BBC w Jedynce

04:50 Cafe piosenka
05:45 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Coś dla Ciebie
- magazyn
07:05 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:15 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
13:35 Uzdrowisko
14:05 Coś dla Ciebie
- magazyn
14:30 Operacja Zdrowie
- Zakrzepica - magazyn

04:40 Uwaga! - magazyn
04:55 Nowa Maja
w ogrodzie
05:25 Akademia ogrodnika
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Szaf Mat
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Kobieta na krańcu
świata
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty

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
- magazyn
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

MAGAZYN

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
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan
- telenowela TVP
18:30 Kasta - Diler wyroków
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Pielgrzymi - spektakl
22:40 Świat bez ﬁkcji - USA:
wojna o pomniki
23:45 Warto rozmawiać
00:50 41 dni nadziei - dramat

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 O mnie się nie martw
22:50 Deep State: tajny układ
23:55 Klient - dramat
02:05 Warto kochać - serial
02:55 Zasady nie obowiązują

19:25 Uwaga! koronawirus
- magazyn
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Projekt Lady
23:30 Szadź
- serial, Polska
00:30 Co za tydzień
- magazyn
01:00 Zabójcza broń
- serial, USA
02:05 Uwaga! - magazyn
02:25 Noc magii

20:05 Mega Hit - Kingsman:
Tajne służby
Kingsman to elitarna
organizacja pozarządowa,
zrzeszająca wybitnych
tajnych agentów-dżentelmenów, którzy uważają
się za współczesnych
arturiańskich rycerzy.
Kiedy podczas akcji ginie
jeden z nich, pozostali
mają za zadanie znaleźć
jego godnego zastępcę.
22:55 Obcy kontra Predator
- thriller, USA, 2004
01:05 Wróg u bram
- ﬁlm prod. USA, Wielka
Brytania, Niemcy
03:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje
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TVP Kultura
08:00
08:25
09:55
10:45
11:00
13:05
13:40
14:55
15:55
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
22:05
22:40

Informacje kulturalne
Tego się nie wytnie
Reżyserzy
Zaginione Skarby
- ﬁlm animowany
Sława i chwała
- serial TVP
Szlakiem Kolberga
Na wieki wieków Paryż
- reportaż
Sztuka i dziecko
- ﬁlm dokumentalny
... Gdziekolwiek jesteś
panie prezydencie...
- ﬁlm fabularny
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
Informacje kulturalne
Nędznicy - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2018
Panorama kina polskiego - Ptaki śpiewają
w Kigali - dramat
Kronos
Scena muzyczna
KOMEDIA

23:45 Żelazna klasyka
- Pali się, moja panno
- komedia, prod. Włochy,
Czechosłowacja, 1967,
reż. Milos Forman, wyk.
Frantisek Paska
01:05 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:30 Milczenie
- ﬁlm prod. Włochy,
Tajwan, USA, Meksyk,
2016, reż. Martin Scorsese,
wyk. Andrew Garﬁeld,
Adam Driver, Liam
Neeson
04:15 Tamte lata,
tamte dni - Barbara
Kraﬀ tówna - magazyn
05:05 Rok 2020
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Miniaudycja - Jeszcze
więcej kultury w TVP

TV Puls

TVN 7

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
10:00 Kobra - oddział
specjalny - serial
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Reporterzy.
Z życia wzięte

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:35 Przepis na życie
- serial obyczajowy, Polska
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:40 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła
17:10 Miłość od kuchni
- program rozrywkowy
18:10 Idealna niania
- program
18:55 19 +
19:25 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska
19:30 Zakochani
po uszy - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Django
23:20 Nienawistna
ósemka
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:35 Niesamowite!
- program rozrywkowy
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:30 Francuski numer
- ﬁlm komedia,
Polska, 2006, reż. Robert
Wichrowski, wyk. Karolina
Gruszka, Jan Frycz, Maciej
Stuhr, Robert Więckiewicz,
Marcin Dorociński
23:40 Oszukać
przeznaczenie
- ﬁlm horror, USA, 2000,
reż. James Wong, wyk.
Devon Sava, Ali Larter,
Kerr Smith, Tony Todd,
Kerr Smith
01:40 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
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
Kryminalny 21:40 Krew za
krew Rok 1868. Mijają właśnie trzy lata od zakończenia
wojny secesyjnej. 23:55
Ryzykanci - thriller sensacyjny Tajny agent zesłany
przez swych mocodawców
na „przymusową emeryturę”
ucieka z niewoli, by ratować
swoją rodzinę przed zemstą
śmiertelnego wroga. 01:55
Galileo - program popularno-naukowy 02:55 SuperLudzie
- program rozrywkowy

TV Trwam
10:55 Święty na każdy dzień
11:00 Odpowiedzialność za
duszę 11:20 100 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 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30
Jakby w zwierciadle 15:25
Inżynier 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
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - serial
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
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Wielkie rzeki świata

05:20 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Tu ziemia spotyka
niebo - 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
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:35 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 - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

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 - Plagiat
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 Dobry, zły i brzydki
- ﬁlm fabularny

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
- 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 Czerwona królowa
22:55 Ludzkie historie
23:55 O mnie się nie martw
00:50 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

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
- program rozrywkowy
prod. Polska
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Królestwo kobiet
01:05 Projekt Lady
02:05 Uprowadzona
- serial, USA
03:05 Uwaga!
- magazyn
03:25 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM PRZYGODOWY

20:00 Piraci z Karaibów.
Klątwa Czarnej Perły
Film przygodowy, którego
akcja rozgrywa się na
Karaibach w XVIII wieku.
Kapitan Barbossa kradnie
legendarną „Czarną perłę”,
piracki statek Jacka Sparrowa, a następnie atakuje
miasto Port Royal i porywa
córkę gubernatora Elizabeth Swann. Will Turner,
przyjaciel Elizabeth z
dzieciństwa zawiera
sojusz ze Sparrowem.
23:25 W cywilu
01:10 Cloverﬁeld Lane
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:30 Film dokumentalny
09:20 ... Gdziekolwiek jesteś
panie prezydencie...
- ﬁlm fabularny,
prod. Polska, 1978
11:00 Sława i chwała - serial
13:30 Tego się nie wytnie
- talk-show
14:55 Ostatnia lekcja
- ﬁlm dokumentalny
16:00 Stepy - dramat,
prod. Polska, Belgia, 2010,
reż. Vanja d’Alcantara
17:30 Co dalej? - program
publicystyczny
17:50 Kronos - Litość - magazyn
kulturalno-społeczny
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Nędznicy - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:00 Teatr Telewizji
- Wiśniowy sad - spektakl

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
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 Reporterzy.
Z życia wzięte
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:55 Mango telezakupy
07:35 Przepis na życie - serial
obyczajowy, Polska
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska
15:40 Brzydula
- serial, Polska
16:10 Szkoła
17:10 19 +
17:40 Zakochani
po uszy - serial
18:10 Idealna niania
18:55 19 +
19:25 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska

06:00 Strażnik Teksasu - serial
kryminalny prod. Polska
08:00 Nasz nowy dom magazyn prod. Polska 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 20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial kryminalny
prod. Polska 21:40 Arena
23:35 Ryzykanci Tajny agent
zesłany przez swych mocodawców na „przymusową
emeryturę” ucieka z niewoli,
by ratować swoją rodzinę
przed zemstą śmiertelnego
wroga. 01:35 Galileo 02:35
Graﬃti

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

21:50 Lekkie obyczaje
- Oddech - ﬁlm fabularny,
prod. Australia, 2017
23:55 Co dalej? - program
publicystyczny
00:15 Informacje kulturalne
00:45 Młoda Polska
- Fascinatrix - ﬁlm
krótkometrażowy,
reż. Justyna Mytnik
01:15 Panorama kina
polskiego - Ptaki
śpiewają w Kigali
- dramat, prod. Polska,
2017, reż. Joanna Kos Krauze, Krzysztof Krauze,
wyk. Jowita Budnik
03:20 Kino nocne - W dół
kolorowym wzgórzem
05:30 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:45 Miniaudycja - Jeszcze
więcej kultury w TVP

20:00 Więzienie w ogniu
Jack Stone traﬁa do tego
samego więzienia co
Rosjanin Balama. Tam
postanawia się zemścić
za mord na jego rodzinie.
21:50 W potrzasku
Konﬂikt północnoirlandzki. Młody angielski rekrut
zostaje zesłany na wrogie
tereny, gdzie przeżywa
samotną noc pełną
strachu, niepewności i
rozpaczy.
23:35 Zadanie specjalne
01:20 Castle
02:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym szlaku
02:50 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji

19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Człowiek demolka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1993, reż. Marco Brambilla, wyk. Sylvester Stallone,
Wesley Snipes, Sandra
Bullock
23:55 Mad Max
pod Kopułą Gromu
- ﬁlm S-F, Australia,
1985, reż. George Miller,
George Ogilvie, wyk.
Mel Gibson, Tina Turner,
Angelo Rossitto, Helen
Buday
02:10 Druga strona medalu
- talk show
02:45 Noc magii

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 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
W kolorze płomienia 13:30
Msza Święta
14:30 Oratorium średniowieczne
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Express Studencki 17:00
Nuty nadziei 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

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:40 Kasta - Plagiat
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Wielkie rzeki świata
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:45 Doktor z alpejskiej
wioski - serial, prod.
Niemcy, 2018
06:45 Pożyteczni.pl - magazyn
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało! magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 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
- teleturniej
13:00 Va Banque
- teleturniej
13:35 Uzdrowisko
- telenowela TVP
14:15 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP

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
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
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Raport smogowy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

MAGAZYN

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - Zaginiony
testament - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów
23:10 Historia bez tajemnic
- Polska Wielki Projekt
00:15 Ludzie i bogowie
01:10 Więzy krwi - thriller
02:55 Okupowani - serial,
prod. Szwecja, Norwegia
03:55 Wojsko - polskie.pl
04:20 Terytorialsi - magazyn
04:35 Notacje

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
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Na sygnale - serial
22:30 Kino relaks - Złów
i wypuść - ﬁlm fabularny
00:30 Doktor Foster - serial
01:35 Upadek żelaznej
kurtyny - dokumentalny
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19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Top Model
- program rozrywkowy
23:00 Zły porucznik:
Miejsce akcji
- Nowy Orlean
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2009, reż. Werner Herzog,
wyk. Nicolas Cage, Eva
Mendes, Val Kilmer, Xzibit,
Fairuza Balk
01:35 Superwizjer - magazyn
reporterów
02:15 Uwaga! - magazyn
02:35 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
- magazyn
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
KOMEDIA

21:05 Wkręceni
- komedia
Opowieść o trójce przyjaciół ze Śląska. Franczesko,
Fikoł i Szyja znają się od
lat, razem pracują i razem
spędzają wolny czas. Kiedy
tracą pracę w lokalnej
fabryce, postanawiają
spędzić szalony weekend
w stolicy.
23:15 Tata kontra tata
Will Ferrell oraz Mark
Wahlberg w rolach ojczyma i ojca, którzy zaczynają
rywalizację o względy
dzieci. Spokojny i rodzinny
Brad zawsze marzył, żeby
się ustatkować i być ojcem.
01:20 Wredne dziewczyny 2
03:35 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Zew
krwi - serial, prod. Wielka
Brytania, 1989
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Niedziela z...
09:25 Stepy - dramat, prod.
Polska, Belgia, 2010, reż.
Vanja d’Alcantara, wyk.
Agnieszka Grochowska,
Aleksandra Justa, Borys
Szyc, Tatiana Tarskaja,
Ahan Zolanbinek
11:00 Sława i chwała
- serial TVP
13:30 Teresa Gierzyńska
- portret - reportaż
13:55 Którędy po sztukę
- Simon Vouet - magazyn
14:05 Tamte lata,
tamte dni - Barbara
Kraﬀ tówna - magazyn
14:40 Cary Grant - po drugiej
stronie lustra
- ﬁlm dokumentalny

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
08:00 Lombard.
Życie pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 Kobra - oddział
specjalny - serial
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Conan Barbarzyńca
Conan poprzysięga zemstę
na człowieku, który wybił
całe jego plemię.
22:05 Outlander

04:55 Szkoła
05:55 Mango
telezakupy
07:35 Wiza na miłość
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska
15:40 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła
17:10 19 +
17:40 Zakochani
po uszy - serial
18:10 Idealna niania
18:55 19 +
19:25 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska

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 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
Kryminalny prod. Polska
21:40 Korpus weteranów.
Phillippe Sauvage zostaje
wynajęty do ochrony
majętnego przedsiębiorcy,
byłego mistrza wagi ciężkiej
Wayne’a Barclaya. 23:55
Ryzykanci 00:55 Anatomia
głupoty według Richarda
Hammonda

FILM OBYCZAJOWY

HORROR

SERIAL OBYCZAJOWY

15:45 Drzazgi
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2008
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Nędznicy - serial
20:00 Na wschód od Hollywood - Jak uratowałem
Kanadę - komedia
21:50 Więcej niż ﬁkcja - Bilet
na księżyc - ﬁlm
23:05 Co dalej? - program
publicystyczny
23:25 Jazz - Becca Stevens
and na festiwalu Nice
Jazz - koncert
00:30 Informacje kulturalne
00:55 Lekkie obyczaje
- Oddech - ﬁlm fabularny,
prod. Australia, 2017

00:35 Grobowiec diabła
Elitarna grupa
najemników otrzymuje
misję odnalezienia
zaginionego naukowca.
Podczas poszukiwań
natraﬁają na laboratorium, w którym zamieszkuje
starożytne zło.
02:10 Castle
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:50 Przypadki
Cezarego P.
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Epidemia strachu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Zjednoczone Emiraty
Arabskie, 2011, reż. Steven
Soderbergh, wyk. Marion
Cotillard, Matt Damon,
Laurence Fishburne, Jude
Law, Gwyneth Paltrow
23:50 Komórka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2004,
reż. David R. Ellis,
wyk. Kim Basinger, Chris
Evans, Jason Statham,
William H. Macy
01:50 Druga strona
medalu - talk show

TV Trwam
09:50 100 cudownych miejsc
na świecie 10:00 Audiencja
Generalna Ojca Świętego
Franciszka z Watykanu 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 Mali
Bracia Ubogich 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30
Na przekór ciemności 15:40
Co by było gdyby zwierzęta
mówiły? Niedźwiedź Wojtek
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Galilejczyk
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
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
07:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

04:45 Cafe piosenka
- talk-show
05:45 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2018
06:40 Operacja Zdrowie
- Zakrzepica - magazyn
medyczny
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
13:35 Uzdrowisko
14:10 Na dobre i na złe

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
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

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 - Przejścia nie ma
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

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 Va Banque
- teleturniej
18:50 Liga Europy: Lech
- Standard Liege
20:55 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
21:00 Filmowe czwartki
- Zasady nie obowiązują
- ﬁlm prod. USA, 2016,
reż. Warren Beatty
23:20 Drugie oblicze
- dramat, prod. USA, 2012
01:45 Złów i wypuść
- ﬁlm fabularny
03:45 Dzielnica bankowa

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Pieniądze
to nie wszystko
- ﬁlm komedia, Polska,
2001, reż. Juliusz Machulski, wyk. Marek Kondrat,
Stanisława Celińska,
Sylwester Maciejewski,
Cezary Kosiński
00:50 Tylko mnie kochaj
- ﬁlm komedia,
Polska, 2006,
reż. Ryszard Zatorski
02:55 Uwaga!
- magazyn
03:15 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
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
FILM OBYCZAJOWY

22:20 Ilu miałaś facetów
Ally Darling czyta artykuł,
który skłania ją do
przekonania, że zostanie
samotna już na zawsze. Za
wszelką cenę nie chce do
tego dopuścić i rozpoczyna
przegląd swoich byłych
facetów w nadziei, że
przeoczyła wśród nich
tego na resztę życia. Jednak jej desperackie próby,
by ponownie związać
się ze swoimi dawnymi
kochankami przybierają
komiczną formę.
00:45 Dzika droga
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Taktyka
Nelsona - serial, prod.
Wielka Brytania, 1989
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Tamte lata, tamte dni.
Barbara Kraﬀ tówna
09:00 Drzazgi - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 2008,
reż. Maciej Pieprzyca, wyk.
Karolina Piechota, Antoni
Pawlicki, Marcin Hycnar,
Krzysztof Ogłoza, Michał
Pieczatowski, Marcin
Łuczak
11:00 Sława i chwała - serial
12:05 Komediantka - serial
13:30 Rok 2020 - cykl
dokumentalny
13:55 Trzeci punkt widzenia
14:30 Jej powrót
- dramat, prod.
Polska, 1975, reż. Witold
Orzechowski, wyk. Beata
Tyszkiewicz, Jerzy Zelnik

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
10:00 Kobra - oddział
specjalny - serial
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Reporterzy.
Z życia wzięte

04:55 Szkoła
05:55 Mango
telezakupy
07:35 Wiza na miłość
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska
15:40 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła
17:10 19 +
17:40 Zakochani
po uszy - serial
18:10 Idealna niania
18:55 19 +
19:25 Gosia i Ernest
- Nowe Porządki - serial

08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji W każdym odcinku
widzowie poznają historie
grupy przyjaciół, którzy spędzają wakacje w egzotycznych miejscach na południu
Europy. 12:25 Święty
12:55 Wzór 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 Kryminalny
21:40 Agent XXL 2 Malcolm
Turner zatrudnia się jako
gosposia w rodzinie Toma
Fullera, którego posądza
o zaprojektowanie groźnego
wirusa komputerowego.
23:35 Wspaniali ludzie
00:35 Anatomia głupoty
według Richarda Hammonda

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:50 300 mil do nieba
- dramat
17:25 Co dalej? - program
publicystyczny
17:45 Księga Przestrzeni
18:15 Którędy po sztukę
- van Dongen
- magazyn
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Nędznicy - serial
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Zabójstwo
- ﬁlm kryminalny
23:05 Co dalej?
23:25 Scena muzyczna - MIST
00:25 Informacje kulturalne
00:50 Na wschód od Hollywood - Jak uratowałem
Kanadę - komedia

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Powiedz tak
22:00 Co się zdarzyło
w Las Vegas
00:00 Posterunek
w Reno
01:30 Kobra - oddział
specjalny - serial
sensacyjny
02:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:20 Menu na miarę
03:55 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Polowanie
na druhny
- ﬁlm komedia,
USA, 2005, reż. David
Dobkin, wyk. Vince
Vaughn, Christopher
Walken, Rachel McAdams,
Isla Fisher, Jane SeymourOwen Wilson
00:00 Szybcy i wściekli V
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2011, reż. Justin Lin, wyk.
Vin Diesel, Paul Walker,
Jordana Brewster, Tyrese
Gibson, Chris ‘Ludacris’
Bridges
02:45 Noc magii

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Po stronie
prawdy 12:50 Moja Fatima
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela”
13:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze 14:30 Historia,
której nie pamiętam 15:25
Ja głuchy 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Z wędką nad
wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów
17:00 Modlitwa w intencji rodzin i obrony życia poczętego
w Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu 19:25 Akademia
pro-life 19:30 Moja katolicka
rodzina 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Głos Polski 21:00 Apel

Fot. użyczone (LKS Książ/Bartłomiej Kwiatek)
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» W latach 2007-2013 Bartłomiej Kwiatek był najlepszym
zawodnikiem światowego rankingu Międzynarodowej
Federacji Jeździeckiej (FEI)

Powozi jak ta lala
Nie ma co ukrywać, jeśli myślicie o sportach konnych, przeważnie
pierwsze, co przychodzi wam do głowy, to skoki przez przeszkody lub
ujeżdżenie. Do niedawna nikt nie zaprzątał sobie głowy powożeniem
zaprzęgami. A to błąd, bo w Wałbrzychu mamy wyjątkowego speca
od tej konkurencji.

Wróćmy jednak z naszą opowieścią o sportach konnych pod Chełmcem do połowy lat 70. ubiegłego
wieku. Od 1976 roku sekcja jeździecka działająca przy Górniku poszerzyła
wachlarz konkurencji o ujeżdżenie.
Było to w czasach, gdy powoli myślano o autonomicznym klubie i taki też
stworzono w 1980 roku jako Sudecki
Ludowy Klub Sportowy Książ, który
rok później przejął sekcję od Górnika.
Początkowo zrzeszonych było w nim
ledwie 24 jeźdźców startujących w
trzech konkurencjach: ujeżdżeniu,
skokach i powożeniu. W tej ostatniej
pierwszym utytułowanym zawodnikiem był Władysław Adamczak,
który 7 razy wystartował w MŚ, a
ośmiokrotnie brał udział w ME. Jego
największe osiągnięcia to brązowy
medal drużynowy w 1980 roku
podczas MŚ w Windsorze, a także
dwa krążki wywalczone rok później
– brązowy indywidualnie i srebrny w
drużynie w ME w szwajcarskim Zug.
W powożeniu zaprzęgami startował
też Henryk Dubicki, brązowy medalista MP w 1988 roku i uczestnik w
MŚ w Balatonfenyves, gdzie biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce. O

Czesławie Koniecznym wspomnieliśmy w poprzednim odcinku naszej
opowieści.
Jedną z lepszych amazonek w SLKS
była Małgorzata Święcicka (Gulacz),
która w ujeżdżeniu startowała od
1979 roku. W 1983 roku zdobyła
brąz w MP juniorów. Rok później jej
koleżanka klubowa Adrianna Śledź
także zajęła trzecie miejsce w kraju,
dzięki czemu pojechała na ME do
Finlandii. Tam z powodu kontuzji
konia musiała niestety wycofać się
z zawodów.
Ważne medale w powożeniu
zdobywał dla książańskiego klubu
Andrzej Szymczyk, który w 1998
i 1999 roku został wicemistrzem
kraju w powożeniu zaprzęgami
jednokonnymi oraz dwukrotnym
brązowym medalistą w parach. Kilka
sukcesów na swoim koncie zapisała
też Agnieszka Chwastek (Lulis), która
w 1999 roku została m.in. brązową
medalistką mistrzostw Polski w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi.
Rok później w mistrzostwach kraju w
powożeniu zaprzęgami parokonnymi
również trzecie miejsce zajął inny
zawodnik z Książa Paweł Mazurek.

W 2005 roku na mistrzostwach
Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu
bardzo dobrze spisała się Katarzyna
Popiołek, plasując się w grupie koni
pięcioletnich na pierwszym miejscu.
W tym samym roku wałbrzyska
zawodniczka zdobyła brązowy krążek w grupie koni sześcioletnich.
Dodajmy jeszcze, że w 2010 roku w
ujeżdżeniu brązowy medal wywalczyła ponadto Justyna Dera.
Uwierzcie nam, najbardziej utytułowanym zawodnikiem klubu z
Książa jest Bartłomiej Kwiatek. Karierę
jeździecką rozpoczął w 1999 roku,
a swoją fascynację powożeniem
zaprzęgami zawdzięcza tradycjom
rodzinnym. Tu musicie wiedzieć o
ważnej rzeczy. Kwiatek startuje tylko
końmi wyhodowanymi w Polsce –
rasy śląskiej, a największa hodowla
na świecie znajduje się w… Stadzie
Ogierów Książ. Zawodnik ma na koncie tyle sukcesów, że aby je wszystkie
wymienić, musielibyśmy poświęcić
kilka stron naszej gazety, ale jeśli wygodnie rozsiedliście się w fotelu, przypomnimy te najważniejsze. Przede
wszystkim wicemistrzostwo świata
we włoskim Pratoni del Vivaro (2010).

Przez 7 lat (2007-2013) nieprzerwanie był najlepszym zawodnikiem
światowego rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI. To
absolutny rekord, by jeden człowiek
tak zdominował jedną dyscyplinę
i nieprzerwanie utrzymywał się na
szczycie. W latach 2005-2014 oraz
w 2016 roku był mistrzem Polski
w powożeniu zaprzęgami jedno-

konnymi. Jak łatwo policzyć, ma na
koncie w tej konkurencji 11 złotych
medali. W latach 2005-2015, przez
10 lat z rzędu wygrywał ranking
Polskiego Związku Jeździeckiego.
Jeszcze wam mało? W 2014 roku
Bartłomiej Kwiatek wywalczył złoty
medal halowego PP w powożeniu
zaprzęgami parokonnymi. W 2009
i w 2011 roku triumfował w prestiżowym pucharze Golden Wheel Cup,
cyklu zawodów międzynarodowych.
W 2015 roku został mistrzem świata
razem z ogierem Bazylim i wicemistrzem globu z klaczą Frezja podczas
światowego czempionatu Młodych
Koni w węgierskim Mezohegyes. Rok
później drużynowym wicemistrzem
świata w powożeniu zaprzęgami
jednokonnymi w austriackim Piber.
Poczekajcie, bo musimy otrzeć pot
z czoła. Kwiatek zdobył też dwa
krążki podczas MŚ Młodych Koni w
powożeniu w węgierskim Mezohegyes. Srebrny razem z klaczą Rebelia
wśród 5-latków i brązowy wspólnie z
ogierem Bazylim w gronie 7-latków.
Tomasz Piasecki

» Małgorzata Święcicka
rywalizowała w
ujeżdżeniu od 1979 roku
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Piłka schowana w kanciapie
Koronawirus znowu narobił sporego zamieszania. Tym razem nie
oszczędził wałbrzyskiej siatkówki, przekładając kolejne mecze.
- Panowie, odłóżcie piłki.
Dziś nie będą wam potrzebne
– to słowa mojego nauczyciela podczas pierwszej lekcji
W-F w liceum. Rzeczywiście,
tamtego pamiętnego dnia
dostaliśmy wycisk, wykonując
ćwiczenia interwałowe. Tęsk-

nym wzrokiem spoglądaliśmy
w kierunku kanciapy, gdzie
znajdowały się wszystkie piłki.
Takie to były czasy, gdy za
skórę zachodził przebiegły
wuefista. Dziś problem stał
się globalny. Do głosu doszedł
bowiem nieprzejednany wi-

rus, a piłki, zwłaszcza te od
siatkówki, znowu spędzają
zdecydowanie za dużo czasu
w wilgotnej kanciapie.
Wirus zniechęca do siebie
stopniowo. Najpierw wkurzył
nas i wykurzył nam z hal kibiców, każąc rozgrywać mecze

Jak żyć grać?
Żyjemy w ciekawych czasach. Żyjemy
w trudnych czasach. Żyjemy w wymagających czasach. Niepotrzebne
lub niezgodne z prawdą stwierdzenia
proszę przekreślić.
- Jak żyć, panie premierze? – pytał
przed laty Donalda Tuska, Stanisław
Kowalczyk, najsłynniejszy w Polsce
producent papryki. Ciekawe swoją
drogą, co u niego słychać. Przecież
przy dzisiejszej pandemii ówczesne
problemy z uprawami i cenami warzyw na rynku wydają się błahe.
Chaos chaosowi nierówny. Kto żyw i ze
sposobnością, ucieka na pracę zdalną.
Nie każdy ma jednak taką sposobność.
Pomyślmy chociażby o naszych
koszykarzach. Raczej trudno jest
uprawiać ten sport zespołowy, będąc jednocześnie w izolacji. No to
grają. Bez kibiców na trybunach,
ale z zaangażowaniem w sercach,

głowach i nogach. Po pięciu meczach
Górnik ma przecież cztery zwycięstwa i prowadzi w tabeli. Ale czy na
pewno? Spoglądamy na klasyfikację.
Chaos znowu krzyczy nam do ucha.
Na oficjalnej stronie rozgrywek o
kolejności decydują punkty, a nie
procent wygranych meczów, co
może dziwić, frapować, szokować.
Gdy piszę te słowa, z 16 drużyn przecież tylko 5 ma komplet rozegranych
spotkań. Suzuki 1 Ligę rozjechały
nieco koronawirus i jego nieodłączna
partnerka, czyli kwarantanna. Gdy
piszę te słowa, Górnik ma najwięcej
punktów, a więc prowadzi w lidze.
A co z drużynami niepokonanymi,

przy pustych trybunach. Teraz
przegiął jednak już na serio,
przekładając kilka spotkań
wałbrzyskich drużyn. W ostatniej kolejce po raz pierwszy na
boisku nie pojawiły się siatkarki MKS-u Chełmca Wodociągów. Nasz zespół miał podjąć

które są za plecami tylko dlatego, że
z powodu zakażeń grały mniej i siłą
rzeczy zgromadziły mniej punktów?
Jak żyć Suzuki 1 Ligo? Dlaczego
ponownie kroczymy ślepą uliczką?
Na powyższe pytania nie znajdujemy odpowiedzi, ale sama sytuacja jest dynamiczna, bo sezon
wirusowo-grypowy nie ceni sobie
stabilizacji i spokoju. W niedzielę,
25 października biało-niebiescy mieli
grać mecz w Pruszkowie. Głodni gry
rywale kilka dni wcześniej wyszli
z kwarantanny, gotowi nadrabiać
zaległości w terminarzu. Wałbrzyszanie mieli iść na pierwszy ogień,
ale postanowili pozostać w domu.
Kilku z nich zostało nie tylko we
własnych czterech ścianach, ale i
w łóżkach. Problemy zdrowotne
koszykarzy Górnika kazały przełożyć
mecz w Pruszkowie, ale gdy piszę
te słowa, nie potwierdzono choćby
jednego przypadku koronawirusa
w ekipie Łukasza Grudniewskiego.
Pamiętajcie jednak, że sytuacja jest
dynamiczna. GDY CZYTACIE TO ZDANIE, możliwe, że do biało-niebieskich
zapukał już koronawirus i konieczny

w Hali Wałbrzyskich Mistrzów
Sobieskiego Oława, ale u rywalek pojawiło się zakażenie.
Dla obu stron przepadła więc
szansa na drugie zwycięstwo
w tym sezonie II ligi. Chełmiec
miał zagrać po raz czwarty,
Sobieski – po raz piąty. Na

małe derby Dolnego Śląska
zęby zapewne ostrzyła sobie
atakująca Chełmca, Pamela
Łuszczyńska, jeszcze niedawno siatkarka Sobieskiego. Na
pierwszą w tych rozgrywkach
wygraną u siebie przyjdzie
więc zespołowi Marka Olczyka
jeszcze trochę poczekać. A
wcale nie musiało tak być.
W pierwszej kolejce MKS był
o krok od ogrania Libero VIP
Gwaranta Aleksandrów Łódzki. Ostatecznie beniaminek
był lepszy, ale w mrożącym
krew w żyłach piątym secie
walka toczyła się na przewagi
(17:15).
Powodów do radości nie
ma także w obozie siatkarzy
KPS-u Chełmca Wałbrzych.
Tu koronawirus dopiero hulał
na całego! Z czterech zaplanowanych meczów udało się
zagrać tylko raz. KPS pokonał u
siebie Olavię Oława 3:0 i to by
było na tyle. Do wyjazdowych
potyczek z Chrobrym Głogów
oraz Astrą Nowa Sól nie doszło
z powodu wykrytych przypadków choroby u rywali. Z kolei
domowa potyczka z Ziemią
Milicką Milicz musiała zostać
przełożona po problemach
w wałbrzyskim obozie. Na
szczęście podopieczni Fabiana
Kurzawińskiego wrócili już
do treningów i zapewne są
bardzo głodni gry. Drzwi do
kanciapy podobno się nie zamykają, a piłki fruwają aż miło!
Siatkarkom oraz siatkarzom życzymy dużo zdrowia, a samym
sobie jak najwięcej sportowych
emocji związanych z volleyem!
Nie samą pracą (lub szkołą)
przecież człowiek żyje.
Dominik Hołda

» Koszykarze Górnika
nie rozegrali w
niedzielę meczu w
Pruszkowie

Fot. Ryszard Burdek

Fot. Dominik Hołda

» Grać się chce, a tu wirus szaleje

będzie mariaż z kwarantanną. Jeżeli
do tego dojdzie, o zaplanowanym na
31 października meczu w Łowiczu z
Księżakiem możemy zapomnieć.
Ten wirus to kolejna w tym sezonie
kłoda pod nogami. Nasi przecież ani
razu od sierpnia nie zagrali w pełnym
składzie! Tu rehabilitacja po kontuzji,

tam opuchlizna na kolanie, a jeszcze
gdzie indziej ból w stawie skokowym.
Jest jednak pewne pocieszenie – od
ostatniej kolejki wszystkie mecze
Suzuki 1 Ligi będą transmitowane w
internecie na stronie tvcom.pl. Oczywiście, jeżeli będzie miał kto grać.
Dominik Hołda
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