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Wszyscy rodzice chcą,
żeby ich dziecko urodziło
się zdrowe
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Czy wiesz, że…

wykonany z miejscowego zlepieńca. Brak
na nim jakichkolwiek widocznych znaków
rytych.
W obrębie Wałbrzycha mamy jeszcze dwa
kamienne krzyże w Lubiechowie i jeden na
Gaju. Te obiekty dawnego prawodawstwa
po 1945 r. nazywano „krzyżami pokutnymi”,
jednak dzięki pogłębionym badaniom wiadomo, że najważniejsza była ugoda między
sprawcą a stroną bolejącą. Sam krzyż stanowił
materialny znak zadośćuczynienia.

Czytaj str. 11

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

Dajcie się porwać naszej oryginalności
nych instytucji lub politycznego lania wody. Czasem
przypierdzielamy z grubej
rury, bywa, że chwalimy,
ale zawsze „po naszemu”.
Czyli w sposób oryginalny
i jedyny w swoim rodzaju.
Jak napisał jeden z naszych
czytelników w stylu „WieszCo”.

Cieszymy się, że piszecie
do nas w różnych sprawach.
Chwalicie, krytykujecie, macie
prośby, sugerujecie rozmaite
tematy. I o to nam chodziło.
O interakcję z czytelnikami.
Dziękujemy za już i prosimy
o więcej. Jeśli słyszeliście o
ciekawych historiach, znacie
interesujące miejsca lub znacie

nietuzinkowych ludzi, napiszcie
do nas. Nasz adres jest cały
czas niezmienny i do waszej
dyspozycji. Wysyłajcie maile na: redakcja@wieszco.pl.
To już taka świecka tradycja, że na końcu przypominamy o ważnej rzeczy. Jeśli nie
uda wam się dostać naszej
gazety w wersji papiero-
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Wtorek 03.11
Temp. 13/4
przelotne opady

Czwartek 05.11
Temp. 7/2
zachmurzenie małe

wej, możecie nas również
poczytać w sieci. Także bezpłatnie i w dowolnej chwili.
Wystarczy, że odnajdziecie
stronę: www.wieszco.pl. A
tam każdy numer naszego
tygodnika dostępny jest od
ręki. Ściągajcie, czytajcie,
komentujcie. 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 04.11
Temp. 9/3
przelotne opady

Nie dajemy się i wam też to radzimy. Płynięcie z nurtem jest zawsze łatwiejsze niż pod
prąd. Ale co tam. My robimy swoje i nie schodzimy z raz obranej drogi. Chcieliśmy być
oryginalni, więc nie możemy zawieść nikogo ze stałych czytelników. I nie zawiedziemy!
Po cichutku wkradamy się też w umysły nowych odbiorców naszych treści.
No bo ile razy można
czytać w kółko to samo?!
Nie znudziło się wam? My
byśmy już dawno mieli odruch wymiotny. Wiecie, że
u nas nie znajdziecie bezrefleksyjnie opublikowanych
urzędniczych komunikatów,
„artykułów” pochodzących
od rzeczników jakichś waż-

RYS: Marcin Skoczek

Red
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W 1974 roku na przełęczy obok Kolonii
Trzech Róż został odnaleziony, przez pracujący na polu traktor, kamienny krzyż. Jedno
ramię zostało wtedy utrącone, połączono je
z korpusem przy pomocy cementu i prętów.
Obecnie krzyż znajduje się przy ul. Świerkowej. Pierwsza wzmianka o tym kamiennym
krzyżu pochodzi z 1910 r., a w 1923 r. Max
Hellmich podał dokładne informacje na jego
temat: lokalizację, wymiary, materiał oraz
sylwetkę. Po 1945 r. uważany był za zaginiony. Jest to prosty, masywny krzyż regularny,
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Piątek 06.11
Temp. 10/5
pochmurno
Sobota 07.11
Temp. 9/4
pochmurno
Niedziela 08.11
Temp. 9/4
zachmurzenie małe
Poniedziałek 09.11
Temp. 9/2
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.
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OSTRO PROTESTUJĄ
W Wałbrzychu, podobnie jak w wielu innych polskich
miastach, na ulice wyszły kobiety, które protestują
przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjne.
W naszym mieście odbyło
się kilka protestów i akcji

mających na celu zwrócenie
uwagi na problem aborcji i

decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Z każdym dniem

atmosfera wokół protestujących była coraz bardziej

gorąca. Przykładem jest
choćby przejazd protestujących osób spod parkingu
koło Tesco w Szczawnie
do centrum Wałbrzycha.
Wzięło w nim udział grubo
ponad 100 samochodów,
które zostały oklejone mocnymi hasłami. W krytyczny
sposób odnoszącymi się
do decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Strajk Kobiet
jednak nie wszystkim się
spodobał, bowiem w samochód jednej z uczestniczek
poleciała cegła.
„Życzymy sobie, aby słowa Julii Przyłębskiej zostały potraktowane jako
oświadczenie, a nie wyrok
Trybunału Konstytucyjnego.
Życzymy sobie Trybunału
Konstytucyjnego, a nie czegoś, w czym zasiadają osoby nieuprawnione. Życzymy
sobie Sądu Najwyższego,
który będzie prawdziwy, a
nie przynajmniej w części
będzie składał się z funkcjonariuszy PiS” – to najdelikatniejsze słowa wkurzonych kobiet.
Podczas innego protestu
doszło do szarpaniny i wyzwisk w wałbrzyskim Rynku. Tam 19-letni protestujący mężczyzna miał rzekomo
zostać zaatakowany przez

grupę kibiców, którzy chcieli
odebrać mu transparenty.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Faktem natomiast jest, że kibice piłkarskiego Górnika Wałbrzych
spotkali się przed kościołem
pod wezwaniem Św. Aniołów Stróżów, bowiem jak
mówią, obawiali się ataku
na świątynię środowisk lewackich. Kibice zapewniają,
że nie atakowali kobiet, które uczestniczyły w proteście.
Tymczasem Ogólnopolski
Strajk Kobiet Wałbrzych wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym czytamy
m.in. „...dzisiaj uczestnicy
i uczestniczki naszej pokojowej, chociaż ostrej w
słowach demonstracji, zostali fizycznie zaatakowani przez pseudokibiców.
Atak na szczęście nie trwał
długo dzięki błyskawicznej
interwencji policji, chcemy
jednak w tym miejscu bardzo wyraźnie i z całą mocą
stwierdzić: nie ma i nie będzie naszej zgody na takie
zachowania! To jest wojna,
ale wojna o nasze prawa,
a jedynym argumentem w
niej jest siła solidarności i
wzajemnego wsparcia, a nie
fizyczne ataki!…”
SCB

Ogrody Światła w Zamku Książ i w Palmiarni

Po zmierzchu na tarasach zamkowych i w ogrodzie Palmiarni można podziwiać urzekające widowisko powstałe z połączenia światła
i dźwięku. To atrakcja dla całych rodzin, którą po prostu trzeba zobaczyć.
Ogromne zainteresowanie i liczne pozytywne opinie towarzyszące ogrodom Światła zorganizowanym przez Zamek
Książ w Wałbrzychu na przełomie 2019 i 2020 roku sprawiły,
że gospodarze obiektu zdecydowali o przygotowaniu drugiej
edycji imprezy. W piątek (30 października) po zapadnięciu
zmierzchu, nie tylko tarasy Zamku Książ, ale również po raz
pierwszy ogród pobliskiej palmiarni, zaczęły pławić się w blasku imponujących kompozycji. Zostały utworzone z tysięcy kolorowych świateł. Całość uzupełniają dzieła muzyki klasycznej
zsynchronizowane z pokazem świetlnym oraz dźwięki natury.
pokazy na książańskich tarasach oraz w ogrodzie wałbrzyskiej
palmiarni będą prezentowane, aż do końca marca. Na tarasach Zamku Książ przygotowano aranżację książęcego balu,
świetlne kompozycje ożywiły także fontanny. W porównaniu z
pierwszą edycją imprezy, tym razem dla osób odwiedzających
ogrody Światła została otwarta Baszta Jerzego. Dzięki temu
można przejść z tarasu Zachodniego na taras Kasztanowcowy
i tam z wysokości dwóch zamkowych pięter podziwiać bajkową grę świateł i dźwięków. po raz pierwszy ogrody Światła
można podziwiać także w wałbrzyskiej palmiarni. powstał tam
zaczarowany ogród ze świetlnymi kompozycjami kwiatowymi,
barwnymi motylami i egzotycznymi rybami pływającymi w
magicznych falach. Niezwykły, świetlny spektakl w palmiarni
dopełniają dźwięki szumiącej wody i śpiewających ptaków.
ogrody Światła na tarasach Zamku Książ w Wałbrzychu oraz
w wałbrzyskiej palmiarni to doskonała propozycja spędzenia
wieczoru zarówno dla dzieci oraz dla osób dorosłych.

Zamkowe tarasy i ogród w palmiarni rozświetlą Wasze wieczory.
Bilet normalny
Bilet ulgowy
ogrody w Zamku i palmiarni*
40 zł
30 zł
ogrody w Zamku
25 zł
20 zł
ogrody w palmiarni
20 zł
15 zł
Dzieci do 4 lat – wstęp bezpłatny
* Bilet łączony na ogrody w Zamku i palmiarni można wykorzystać w ciągu 7 dni od dnia zakupu.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek
od 16:30 do 20:00
piątek – sobota
od 16:30 do 21:00
niedziela
od 16:30 do 20:00
ogrody będą czynne także 11 listopada.
Bilety można kupić poprzez stronę bilety.ksiaz.walbrzych.pl
oraz w kasach Zamku i Palmiarni.
obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz dystans społeczny

ZAMKOWE TARASY I OGRÓD W PALMIARNI
ROZŚWIETLĄ WASZE WIECZORY.

Zapraszamy Was do Zamku Książ na książęcy bal pośród świetlistych drzew i krzewów, gdzie strumienie ruchomych fontann tworzą magiczny klimat jak z bajki. Gdzie połyskujące
kwiaty wyznaczają drogę, a wodny taras zachwyca świetlnymi dekoracjami... Dajcie się oczarować magii świateł.
Po raz pierwszy w historii Ogrody Światła znajdziecie także w wałbrzyskiej Palmiarni. W zaczarowanym ogrodzie, pośród szumu wody i śpiewu ptaków odnajdziecie barwne
motyle, bajkowe kwiaty oraz magiczne fale pełne kolorowych ryb.

REKLAMA

Fot. Ryszard Burdek

» Kobiety w zdecydowany sposób
sprzeciwiają się decyzji TK
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Mieszkania na Staszica do wzięcia
Powstawanie nowego budynku przy ul. Staszica w Wałbrzychu powoli dobiega końca. Władze miasta rozpoczęły już nabór wniosków dla chętnych,
którzy chcieliby zamieszkać w jednym z 43 lokali.

kania komunalne, cały biały montaż, ściany, podłogi będą oddane w
stanie już gotowym – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Zaawansowanie obecnych prac
budowlanych przy ul. Staszica wy-

nosi niemal 80%. Do wykończenia
została ostatnia część, w której najwięcej trudności sprawia fragment
z infrastrukturą podziemną. Chętni
do zamieszkania mogą już zacząć
składać wnioski, które przyjmowa-

ne będą do 30 listopada tego roku.
Regulamin rozpatrywania podań
od pewnego czasu pozostaje bez
zmian. Miasto tradycyjnie zamierza promować młode rodziny z
dziećmi oraz osoby starsze, które
mają trudną sytuację mieszkaniową. Jednym z ważniejszych
punktów regulaminu jest również
brak zaległości w płaceniu czynszu
i 3-miesięczna kaucja, która może
SCB
sięgać nawet 5 tys. zł.

Rys. Katarzyna Zalepa

- Jak zawsze w takich przypadkach, mieszkania, które zostaną
oddane do użytku, przygotowane
będą tak, by wstawić tylko meble.
Cała reszta prac zostanie wykonana
wcześniej. Pomimo, że są to miesz-
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Kto tu dolewa benzyny?
Czekaliście na kolejny felieton z nawiązaniami do popkultury, przepełniony ironią oraz porównaniami? Tym razem będzie inaczej. To
raczej mój komentarz, może opinia na temat tego, co dzieje się dziś
na ulicach polskich miast. Temat bardzo ważny i delikatny zarazem.
Chodzi o aborcję, więc nie zamierzam trywializować. Ale jakieś zdanie na ten temat mam. Każdy ma!

Już na pewno zorientowaliście się,
bo z bolącym sercem, ale porzuciłem
dotychczasową stylistykę. Obiecuję,
że tylko na chwilę. Nie będzie tradycyjnej formy „my” i „wy”. Piszę w
pierwszej osobie liczby pojedynczej,
bo to są wyłącznie moje poglądy.
Jakby tu zacząć? Dobra, jakoś
trzeba. Żaden sposób nie wydaje się
idealny, ale w końcu muszę ruszyć.
Jestem całkowicie za tym, aby każda
kobieta mogła decydować o swoim
ciele. Również w porozumieniu ze
swoim partnerem. Człowiek wyboru
musi dokonywać sam, mając świadomość wszelkich konsekwencji

swojego czynu. Ale… w pewnych
ramach prawnych. Nie może być tak,
jak chcą niektóre środowiska lewicowe, żeby aborcja była dozwolona
na każde żądanie. W każdej sytuacji.
Na to nie ma mojej zgody. Możecie
mnie obedrzeć ze skóry. Nie i koniec.
Nie zgadzam się jednocześnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego,
który orzekł, że przepis zezwalający
na aborcję z powodu ciężkich wad
płodu lub jego nieuleczalnej choroby
zagrażającej życiu, jest niezgodny z
konstytucją. Czy mi się wydaje, czy
ktoś chciałby z kobiet zrobić chodzące trumny?! Absolutnie nie akceptuję

tego wyroku. Kropka. Też możecie
mnie oskórować.
Chciałbym jednak poznać mistrza
suspensu, który spowodował, że
akurat teraz ten temat wypłynął. No
k…. nie rozumiem tego, dlaczego
TK w tak niespokojnych czasach,
gdy wszyscy jesteśmy rozedrgani,
niespokojni o zdrowie i życie najbliższych, przejęci losem zawodowym
swoim i swoich rodzin, właśnie
teraz podejmuje tak kontrowersyjną
decyzję? Albo jakiś skończony kretyn
pozbawiony wyobraźni i wrażliwości
społecznej „naciskając guzik” na to
pozwolił, nie myśląc o konsekwen-

cjach, albo jest to z góry ukartowana
i cyniczna gra obliczona na wywołanie jakiegoś efektu i osiągnięcie założonego celu. Nie wiem co gorsze.
Ja głupi, nie kumam, dlaczego wyrok
zapadł akurat w tym momencie.
Kogo zaczął uwierać kompromis
przyjęty 27 lat temu, zezwalający
na aborcję w trzech przypadkach?
Oprócz wspomnianego, również gdy
ciąża stanowi zagrożenie dla życia i
zdrowia kobiety oraz w przypadku
gdy powstała w wyniku czynu zabronionego.
Każdy rodzic chce mieć zdrowe
dziecko. Chcę wierzyć, że dla każ-

Fot. (red)
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dego aborcja, to absolutna ostateczność. Chore dzieci zasługują
na życie, ale na życie pozbawione
utrapień, rozpaczy, wyrzeczeń, a
nawet bólu po śmierci, zasługują
też rodzice. Wewnętrznie coś się
we mnie kotłuje. Miotam się od
ściany do ściany. Zazdroszczę tym,
co potrafią zerojedynkowo wskazać, co w tej sytuacji jest dobre, a
co złe. Co słuszne, a co nie. Łatwo
oceniać z boku, gdy nigdy nie stanęło się przed tak cholernie trudnym
wyborem. Uważam natomiast,
że przerażające jest to, aby ktoś
stanowiący prawo decydował o
najintymniejszej sferze życia – urodzić śmiertelnie chore dziecko czy
dokonać aborcji.
Sprzeciwiam się skrajnościom, bo
one nie prowadzą do niczego dobrego. Każdy radykalizm powoduje spustoszenie, wywołuje krew i łzy. Jest
naznaczony ludzkimi tragediami. Nie
zgadzam się z głoszonymi hasłami
na protestach „to jest wojna”. Jaka
„wojna”? Mnie to słowo kojarzy się z
pierwszą połową XX wieku i dwoma
pożogami, które zabrały miliony istnień ludzkich. O taką wojnę chodzi?
Nie podoba mi się, że niemal cała
złość protestujących skumulowała
się na kościołach. Na niszczeniu
pomników. Spodziewaliście się, że
gość w sutannie wyjdzie na ambonę
i powie „tak, zabijajcie”? Rozpytajcie
i rozliczcie tych, którzy nie poszli na
wybory i nie skorzystali ze świętego
prawa demokracji, gdy był czas
podjąć decyzję uniemożliwiającą
późniejsze zblantowanie władzy z
klerem. Z drugiej strony, tak, czekam
aż kościół choć na chwilę przestanie
reformować i rozliczać innych ludzi
i choć raz, dla przykładu, sam się
zreformuje i rozliczy.
Absolutnie nie jestem z bajki tych
popierających wyrok TK, ale nie
zgadzam się też z wulgarnością i
brakiem poszanowania mienia na
protestach. Wszyscy wszystkich dziś
nakręcają. Nakręcamy się wzajemnie, a wrogość i nienawiść stają się
paliwem dla obu stron. Ktoś jednak
cały czas dolewa do palącego się
płomienia benzynę, zamiast próbować ugasić coraz większy pożar.
Jeszcze nie jest na to za późno.
Tak wiem, stoję rozkrokiem nad
strumykiem. Wiem też, że jak się
stoi na dwóch brzegach, to podczas
powodzi nie da się uniknąć zamoczenia. Chodzi jednak o to, żeby uniknąć
tej powodzi.
Tomasz Piasecki
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Odwiedź ogrody światła

bajkowe kwiaty oraz magiczne
fale pełne kolorowych ryb. Zamkowe tarasy i ogród w Palmiarni
Zamek Książ zaprasza na książęcy bal pośród rozświetlą wasze wieczory.
Ogrody w Zamku i Palmiarni –
świetlistych drzew i krzewów, gdzie strumiebilet
normalny 40 zł, bilet ulgowy
nie ruchomych fontann tworzą magiczny kli30 zł. Ogrody w Zamku – bilet
mat jak z bajki.
normalny 25 zł, bilet ulgowy 20
zł. Ogrody w Palmiarni – bilet
Po raz pierwszy w historii zaczarowanym ogrodzie, pośród normalny 20 zł, bilet ulgowy 15
Ogrody Światła znajdziecie tak- szumu wody i śpiewu ptaków zł. Dzieci do 4 lat – wstęp bezże w wałbrzyskiej Palmiarni. W odnajdziecie barwne motyle, płatny. Bilet łączony na Ogrody
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w Zamku i Palmiarni można wykorzystać w ciągu 7 dni od dnia
zakupu. Godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek od 16:30 do
20:00, piątek – sobota od 16:30
do 21:00, niedziela od 16:30 do
20:00. Ogrody będą czynne także
1 oraz 11 listopada.
Bilety można kupić poprzez
stronę bilety.ksiaz.walbrzych.pl
oraz w kasach Zamku i Palmiarni.

Fot. użyczone (Zamek Książ)
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Zrób wymaz, uzbrój
się w cierpliwość...
Przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 47) dostępny od
pewnego czasu jest już punkt pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia
testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Chcesz mieć pewność co do swojego stanu
zdrowia? Zrób wymaz. Lojalnie uprzedzamy, że
zainteresowanie punktem jest jednak ogromne. Każdego dnia pod obiektem ustawia się
długa kolejka chętnych. Kilka godzin czekania
to staje się powoli normą... Nie najlepsze wieści płyną też z Bolesławca (tam analizowane są
wymazy pochodzące z powiatu świdnickiego).
Duże zainteresowanie „usługą” wiąże się z
wydłużonym oczekiwaniem na wyniki. Na tę
chwilę należy liczyć się z realnym terminem
około 7 dni... Trochę to trwa, prawda? W razie
choroby przez ten czas zdąży wydarzyć się
wiele złego, niestety...
Wracając jednak do formalności i szczegółów, punkt w Świdnicy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.
Testy robione są na podstawie skierowania
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Istnieje też oczywiście możliwość wykonania testu
prywatnie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty
w wysokości 320 zł na konto Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Bolesławcu. Opłata nie przyśpieszy jednak czasu oczekiwania na wynik.
- Żeby wynik testu był wiarygodny, trzeba
się do niego przygotować: być na czczo, nie
myć zębów, nie używać płynu do płukania
jamy ustnej, zrezygnować z gumy do żucia,
tabletek do ssania na gardło, nie pić syropów
przeciwkaszlowych, nie stosować żadnych
maści, kropli i aerozoli do nosa, nie robić
inhalacji, ani nie płukać zatok, nie wydmuchiwać nosa przed samym wymazem, wyjąć
ruchomą protezę – wylicza Alicja Synowska,
członek zarządu powiatu świdnickiego.
Udając się na badanie nie należy korzystać
z transportu publicznego. W przypadku
pozytywnego wyniku testu, zostanie on
przekazany do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy. Informacje
związane z terenowymi punktami poboru
testu COVID-19 udzielane są pod nr tel. 795
569 524.
KaR

REKLAMA

Fot. użyczone (Starostwo Powiatowe w Świdnicy)

» Każdego dnia pod tym
punktem poboru materiału
biologicznego ustawia się
długa kolejka chętnych

Fot. KaR

» Konkurs z roku na rok cieszy
się większą popularnością

Odnawiają i wygrywają
Dużymi krokami zbliża się termin zgłaszania swoich kandydatur do
dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej
gminy Strzegom.
Jeszcze do 6 grudnia zarówno
wspólnoty mieszkaniowe, jak i właściciele budynków jednorodzinnych
powinni złożyć stosowne wnioski
wraz z dokumentacją fotograficzną

potwierdzającą dokonanie remontu
elewacji. Fotografie nie muszą być
profesjonalne, czy też techniczne.
Wystarczy kilka dokumentujących
remont w jego trakcie fotografii

wykonanych nawet telefonem komórkowym.
Przypomnijmy, bo naprawdę warto. W dotychczasowych 9 edycjach
odnowiono w sumie 138 budyn-

ków (102 budynki wielorodzinne,
35 budynków jednorodzinnych i 1
budynek niemieszkalny). W sumie
strzegomski samorząd przeznaczył
ze swojego budżetu – bagatela

7
– ok. 2,15 mln zł na nagrody w
tym konkursie. Nagrody pieniężne
otrzymują wszyscy startujący, ale im
wyższe miejsce w konkursie zajmą,
tym oczywiście wyższa jest nagroda
(dla budynków wielorodzinnych
od 3-10 tys. do 25-40 tys. zł, a dla
jednorodzinnych od 2 do 5 tys. zł).
Zgłoszenia do udziału w konkursie
mogą składać: właściciele, współwłaściciele, zarządy lub zarządcy
budynków posiadający budynki nie
wpisane do rejestru zabytków, które
ze względu na swoje położenie,
architekturę albo historię, stanowią
cenne obiekty kultury materialnej
gminy Strzegom, warte wyróżnienia,
upowszechnienia i ochrony.
- Podczas pierwszej edycji konkursu mieliśmy jedno zgłoszenie
dotyczące remontu jednej ściany
w budynku. W aktualnej edycji
zgłoszeń było aż 27. Pragnę podziękować za to, że właściciele podjęli
bardzo ważne i odpowiedzialne
decyzje finansowe. Za nimi pojawiły
się odnowione obiekty, dzięki którym
gmina pięknieje – mówi Zbigniew
Suchyta, burmistrz Strzegomia.
Konkurs z roku na rok cieszy się
coraz większą popularnością. Ciekawe, czy tym razem zostanie pobity
rekord, który wynosi wspomniane
już wcześniej 27 zgłoszeń. Rozstrzygnięcie najbliższej edycji nastąpi w
pierwszych tygodniach przyszłego
roku.
KaR

REKLAMA
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Oświetlone przejścia przy DK 35
Sześć newralgicznych przejść dla pieszych w dwóch miejscowościach gminy Świdnica doczeka się odpowiedniego potraktowania.
O co chodzi?

Ano o to, że wyłoniony właśnie w ramach
przetargu Zakład Robót Teletechnicznych „TELFA”, zajmie się budową oświetlenia 6 przejść
dla pieszych w miejscowościach: Słotwina i
Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35.

Zakres prac w ramach podpisanych umów
obejmie roboty ziemne, ustawienie słupów
oświetlenia drogowego, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych, układanie rur
ochronnych, wykonanie linii napowietrznej i
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kablowej, montaż przewodów uziemiających,
montaż ograniczników przepięć, przewierty
sterowane pod drogami, sprawdzenia i pomiary, uporządkowanie terenu i odtworzenie
nawierzchni po robotach.
Termin zakończenia prac budowlanych
zaplanowano na koniec listopada tego roku.
Warto nadmienić, że całkowita wartość
zadania to niemal dokładnie 245 tys. zł, a
środki te w całości pochodzą z budżetu gminy
Świdnica.

Fot. KaR
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Nowoczesny jak Latawiec
Świdnicki szpital, jako jeden z nielicznych w Polsce, dysponuje
najnowocześniejszym
cześniejszym na rynku urządzeniem do nowatorskiego leczenia jaskry, metodą mikropulsowej cyklofotokoagulacji. Co warte podkreślenia, w całym kraju z takiej
technologii korzysta jedynie sześć szpitali.
w oku. Wszystkie rozpoczynają się od ubytków w
polu widzenia, a kończą na
całkowitym zaniku nerwu
wzrokowego i ślepocie.
- Do tej pory u pacjentów, u któr ych rozwijała się choroba, mieliśmy
ograniczone możliwości
działania. Często byliśmy
zmuszeni do ingerencji
chirurgicznej, co niesie
za sobą duże r yzyko powikłań lub stosowania
innych metod, zawsze
obarczonych spor ym r yzykiem zabiegowym, a
także ograniczoną możliwością stosowania – nie
u wszystkich pacjentów
oczywiście – i skutecz-

nością – mówi Maria
Smolarek-Wicher, lekar z
kierujący Oddziałem Okulistycznym świdnickiego
szpitala Latawiec.
Zastosowanie Lasera CYCLO G6, amerykańskiej firmy
IRIDEX, w który wyposażony został oddział świdnickiego szpitala, stanowi
przełom w leczeniu jaskry.
Jest doskonałą alternatywą
leczenia dla osób, u których
nie ma możliwości stosowania leków, gdyż pozwala na obniżenie ciśnienia
wewnątrzgałkowego bez
konieczności podawania
farmaceutyków.
- Nowa technologia to
obecnie najnowocześniej-

sza terapia jaskry, coraz
częściej stosowana na
świecie. Jest to przede
wszystkim metoda
bezpieczna dla pacjenta, dzięki temu,
że zabiegi są nieinwazyjne. Nie naruszamy

Fot. użyczone (SPZOZ w Świdnicy)

Jaskra to schorzenie
oczu, które nie leczone
doprowadza do uszkodzenia i zaniku ner wu
wzrokowego, a w efekcie
nieodwracalnej ślepoty. Na
jaskrę cierpi ponad 70 mln
ludzi na świecie i ponad
6 mln jest z tego powodu
niewidomych. Jeszcze nie
do końca wyjaśnione są
pr zyczyny powstawania
wszystkich postaci tej choroby. Istnieje bowiem jaskra wrodzona, dziecięca,
młodzieńcza, jaskra ludzi
dorosłych, jaskra wtórna
w przebiegu innych chorób
oczu. Zwykle tym postaciom jaskr y towar zyszy
podwyższenie ciśnienia

» Nowa terapia leczenia jaskry jest już dostępna w Świdnicy

struktury gałki ocznej. W
związku z tym ryzyko powikłań jest ograniczone do
minimum i stanowi zaledwie ułamek w porównaniu
ze starszymi metodami –
tłumaczy Maria Smolarek-Wicher.
Skuteczność tej metody w
pożądanym efekcie, jakim
jest zmniejszenie nadciśnienia wewnątrz gałki ocznej,
jest porównywalna z innymi
chirurgicznymi metodami
leczenia. Nowa metoda leczenia jest coraz chętniej
stosowana i szybko zyskuje
na popularności. Niemniej
jednak, świdnicka placówka
jest obecnie jednym z nielicznych w Polsce i jedynym
na Dolnym Śląsku szpitalem, oferującym przeciw-

jaskrowe zabiegi laserem
MicroPulse.
- SPZOZ w Świdnicy znalazł się w wąskim gronie
szpitali mogących zaoferować pacjentom dostęp
do najnowocześniejszej
technologii leczenia jaskry.
Zakup urządzenia, sfinansowany ze środków własnych
szpitala, jest kolejnym z
działań służącym zapewnieniu pacjentom opieki
zdrowotnej na najwyższym
poziomie – mówi Maria
Smolarek-Wicher.
Nowa terapia leczenia jaskry jest już dostępna, a
pierwsi pacjenci skorzystali
z możliwości urządzenia
MicroPulse. Zapraszamy do
Świdnicy!
KaR
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Musiałam uciec z piekła
Jest odważna jak diabli. Nie dlatego, że mówi niepopularne rzeczy, ale że tak otwarcie o nich się wypowiada. Nie każdego byłoby stać mówić o swoim
życiu. Właściwie mało kto by się na to zdobył.
Posłuchajcie Małgorzaty Tyczyno, matki niepełnosprawnej 14-letniej Mai. Po przeczytaniu tej
rozmowy niewykluczamy, że będziecie zbierać
szczękę z podłogi.

Fot. użyczone (Archiwum Małgorzaty Tyczyno)

padków
świadczy o
wadach
płodu. O
badania, które
miały dać odpowiedź, co tak naprawdę dzieje się w
moim orga-

» - Każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko urodziło się zdrowe – mówi Małgorzata Tyczyno,
matka niepełnosprawnej 14-letniej Mai

Porozmawiamy bez tabu?
- Tak, jestem gotowa.
Bierze Pani udział w protestach na ulicach?
- Byłam tylko raz przez
chwilę, ale nie dlatego, że nie
popieram protestujących. Nie
mam po pracy z kim zostawić
swojego niepełnosprawnego
dziecka. Jestem całym sercem
z kobietami i całymi rodzinami, które teraz walczą w
ważnej sprawie.
Zgadza się Pani z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że
przepisy zezwalające na
aborcję z powodu trwałych
i nieodwracalnych wad płodu lub jego nieuleczalnej
choroby zagrażającej życiu,
są niezgodne z konstytucją?

- Oczywiście, że nie zgadzam się z takim postanowieniem, bo życie to chęć, a nie
obowiązek. Każdy powinien
mieć prawo wyboru. Wszyscy
rodzice chcieliby, żeby ich
dziecko urodziło się zdrowe.
To naturalne, ale nie każdy
ma to szczęście. Nikt nie myśli
o tym, że musiałby wydać na
świat chore dziecko, a potem
patrzeć na jego śmierć.
Pani jest najlepszym adresatem tego pytania, bo
wychowuje niepełnosprawną córkę?
- Od 14 lat.
W jakich okolicznościach
dowiedziała się Pani, że z
płodem coś jest nie tak?
- Wystąpiło u mnie wielowodzie, które w 90 proc. przy-

nizmie, sama musiałam się
zatroszczyć. Tak trafiłam do
profesora w Łodzi do Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki.
Znalazłam się na oddziale
zajmującym się wyłącznie
wadami płodu. Wyszło, że
dziecko ma cztery nerki, na
USG nie było widać żołądka, ani przełyku. Dziecko nie
połykało wód płodowych, co
jest naturalnym odruchem w
łonie matki. Do tego doszły
problemy z sercem, zniekształcona czaszka… (długa chwila
milczenia).
Co Pani usłyszała od lekarzy?
- Że dziecko urodzi się niepełnosprawne i potrzebne
jest zrobienie badań genetycznych, tak zwanej kordo-

centezy, czyli pobranie krwi
pępowinowej. Nawiasem
mówiąc uważam, że badania
prenatalne powinny być dla
ciężarnych kobiet absolutną
koniecznością. Nim otrzymałam wynik badań genetycznych, pojawiły się rozmowy
o usunięciu ciąży. Lekarze
niczego mi nie narzucali, nawet nie sugerowali. To była
delikatna rozmowa. To byli
świetni specjaliści, na co dzień
matki i ojcowie, doskonale
zdający sobie sprawę, co
może się wydarzyć po urodzeniu dziecka.
Wtedy, w szpitalu w
Łodzi, przeszło Pani przez
myśl słowo aborcja?
- Tak. Spójrzmy prawdzie
w oczy, proszę pokazać mi
rodziców, którzy powiedzą
„tak, chcemy mieć niepełnosprawne dziecko”. Wyniki
badań genetycznych przyszły
w 26 tygodniu ciąży. Za późno na podjęcie jakiejkolwiek
decyzji, bo usunąć ciążę
można do 24 tygodnia.
Co by Pani zrobiła, gdyby wyniki badań przyszły
dwa tygodnie wcześniej?
- Miałabym szansę dokonać aborcji i żyć normalnie.
Zrobiłaby Pani to?
- (kilkanaście sekund ciszy)
Tak zrobiłabym to… (kolejne
chwile ciszy)
Jak wygląda życie z niepełnosprawnych dzieckiem?
- Mamy 13 lekarzy różnych
specjalizacji, którzy opiekują się
Majką. Z racji tego, że mieszkamy w mniejszej miejscowości,
musieliśmy do specjalistów
dojeżdżać do większego miasta.
I tak przez 14 lat codziennie
dojeżdżam do Wrocławia. Tu
muszę wspomnieć, że mam
jeszcze starszą, zupełnie zdrową córkę, której przez długi
czas nie mogłam poświęcić
tyle czasu, ile bym chciała.
O pracy zawodowej mogła Pani zapomnieć?

- Oczywiście. Żeby móc
otrzymać jakiekolwiek pieniądze od państwa na opiekę
na niepełnosprawne dziecko, musiałam z pracy zrezygnować. Inaczej się nie
dało. Niedawno znalazłam w
końcu opiekunkę i podjęłam
na nowo zatrudnienie, żeby
uciec z piekła… Po prostu,
żeby odpocząć…
… psychicznie?
Dokładnie tak! Majka ma
teraz 14 lat i nie jestem w
stanie powiedzieć, ile zostało jej życia. Jest jak sześciomiesięczny maluch, absolutnie nie jest samodzielna.
Z uwagi na mnóstwo wad
i deformacji jest pozbawiona funkcji pozwalających jej
choćby poczuć głód. Karmię
ją jak niemowlaka. Praktycznie
musi jeść co 3 godziny. Córka
mogłaby nie spożywać żadnych posiłków i niczego nie
zasygnalizuje, bo nie mówi.
Nie mamy czarodziejskiego
śrubokręta, którym moglibyśmy podkręcić jakąś śrubkę i
pomóc w ten sposób. Rozwój
jej mózgu jest na poziomie kilkumiesięcznego dziecka. Ona
wciąż raczkuje. Przez dłuższy
czas córka miała nadciśnienie
tętnicze. Jeździłam z nią do
różnych specjalistów. Nikt nie
potrafił pomóc i odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego wyje z
bólu. Dopiero po jakimś czasie
wyszły problemy z nadciśnieniem, potem z żołądkiem i
jelitami. Dziś, gdy Majkę kładę
spać, czasami ma tak duży
brzuch, jakby była w ciąży.
To ogromne poświęcenie
wychowywać tak schorowane dziecko?
- To nie jest żaden heroizm. Robię to, bo ją kocham,
ale chciałabym mieć większą
pomoc państwa. A tak, my
rodzice niepełnosprawnych
dzieci, jesteśmy trochę pozostawieni sami sobie. Gdybym
teraz pojechała pod Sejm i

zostawiła tam Majkę, trafiłaby
do ośrodka, który dostałby
na jej utrzymanie około 3 tys.
zł. Pracując, nie dostaję w tej
chwili na nią prawie żadnej
pomocy, poza zasiłkiem pielęgnacyjnym, więc o czym
mowa?!
Jest Pani osobą wierzącą?
- Tak. Chyba tylko dzięki
Bogu możemy teraz w ogóle
rozmawiać. Mam biblię w
domu, czytam ją regularnie,
gdy mam problem, zwracam
się z nim do Boga. I nie wstydzę się tego.
Bóg dał nam wolną wolę.
Czy prawo, które odbiera
człowiekowi tę wolność,
może być dobrym rozwiązaniem?
- To w żaden sposób nie
rozwiązuje problemu. Wyobraźmy sobie, że wszystkie
niepełnosprawne dzieci będą
musiały przyjść na świat. Kto
się nimi zajmie? Rząd? Państwo? Pan myśli, że DPS-y
czekają na nas z otwartymi
rękami i wolnymi łóżkami
do zajęcia? Niech ci, którzy
ustanawiają prawo, podniosą
rękę i zaopiekują się niepełnosprawnymi dziećmi.
Człowiek Pani zdaniem
powinien mieć prawo dokonywać samemu wyboru, bez względu na konsekwencje?
- Kobieta, czy partnerzy
wspólnie, żona z mężem czy
narzeczeństwo, nieważne,
powinni decydować sami o
losie. Powinni mieć prawo
zdecydować, co mają zrobić,
czy dokonać aborcji w przypadku ciężkiej wady płodu ,
czy też nie, bo rozumiem, że
o to Pan pyta?
Kobiety mają depresję przy
zdrowych dzieciach. Proszę
sobie wyobrazić, jaki to musi
być szok, kiedy okazuje się, że
rodzimy dzieci chore i zostajemy z tym same.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

FAKTY

Śmieci wysypywane „na dziko”
Problem nielegalnego pozbywania się odpadów jest bardzo poważny,
a likwidacja dzikich wysypisk pochłania niebagatelne sumy z budżetu
miasta.

Patrol do spraw leśno-terenowych wałbrzyskiej straży miejskiej ujawnił niedawno dzikie
składowisko odpadów w rejonie
Białego Kamienia. Odpady znaj-

dowały się na terenie zielonym.
W większości były to meble i
urządzenia pochodzące z gospodarstwa domowego. Ilość
tych odpadów wskazywała, że

pochodzą z remontu więcej niż
jednego mieszkania. Mundurowi
rozpytali mieszkańców, porozmawiali z zarządcami budynków oraz obserwowali teren.
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Działania te doprowadziły do
ustalenia sprawców. „Autorami”
utworzenia dzikiego wysypiska
okazali się pracownicy firmy
zajmującej się profesjonalnym
opróżnianiem mieszkań i lokali.
Za swój czyn zostali ukarani
mandatami karnymi. W sumie
ich wyczyny kosztowały 1000
zł. Otrzymali też bezwzględny
nakaz uporządkowania terenu.
SCB

Fot. (Straż Miejska Wałbrzych)
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Widok na Świerki

#odkrywajlokalnie

Stąd pięknie widać góry
Ruch na świeżym powietrzu jest prawie zawsze wskazany. Dopóki możemy, ruszajmy się, bo to nie tylko wpływa na nasze zdrowie fizyczne, ale również psychiczne. Dzięki akcji #odkrywajlokalnie co tydzień prezentujemy wam miejsca w regionie warte
zobaczenia. W tym tygodniu zapraszamy, by odwiedzić Wzgórza
Włodzickie.
Niby miejsca, które proponujemy wam na wyprawę, każdy
szanujący się turysta zna, ale…
nawet jeśli już tam byliście, co
wam szkodzi odwiedzić ulubiony zakątek po raz kolejny.
Dobrego nigdy za wiele. Jeżeli
natomiast dzięki nam dopiero
usłyszeliście o jakiejś atrakcji,
tym bardziej w wolnej chwili możecie ją bliżej poznać.
Uczestnicząc np. w akcji wymyślonej w Lokalnej Organizacji
Tur ystycznej Aglomeracji Wałbr zyskiej, a nazwanej tak po

prostu #odkrywajlokalnie. Cykl
spacerów potr wa tylko do 14
listopada, a więc oprócz tego w
najbliższą sobotę wyruszymy na
szlak jeszcze tylko raz.
Na najbliższą wycieczkę zapraszamy 7 listopada na Wzgórza
Włodzickie. Wejdziemy też na
wieżę widokową na Włodzickiej
Górze. Wznosi się ona na wysokość 757 m n.p.m., powyżej wsi
Świerki. Budowla powstała w
1927 roku dzięki lokalnemu oddziałowi Kłodzkiego Towarzystwa
Górskiego (GGV). Po II wojnie

światowej zapomniany obiekt
popadł w ruinę. W 2018 roku
przeprowadzono prace renowacyjne przywracając wieży wygląd
z okresu fundacji. Odrestaurowana wieża ma 15 m wysokości i
rozpościera się z niej panorama
m.in. na Góry Sowie i Wałbrzyskie. Na zboczu Włodzickiej Góry,
przy dawnym kamieniołomie,
znajduje się miejsce odpoczynku,
a w pobliżu malowniczy punkt
widokowy z krzyżem. Wycieczkę
poprowadzi pr zewodnik Zbigniew Babiak.
I jeszcze jak zwykle bardzo ważne informacje. Pamiętajcie o pandemii i aktualnych obostrzeniach,
dlatego stosujcie się do wymogów
bezpieczeństwa. O warunkach
wycieczki dowiecie się dzwoniąc
na pod nr tel. 74 66 43 871 lub pisząc na adres mailowy:
lot@lotaw.pl. Start
z pa r k i n gu pr zy
sali wiejskiej w
Świerkach 61.
Przypomnijmy,
że cykl wycieczek
#odkrywajlokalnie
dofinansowany jest
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Red

Soboty z LOT
Aglomeracji Wałbrzyskiej
– bezpłatne wycieczki
z przewodnikiem
7.11.2020 r. start – godz. 10.30, Świerki 61, parking przy sali wiejskiej
(Wzgórza Włodzickie – wejście na wieżę widokową
na Włodzickiej Górze)
Dodatkowe informacje/awizacje:
tel. 74 66 43 871,
mail: lot@lotaw.pl

Obelisk ku czci doktora
W Sokołowsku uroczyście odsłonięty został pamiątkowy obelisk z tablicą
upamiętniającą dra Hermana Brehmera. Lekarza pulmonologa, mieszkańca
Görbersdorf w latach 1854-1889, założyciela pierwszego w Europie zakładu
sanatoryjnego leczenia gruźlicy.

zasłynęła w całej Europie. Görbersdorf odegrało poważną rolę
w przedwojennej historii medy-

cyny. Hermann Brehmer mieszkał
tu i pracował, aż do śmierci, w
1889 roku. Tablica pamiątkowa,

która została odsłonięta, znajduje
się w miejscu szczególnym dla
dra H. Brehmera. Jego życzeniem było zostać pochowanym
w ukochanym parku zdrojowym,
wśród świerkowych drzew, których nasadzenie sam nadzorował.
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali potomek Dietmar
Brehmer, burmistrz Mieroszowa
Andrzej Lipiński i szefowa rady
SCB
miejskiej Violetta Kopka.

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

MIEROSZÓW

Bez wątpienia Sokołowsko
rozwinęło się dzięki działalności
dra Brehmera, a miejscowość
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Fot. użyczone (Julita Kazimierska)

» Afrodyta Nowak w ten sposób spełniła swoje marzenie

STARE BOGACZOWICE/WAŁBRZCH

Spełnili marzenie Afrodyty
Zapytacie, jaka ona nasza? Nie w dosłownym tego słowa znaczeniu,
ale dziewczyna bardzo nam zaimponowała. Pamiętacie jej historię?
O Afrodycie Nowak pisaliśmy we wrześniu. Mieszkanka Cieszowa w
gm. Stare Bogaczowice prawie nie widzi, a mimo to czerpie z życia
pełnymi garściami. Niedawno spełniło się jej wielkie marzenie.
Zerknijcie na zdjęcie powyżej.
Afrodyta Nowak to dziewczyna
trzymająca w dłoniach kartkę
papieru. Niby zwykłą, ale zwróciliście uwagę, co jest na niej
napisane? Nazwa naszej gazety
– WieszCo. No i pięknie, nie
ma co, dziewczyna wie jak się
przypodobać. Oczywiście żartujemy. Polubiliśmy mieszkankę
Cieszowa (gm. Stare Bogaczowice) za to, jaką jest osobą.
Mimo tego, że na jedno oko nie
widzi w ogóle, a na drugie w
20 procentach… żyje tak, jakby

każdy dzień był tym ostatnim.
Dla niej nie ma granic, a te,
których jakimś cudem nie udaje
jej się w pojedynkę przekroczyć,
pomagają zwalczyć inni.
Tak było z marzeniami o profesjonalnej sesji zdjęciowej z bractwem motocyklowym. Sama nie
miałaby raczej szans, żeby zrealizować swoje fantazje. Wsiąść
na potężną maszynę, dodać gazu
i na pamiątkę dostać genialne
zdjęcia jak współtowar zysze
„palą gumy”. Z pomocą przyszła
przyjaciółka naszej bohaterki,

Daria Janczak. – Zapytałam Mariusza Kunasza, szefa Wałbrzyskiego Bractwa Motocyklowego,
czy zgodzi się uczestniczyć w
podobnym projekcie. Od razu
powiedział tak. Szybko namówiliśmy profesjonalną fotografkę
Julitę Kazimierską, która również bardzo chętnie przystała
na moją propozycję – opowiada
Daria Janczak. Trzeba było tylko
dogadać termin, ustalić miejsce i
skrzyknąć chętnych ludzi. Pestka,
udało się bez najmniejszych problemów. Członkowie bractwa,

które powstało niedawno, bo w
czerwcu tego roku z inicjatywy
trzech przyjaciół, zaopiekowali
się Afrodytą Nowak. Zresztą…
dziewczyna nie wyglądała, żeby
trzeba było ją wszędzie za rączkę
prowadzić. Od razu wsiadła na
ryczącą maszynę i poczuła się jak
w swoim naturalnym środowisku.
Wiatr we włosach, wolność…
Wiecie, o czym piszemy?! Dla
22-latki nie ma bowiem niemożliwego, co udowadnia na każdym
kroku.
– My jako bractwo chcemy,
aby osoby niepełnosprawne wiedziały, że mają w nas wsparcie.
Kreujemy nowe możliwości, przełamujemy stereotypy i przekraczamy granice. Wiemy, z jakimi
trudnościami osoby niepełnosprawne mierzą się codziennie, a
my chcemy dać im choć odrobinę
szczęścia i nadziei na lepsze jutro
– podkreśla Daria Janczak. Brzmi
banalnie? Możliwe i niech tak
brzmi, nic nas to nie obchodzi,
skoro motocykliści chcą robić
coś dla innych, nie tylko dla
siebie. Członków bractwa łączy
wspólna pasja do motocykli.
Organizują wycieczki, zwiedzają
region, uczestniczą w rozmaitych
akcjach charytatywnych, promują
bezpieczną jazdę. Klubowicze
pochodzą z Wałbrzycha i okolic.
Chcecie się o nich więcej dowiedzieć, zajrzyjcie na oficjalny profil
WBM na Facebooku.
A i jeszcze jedno. Akcja z Afrodytą Nowak nie była jednorazowa. Motocykliści zamierzają
zaprosić jeszcze 4 osoby niepełnosprawne, którym pomogą
spełnić marzenia o profesjonalnej
sesji zdjęciowej. Może ktoś z was
marzy, by poczuć się jak Easy
Rider? Piszcie na adres: valkiria1000@wp.pl.
Tomasz Piasecki

» Motocyklistki wzięły na chwilę pod skrzydła
niedowidzącą mieszkankę Cieszowa
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JEDLINA-ZDRÓJ

» Takim miejscem powinien dysponować każdy
ośrodek pomocy społecznej w każdej gminie

Nie wszędzie tak
pięknie mają
Nikt tego głośno nie powie, ale idziemy o zakład, że
niektórym wójtom lub burmistrzom „gul skoczy”, gdy
zobaczą nowe Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju. Niedawno otwarte, pachnące wręcz nowością,
bardzo funkcjonalne. Można by tak jeszcze przez chwilę wymieniać.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

W XIX-wiecznym budynku
ośrodka pomocy społecznej
wymieniono prawie wszystko. Stropy, bo były przegnite,
elewację, bo mogła służyć
jako scenografia filmu wojennego, wybudowano nową
klatkę schodową z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz windę, żeby nie
trzeba było ganiać z dołu na
górę po schodach. Powstały
biura, gabinety, sale wykładowe, pomieszczenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Jest nowa kuchnia, jadalnia,
sala wypoczynkowa, magazyny, a nawet ogólnodostępna łaźnia. Uporządkowano

też teren wokół budynku.
Pojawiły się kwiaty i miejsca
postojowe.
Wiadomo, jak taka wielka
inwestycja, to nie mogło się
obejść bez dofinansowania z
UE, dzięki Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ta przyznała gminie na
realizację projektu ponad 2
mln zł. Całość inwestycji kosztowała ponad milion więcej.
Musicie wiedzieć, że Centrum Usług Socjalnych to nic
innego jak rozszerzona działalność Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej o Klub
Seniora oraz Klub Integracji
Społecznej.

W tym pierwszym wiadomo, będą spotykać się osoby
starsze, chcące rozwijać swoje pasje. W planach są zajęcia
literackie, plastyczne, muzyczne, a nawet joga. W Klubie Integracji Społecznej pomoc znajdą osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym.
Mogą liczyć na aktywizację
zawodową i pomoc w osobistym rozwoju. Otrzymają
wsparcie, jeśli będą mieć problemy ze znalezieniem pracy,
z nadużywaniem alkoholu
lub nie będą potrafiły poradzić sobie z negatywnymi
emocjami.
Red

GŁUSZYCA

Jesteś mały? Zostań
wielkim czytelnikiem!

Na pewno wiecie, że w
bibliotece w Głuszycy trwa
kampania „Mała książka –
wielki człowiek”. Skierowana
zarówno do dzieci, ale także
ich rodziców. Zapewniamy,
że warto wybrać się do biblioteki, gdzie na każdego
małego czytelnika w wieku
przedszkolnym czeka wyjątkowa wyprawka przygotowana
przez Instytut Książki.
Nie drwijcie mówiąc, „ a co
to za akcja”? Gdy usłyszycie o
jej skali, mina wam zrzednie.
W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek posiadających oddziały dziecięce
– to o ponad 700 więcej niż

przed rokiem i aż 75% wszystkich bibliotek publicznych w
Polsce. Prawda, że takie liczby
robią wrażenie?!
Od 2018 r. projekt jest
realizowany przez Instytut
Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała
Książka – wielki człowiek”
we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde
dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi
bibliotekę biorącą udział w
projekcie, otrzyma w prezencie: książkę „Pierwsze
czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy

i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, mały czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania.
Red

» W tym roku do projektu
zgłosiło się blisko 6 tys.
bibliotek. Także placówka
z Głuszycy

Fot. użyczone (Instytut Książki)

Co lubicie robić podczas długich jesiennych lub zimowych wieczorów? Pomysłów z pewnością wam nie
brakuje, a my podsuwamy ten najbardziej prozaiczny.
Dobrą książkę, dla której czas powinien znaleźć się
zawsze.

Co W gmINaCH pISZCZY / promoCJa

Wolontariusze mile widziani
W tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pieniądze będą przekazane na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Aby zostać kwestującym wolontariuszem,
należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić
ankietę i wraz ze zdjęciem swojej twarzy wysłać ją na maila: wospwalbrzych@gmail.com
Zdjęcie (format jpg, min. 800×600 pikseli)
musi być podpisane imieniem i nazwiskiem

z odsłoniętą twarzą (bez nakryć głowy). Ankietę można również dostarczyć do: Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, ul. Broniewskiego
65a (Piaskowa Góra) – od poniedziałku do
czwartku, w godz. 8:30 – 19:00, piątek w
godz.8:30 – 16:00, Wałbrzyskiego Ośrodka

Kultury, ul. Wysockiego 29 (na terenie Starej
Kopalni) – od poniedziałku do piątku, w
godz. 8:30 – 18:00, Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
26, ul. Palisadowa 48 w Wałbrzychu – od
poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00
(u opiekunów wolontariatu), Hufca Ziemi
Wałbrzyskiej, ul. Przemysłowa 16 – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz.
8:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 11:00
– 18:00. Zapisy kończą się 4 grudnia.
SCB

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

» W tym miejscu szukano kiedyś uranu

MIEROSZÓW

W sztolni uranu poszukiwali
Czy wiecie, że poszukiwania rud uranu prowadzone od 1948 roku w Górach Sowich
obejmowały też m.in. Góry Kamienne? Prace na tym terenie prowadziła grupa poszukiwawcza nr 4, która w 1953 roku uznała teren Rybnicy Leśnej za najbardziej obiecujący
do przeprowadzenia szczegółowych badań geologicznych.
naniu zdjęć emanacyjnych 1,5 km
kw. terenu niedaleko miejscowo-

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Ruszyli zza biurek
sadzić drzewka
W chwilach, gdy raczej myślimy o czymś
innym, takie akcje, jak ta niedawna w
Szczawnie, nabierają dodatkowego znaczenia. Brawo dla pomysłodawców i dla
tych, którym w tych trudnych czasach
chciało się opuścić ciepłe urzędnicze gabinety.
Dobra, ale o co właściwie chodzi?
O fajną akcję zorganizowaną w
uzdrowisku, w której uczestniczyli
nie tylko burmistrz miasta Marek
Fedoruk i miejscy radni, ale w którą
zaangażowali się także pracownicy
ratusza. Wszyscy ochoczo zapuścili
się w tereny zielone Szczawna,
by posadzić drzewka. A tak! Park

Szwedzki wzbogacił się o sadzonki
dębu i jodły, a w Parku Zdrojowym
pojawiły się młodziutkie sosny kosodrzewiny. Łącznie posadzono 100
drzewek.
Taka liczba sadzonek budzi już
szacunek. I nieważne, że efekty będą
widoczne gołym okiem dopiero za
kilkanaście lat. Najważniejsze, że

ści, zaobserwowano podwyższone
wartości promieniowania. Zawar-

tości uranu z prób dochodziły do
0,66%.

W 1954 roku podjęto decyzje o
wykonaniu sztolni poszukiwawczej
u podnóża góry Klin.
Sztolnia znajduje się na polach
okalających południową część Rybnicy Leśnej. Jej wylot ukryty jest
w ceglano-betonowym zbiorniku
stanowiącym dawne ujęcie wody.
Przed sztolnią ciągnie się znacznych rozmiarów hałda dochodząca
do 30 m długości i 5 m wysokości.
Co ciekawe, hałda jest z daleka
niewidoczna, skutecznie „kryje się”
wśród licznych w tym terenie pagórków. Do zbiornika można dostać się
studnią, której wlot zamknięty jest
metalową pokrywą. Początkowy odcinek sztolni (około 100 m) jest zalany wodą do wysokości 120 cm. Łączna jej długość to 850 m. Skały wewnątrz mają czerwono-szary kolor.
Większość dokumentacji z pierwszych lat poszukiwań uranu sporządzona była po rosyjsku. Na potrzeby
polskiej służby geologicznej były one
później tłumaczone i opracowywane. Niestety, ale wiele dokumentów
zaginęło.
Dodajmy jeszcze, że poszukiwania
nie pozwoliły na zakwalifikowanie
występujących tutaj rud uranu do
przemysłowego wykorzystania. Prace przerwano pod koniec 1955 roku.
Red/Źródło: Głos Mieroszowa, nr 2/07 (058)

» Urzędnicy w Szczawnie posadzili
niedawno 100 drzewek w parkach
Szwedzkim i Zdrojowym

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Po ich przeprowadzeniu, a także
zrobieniu analiz skał oraz wyko-
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ktoś pomyślał, że można, komuś
się chciało ruszyć zza biurka i akcję
udało się przeprowadzić. – Parki
to miejsce relaksu, odpoczynku
fizycznego, jak i psychicznego.
Pełne drzew sprzyjają naszemu
zdrowiu, więc bardzo chętnie
uczestniczę i popieram podobne
przedsięwzięcia – mówi burmistrz
Marek Fedoruk. Dodajmy, że wiosną

tego roku pracownicy magistratu
posadzili 300 drzewek – daglezje,
modrzewie i świerki – w różnych
częściach Szczawna. – Dbamy o
szczawieńską zieleń, zapobiegając czy minimalizując tym samym
zmiany klimatu – kończy Marek
Fedoruk. Takie rzeczy to my rozumiemy, szanujemy i popieramy.
Red
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HISTORIA NIEZNANA

» Mauzoleum w Wałbrzychu (Fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu, rok ok. 1980)

Wyznawcy diabła polubili Mauzoleum?
To był 9 czerwca 1938 roku, otwarcie Mauzoleum w Wałbrzychu. Ogólnoniemiecki Przewodniczący Związku Ludowego dr Eulen przekazał szefowi okręgu
(Gauleiter) i nadprezydentowi Prowincji Śląsk dokument fundacyjny i klucz. Z
okazji tego wydarzenia wydano druk okolicznościowy, w którym opisany został
przebieg uroczystości.
Dzięki uprzejmości Macieja Ejsmonta, który przetłumaczył dokument, możemy dzisiaj zobaczyć, jak
ten dzień wyglądał.
„Wspaniałe, rozgwieżdżone niebo wznosiło się nad Ziemią Wałbrzyską, gdy późnym
» Naklejka na pudełko zapałek z wizerunkiem
Mauzoleum (zbiory Biblioteki pod Atlantami,
rok ok. 1938)

wieczorem 9 czerwca, tysiące
niemieckich towarzyszy ludowych (narodowych), przybyłych
z całego Śląska, powędrowało
na szczyt góry wznoszącej się nad
miastem, żeby uczestniczyć w
uroczystości inauguracji Mauzoleum Ślązaków, wybudowanego
przez Niemiecki Ludowy Związek
Opieki nad Grobami Wojennymi,
co było jednocześnie początkiem
(wstępem) Zjazdu Okręgowego
NSDAP na Śląsku. Na szerokim,
udekorowanym flagami Placu
Marszowym wystąpiły delegacje
wszystkich formacji Ruchu, a
także kompania honorowa Wehrmachtu i 100-osobowa honorowa jednostka policji. Mauzoleum
znajdowało się w jasnym świetle
reflektorów i kontrastowało z
ciemnym niebem nocy. Na prawo
i na lewo od głównej drogi prowadzącej do mauzoleum płonęły
pochodnie. Po wkroczeniu chorągwi (pocztów sztandarowych)
wkroczyli na plac uroczystości
szef okręgu (Gauleiter), Nadpre-

zydent Prowincji Śląskiej Josef
Wagner i Ogólnoniemiecki Przewodniczący Związku Narodowego (Ludowego) dr Eulen. Udali się
z gośćmi honorowymi i kierownictwem partyjnym przez szpaler
pochodni do mównicy, która
była ustawiona przed wejściem
do mauzoleum. Marsz żałobny z
„Eroiki” Beethovena i deklamacja
wierszy „Wieczna straż” oraz
„Chór zmarłych” Herberta Böhme,
w przerwach między którymi
rozbrzmiewały fanfary, otworzyły
uroczystość. Następnie zabrał
głos Ogólnoniemiecki Przewodniczący Związku Ludowego, który
przekazał mauzoleum szefowi
okręgu (Gauleiterowi) i nadprezydentowi, dając mu klucze do
mauzoleum i dokument fundacyjny. Następnie kierownictwo
uroczystości przejął szef okręgu
(Gauleiter) i nadprezydent, który
wysławiał bohaterstwo Ślązaków
poległych w wojnie światowej,
w walce o wolność i ofiarę pracy
Ślązaków, którym poświęcone

było mauzoleum. Przy dźwiękach
pieśni o dobrych towarzyszach
(von guten Kammeraden) i przy
pochylających się chorągwiach
szef okręgu (Gauleiter) i Ogólnoniemiecki Przewodniczący
Związku Ludowego weszli do
wnętrza mauzoleum i złożyli
kwiaty przy tablicy pamiątkowej
w krużganku mauzoleum, gdzie
zaciągnięta była warta honorowa. W tym momencie została
zapalona kolumna z ogniem na
otoczonym pochodniami dziedzińcu. Zapłonął też ogień wokół
na wzgórzach Wałbrzycha. W tej
samej godzinie w każdej miejscowości Śląska członkowie partii i
ludność mogli wziąć udział w
tej uroczystości dzięki transmisji
rozgłośni wrocławskiej. Znów
rozbrzmiały fanfary i zastępca
szefa okręgu Bracht otworzył
Zjazd Okręgowy NSDAP i wzniósł
pozdrowienie (Siegheil) dla kanclerza i führera Adolfa Hitlera. Dla
zaznaczenia początku zjazdu
partyjnego podniesiono flagi przy

mauzoleum i na całym Śląsku. W
ten sposób zjazd okręgowy partii
otrzymał uświęcenie i zobowiązanie poprzez myśli o poległych,
dla których Związek Narodowy
na Śląsku zbudował mauzoleum. Po tej części uroczystości
Ogólnoniemiecki Przewodniczący Związku Ludowego powitał
przedstawicieli przedsiębiorstw
budowlanych, rzemieślników i
robotników, którzy współpracowali przy budowie mauzoleum i
podziękował im za ich zaangażowanie i dobrze wykonaną pracę.
Przemówienie Eulena: Gaulaiterze, towarzysze partyjni Śląska,
W ciągu kilku tygodni mamy po
raz drugi przyjemność otwierać
na śląskiej ziemi mauzoleum,
które symbolizuje ofiarę dla Niemiec, a dla przyszłych pokoleń
jest symbolem wiecznego życia.
Starzy rozpoznają przy tym, że w
tym dziele jest nowa siła, która
niemieckiej myśli nadaje, w nieznany dotychczas sposób, kształt
i formę. Nie można w inny sposób
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okazać szacunku i wdzięczności III Rzeszy. Na początku każdego dzieła stoi czyn i ofiara i
nie ma myśli o Niemczech i o
naszym przywódcy, która by
nie znajdowała swego źródła
w tej prawdzie. Ślązacy stoją
tu zjednoczeni w wieczór poprzedzający ich zjazd, by znaleźć siłę do poważnej pracy i
ludzkiego działania”.
Po uroczystej inauguracji, w
lokalnej prasie zapada kompletna cisza. Dorota Grygiel
przypuszcza, że „poza wystawieniem warty honorowej
oraz obchodami państwowymi, monument był przede
wszystkim miejscem propagandy, najprawdopodobniej
pod opieką hitlerowskiego
ośrodka szkoleniowego na
Nowym Mieście”. Natomiast
przekazy mające świadczyć
o tym, że Mauzoleum i pobliski amfiteatr były miejscem
okultystycznych praktyk, należy włożyć między bajki. Nie
znajduje to potwierdzenia w
żadnych źródłach.
Pomnik przetrwał wojenną
pożogę, lekko uszkodzony
przez Sowietów. Przetrzymał także politykę władz
PRL, polegającą na świadomym niszczeniu zabytków
poprzedniej „epoki”. Takiego
„szczęścia” nie miały inne
podobne pomniki. Za pierwszy przykład niech posłuży
Mauzoleum Hindenburga
(Tannenberg-Denkmal) wybudowane w latach 1924-

27 między Olsztynkiem a
Sudwą, będące miejscem
pierwszego pochówku marszałka Paula von Hindenburga, a także gen. Kortena,
zmarłego wskutek obrażeń
odniesionych w zamachu na
Hitlera w Wilczym Szańcu.
Pomnik ten został w styczniu 1945 wysadzony przez
wycofujący się Wehrmacht.
Drugi pomnik znajdował się
już znacznie bliżej nas, w
miejscowości Góra Świętej
Anny (obecne woj. opolskie).
Zaprojektowany, podobnie
jak Mauzoleum w Wałbrzychu, przez Roberta Tischlera,
został uroczyście otwarty w
1938 roku. Miał kształt niskiej
rotundy z wąskimi oknami,
wzorowanymi na średniowiecznych strzelnicach. W
zamyśle autora miał swoim
wyglądem nawiązywać do
zamku cesarza Fryderyka II
– Caste del Monte we Włoszech. Po II wojnie światowej
pomnik szybko stał się solą
w oku ówczesnej władzy,
dlatego już jesienią 1945
roku został wysadzony przez
saperów. W przeciwieństwie
do wyżej opisanych, wałbrzyskie Mauzoleum nigdy nie
było miejscem faktycznego
pochówku zmarłych.
Zniknęły hitlerowskie emblematy, sztandary, maszty,
kolumna z dziedzińca. Wałbrzyski pomnik szybko stał
się popularnym miejscem
spacerów i odpoczynku. Te-

» Mauzoleum z lotu ptaka (Fot. Rafał Wiernicki)
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ren wokół zadrzewiono, z
zamiarem utworzenia parku.
W 1955 roku na pamiątkę V
Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (trwał od 31 lipca do
15 sierpnia 1955), bezimienne
dotąd wzgórze ze stojącym na
nim Mauzoleum otrzymało
nazwę „Wzgórze V Festiwalu” (nie ma takiej nazwy w
Państwowym Rejestrze Nazw
Geograficznych, więc jest to
nazwa nieoficjalna).
W Trybunie Wałbrzyskiej z
27 kwietnia 1967 roku ukazał
się artykuł zatytułowany „Czy
wzgórze V Festiwalu stanie
się dla wałbrzyszan ośrodkiem wypoczynku”. Autor
przypominał, że jest to doskonałe miejsce na ośrodek
codziennej rekreacji, położone
kwadrans drogi od Śródmieścia i Nowego Miasta, a także
niedaleko Podgórza. Istniejący
plan zagospodarowania przestrzennego wzgórza zakładał
trzy główne funkcje dla tego
obiektu. Pierwsza to centrum
sportowe, składające się z boisk do różnych gier, magazynu
sprzętu sportowego, urządzeń
higieniczno-sanitarnych, szatni, pokoju instruktora i brodzika. Nie zapomniano również
o amatorach sportów zimowych. Dwie trasy narciarskie,
tor saneczkowy i brodzik zamieniony w lodowisko miały
sprostać ich apetytom. Druga
funkcja to obiekty i tereny
do masowych imprez. Aby

» Uczniowie Szkoły dla Pracujących im. A. Mickiewicza przy ul. Młynarskiej 29 na lekcji
na świeżym powietrzu przy wałbrzyskim Mauzoleum (zbiory Biblioteki pod Atlantami, rok
1956)

temu podołać, leżący obok
Mauzoleum amfiteatr miał być
na nowo wyprofilowany. Ponadto zakładano budowę kabiny projekcyjnej, wydzielenie
miejsca zbiórek dla organizacji
młodzieżowych, rajdów i zlotów. Trzecia funkcja to ośrodek
dla dzieci. Co do budynku
Mauzoleum – zakładano jego
wyburzenie i wybudowanie
w tym miejscu kawiarni z
tarasem, otoczonym trawiastymi plażami. Całe wzgórze
miały pokryć alejki i ścieżki
spacerowe.
A jak to miejsce pamiętają
mieszkańcy Nowego Miasta?
Zobaczmy:
* „Z chłopakami z Psiego
Pola znaliśmy się z czerwo-

nego kościoła, gdzie byliśmy ministrantami. To były
czasy, gdy w każdej wolnej
chwili graliśmy w piłkę. Nie
wpuszczano nas na stadion,
gdzie trenowali piłkarze zawodowi, dlatego znaleźliśmy
sobie miejsce właśnie koło
zamku, bo tak nazywaliśmy
Mauzoleum. Na placu przed
zamkiem miejscowi kosili
trawę dla królików i właśnie
tam mieliśmy zawsze wykoszone prowizoryczne boisko.
Zmęczeni grą biegaliśmy do
pobliskiego strumienia (koło
hycla), z którego piliśmy
wodę i w którym chlapaliśmy się”
* „Koło zamku rosło dużo
dzikich róż, które się zbiera-

ło na wino. Całe rodziny z
Nowego Miasta i Podgórza
chodziły tam wypoczywać.
Dzieci bawiły się na łące, a
dorośli opalali się”.
* „Gdy mój syn uczył się w
szkole na Psim Polu, pewnego
dnia powiedział, że na Mauzoleum są narkomani wąchający butapren. Zakazaliśmy
mu tam chodzić”.
We wrześniu 1996 roku w
Wałbrzychu gruchnęła wieść,
że na terenie Mauzoleum ma
się odbyć światowy zlot miłośników Lucyfera. Powtarzane
z ust do ust informacje o czarnych mszach i rytualnych mordach sparaliżowały miasto. Na
kilka dni zawieszono zajęcia w
szkołach. Policja zmobilizowała siły, ale wszystko okazało
się tylko plotką.
Budynek Mauzoleum stoi
do dzisiaj. Nadgryziony zębem czasu, dewastowany
przez młodzieńców z kipiącym testosteronem, podziurawiony działaniami pseudoeksploratorów szukających
wejścia do rzekomo istniejącego podziemnego dworca
kolejowego.
W dniu 24 stycznia 2020
r. do Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu wpłynęło pismo
z apelem o podjęcie działań,
które uchronią ten obiekt od
postępującego zniszczenia.
Podpisała je grupa dziennikarzy, eksploratorów, regionalistów, generalnie miłośników
historii Wałbrzycha i Dolnego
Śląska. O efektach będziemy
was informować na bieżąco.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Druk okolicznościowy, 09.06.1938
(tłum. Maciej Ejsmont);
2.Grygiel D., Schlesier Ehrenmal –
pomnik ku czci Ślązaków w Wałbrzychu,
Wiadomości Konserwatorskie 35/2013;
3.Trybuna Wałbrzyska nr 17 (620),
27.04.1967;
4.www.polska-org.pl (dostęp:
14.10.2020).
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» - Lubię posłuchać dobrego rapu, porządnej
muzyki filmowej, jazzowej, sięgam też
do typowego, amerykańskiego rocka,
nie jest mi obcy heavy metal – mówi
Bartosz Żurakowski, I dyrygent Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w
Wałbrzychu

Klasycznie znaczy
spektakularnie
- Moje przesłanie do młodych ludzi jest takie: nie zamykajcie się tylko na to, co lubicie. Posłuchajcie też innych
gatunków muzyki łącznie z klasyczną – mówi Bartosz Żurakowski, I dyrygent Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Sudeckiej w Wałbrzychu.
Co Filharmonia Sudecka
przygotowała w ramach
projektu „Kultura w sieci”?
- Lockdown dopadł nas w
połowie marca. Byliśmy w
dużej niepewności, koncerty
zawieszone, a nasza praca
ograniczyła się do ćwiczenia i
szykowania w sposób indywidualny bieżącego repertuaru.
Wpadłem na pomysł, żeby w
ramach programu MKiDN w
niekonwencjonalny sposób
pokazać muzykę klasyczną i
pracę orkiestry filharmonii.
Jako adresata programu wybrałem młodzież, która nie zetknęła się z muzyką klasyczną.
Dobrałem utwory mogące być
magnesem dla młodych ludzi.

Niekonwencjonalnie?
- W postaci quazi teledysków, trochę w formie musicalowej, gdzie pokazywane są
fragmenty wybranych utworów. Gra orkiestry jest ukazywana z wielu kamer, poprzez
szybkie ujęcia, szybkie cięcia i
zbliżenia nie tylko na orkiestrę,
ale na pracę poszczególnych
muzyków i solistów. Zaprosiłem do tego projektu troje
wybitnych polskich artystów
Aleksandrę Chacińską – sopran, Joannę Dobrakowską
– mezzosopran i Gracjana
Szymczaka – pianistę.
Forma, w jakiej sam
chciałby Pan oglądać muzykę?

- Owszem lubię oglądać
koncerty w sposób spokojny,
statyczny. Jestem jednak święcie przekonany, że dzisiejsza
młodzież potrzebuje szybkich
i mocnych bodźców, bo do takich zostali już przyzwyczajeni
i są bombardowani nimi od
najmłodszych lat. Wszystko,
co jest spokojne i trwa pół minuty lub minutę, jest dla nich,
w ich mniemaniu, nudne. W
filmach, które przygotowaliśmy w programie „Kultura
w sieci”, spokojny przepływ
muzyki celowo zakłócałem
szybkimi zmianami kadrów.
Młody widz, czy słuchacz ma
nadal swoje bodźce, do których jest przyzwyczajony, a

my staramy się wzbudzić i
utrzymać jego ciekawość.
Wybór muzyki do programu zakładał jakąś historię?
- Nie dostaliśmy pełnej puli
dofinansowania, więc z zamierzonych czterech audycji
skupiliśmy się na dwóch. W
pierwszej opowiadamy o Chopinie i Moniuszce, a w drugiej
o Maurycym Ravelu. Chopin i
Moniuszko zostali obowiązkowo, ponieważ są to nasi
najwięksi kompozytorzy narodowi. Stwierdzam, że jest
sporo młodych ludzi, których
gdybyśmy zapytali, kim był
Chopin, to odpowiedzieliby
pytaniem na pytanie – na
przykład w jakiej gra druży-

nie? Uznałem, że pochylenie
się nad kilkoma utworami
tych trzech kompozytorów
może dać jakiś przyczynek do
tego, że ta młodzież choćby na
chwilę dojrzy muzykę klasyczną. I to będzie ziarenko, które
zacznie w nich kiełkować.
Jakim kluczem kierował
się Pan w doborze samych
utworów?
- W pierwszej kolejności
wybrałem utwory, co do których jest szansa, że gdzieś,
mimo woli, przez ucho słuchacza się przewinęły, ale bez
sprecyzowanego uświadomienia co to jest. Mogły być
gdzieś zasłyszane w filmie,
czego przykładem jest pierwszy utwór, który się pojawi w
pierwszej audycji „Preludium
deszczowe” Chopina (Preludium Des-dur, op. 28 nr 15).
Moje koleżanki, które są w
filmie moderatorkami – Krystyna i Bogusława – siedzą sobie i rozmawiają o muzyce w
filmach z Jamesem Bondem.
Przywołujemy w tym miejscu
rok 1979 i kolejną odsłonę
przygód agenta z udziałem
Rogera Moora, słynny „Moonraker” i scenę, w której
Bond przybywa do posiadłości
swego przeciwnika, hrabiego
Draxa. A ten przyjmuje go
impertynencko siedząc tyłem
i grając na fortepianie właśnie
preludium deszczowe Chopina. Takie jest rozpoczęcie
audycji o Chopinie poprzez
nawiązanie dosłownie do
muzyki filmowej.
Jak się Panu udało pokazać muzykę Moniuszki?
- Wybrałem dwie arie, które
wydają mi się bardzo interesujące. Pierwsza to jest aria
Halki „Gdyby rannym słonkiem”, aria sopranowa, którą
wykonuje Aleksandra Chacińska. Arię uzupełniamy spektakularnym fragmentem Mazura
z opery „Halka”. Druga aria to
dumka Jadwigi ze „Strasznego
dworu”, którą śpiewa Joanna
Dobrakowska – mezzosopran.
Do filmu włączyłem też pieśń
ze „Śpiewnika domowego”
– „Dziad i baba” do słów
Jana Ignacego Kraszewskiego.
Chciałem pokazać nie tylko
piękno muzyki i jej żartobliwość, ale także – w małym
skrawku – literaturę piękną,
poezję.
Brzmi eksperymentalnie?
- To wszystko, co zrobiliśmy w ramach projektu, jest
muzycznym eksperymentem.
Zaznaczam – to nie jest eksperyment na muzyce – to
jest eksperyment z muzyką.
Czy zaproponowany przez
nas sposób podania wizualnie muzyki skłoni młodego
słuchacza, widza do tego,

żeby się choć przez chwilę
zatrzymał? Nie musi oglądać
całego filmu. Chodzi nam
o rozbudzenie ciekawości i
dotarcie do świadomości,
że Chopin to nie żaden piłkarz, tylko… kompozytor. Tak
samo jak John Williams czy
Hans Zimmer. Może to jest
świętokradztwo co mówię,
natomiast szukając pewnego
rodzaju analogii pomiędzy
XIX a XXI wiekiem może się
okazać, że dopiero ta analogia
byłaby dla młodego człowieka
właściwym sposobem na poznanie największego polskiego kompozytora.
Przeciwwagą dla muzyki
polskiej jest muzyka Maurycego Ravela?
- To dobry pretekst, żeby zabrzmiał w naszym wykonaniu
utwór, który jest najczęściej
wykonywany na świecie –
słynne „Bolero” (wg statystyk
wykonywane na świecie co
piętnaście minut – przyp.
red). Obok „Bolera” jest też
„Malagueña” z „Rapsodii
hiszpańskiej”, którą żartobliwie porównujemy do walca
– czy to aby nie walc? To
oczywiście nie jest walc, ale
słyszymy tu głębokie zainteresowanie pierwiastkami
muzyki hiszpańskiej u Ravela,
które rozbrzmiewa w jednym z „Walców szlachetnych
i sentymentalnych”. W filmie
jest też słynny „La valse”,
poemat choreograficzny, niezwykły utwór symfoniczny.
Pochyliliśmy się nad fragmentem „Szeherezady”, gdzie w
przepiękny sposób oglądamy
grę orkiestry i orkiestrowy
akompaniament Joanny Dobrakowskiej, która wcieliła się
w rolę tytułową.
Jak chciałby Pan zachęcić
młodych ludzi, żeby obejrzeli audycje zrealizowane
według pańskiego pomysłu?
- Wbrew pozorom, choć na
co dzień zajmuję się muzyką
klasyczną, to nie zamykam się
na inne gatunki. Lubię posłuchać dobrego rapu, porządnej
muzyki filmowej, jazzowej,
sięgam też do typowego,
amerykańskiego rocka, nie
jest mi obcy heavy metal. W
samochodzie często przypominam sobie to, czego kiedyś
słuchałem. Moje przesłanie do
młodych ludzi jest takie: nie
zamykajcie się tylko na to, co
lubicie. Posłuchajcie też innych
gatunków muzyki łącznie z
klasyczną, bo tam też może
być spektakularnie i tam też
mogą być mega emocje.
Filmów prosimy szukać na
profilu FB i na stronie Filharmonii Sudeckiej.
Red
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Ciekawe, czy Jaś odnajdzie
zgubę?

Już 8 listopada o godz. 12:30
zapraszamy do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na spektakl
„Władca Skarpetek” w reż. Jacka
Timingeriu, przeznaczony dla
dzieci w wieku 3+. To opowieść
o Jasiu, który w poszukiwaniu
zagubionej skarpetki wyrusza
nocą w zaczarowaną podróż po
swoim domu. Żeby dowiedzieć
się, gdzie podziała się jego zguba,
chłopiec wkracza w świat ożywionych i rozśpiewanych książek, słoików, zabawek, naczyń i
innych przedmiotów codziennego użytku. Przy okazji tej wyjątkowej podróży uczy się paru
prawd o szacunku do otaczających go rzeczy oraz o utrzymywaniu porządku w domu. Jeśli
chcecie dowiedzieć się, czy Jaś odnalazł swoją zgubę, zapraszamy w najbliższą niedzielę do
TLiA. W związku z COVID-19 przypominamy, że podczas wszystkich spektakli lub innej wizyty
w Teatrze widzowie zobowiązani są do zakrycia ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci
do 4. roku życia. Bilety: 20 zł – normalny, 18 zł – ulgowy (dzieci do 12. roku życia). Kup bilet
on-line na: bilety.teatrlalek.walbrzych.pl

Dwa castingi pełne talentu, emocji i wyzwań, w których wokaliści, aktorzy, muzycy i tancerze zaprezentowali
swoje możliwości, wyłoniły 15 wspaniałych finalistów.
Już 8 listopada o godz. 16:00 w Wałbrzyskim Ośrodku
Kultury na terenie Starej Kopalni będziemy mogli podziwiać ich umiejętności podczas finału konkursu Wałbrzych
ma Talent
Przypominamy, kto zrobił wrażenie na jury: Wiktoria
Przerwa, Weronika Badora, Maja Świderska, SALVA
(Emilia Salwa), Aleksandra Okupna, Milena Szymula,
Gabriela Ryngwelska, Weronika Wolańska, Jagoda Kurzawa, MaxBeatbox, Julia Wojciuszkiewicz, Kinga Kusion,
duet – Nikola Busz i Damian Bylicki, Aleksandra Majak.
Ilość miejsc ograniczona. Konieczność wcześniejszej
rezerwacji pod adresem: jurand@wok.walbrzych.pl lub
pod nr tel. 74 640 99 15.

Gwoździem po ekranie

Dla kogo zioła?
Najważniejszą propozycją kinową
w ostatnich tygodniach był film „Szarlatan” w reżyserii Agnieszki Holland.
Agnieszka Holland w świecie filmu to już marka. Nie można zatem
obawiać się, że reżyserka wypuści
spod swoich rąk coś poniżej światowego poziomu. Nie za każdym razem
jednak udaje jej się stworzyć takie
perły jak „Aktorzy prowincjonalni”,
„Kobieta samotna”, „Europa, Europa” czy niedawny „Pokot”. Niestety
jej najnowszej produkcji nie mogę
dopisać do tych wyjątkowych.
„Szarlatan” opowiada niezwykłą
historię opartą na prawdziwych
wydarzeniach. Jak się okaże, to

właśnie to będzie jego największym
atutem. Bardzo tradycyjny sposób
przedstawienia fabuły, co prawda nie
przeszkadza, ale nie czyni filmu także
niezapomnianym. Bohaterem obrazu
jest Jan Mikolášek – zielarz cieszący
się uznaniem w Czechosłowacji lat
50. Jego bogaty życiorys spisał i
przekuł w scenariusz Czech – Marek
Epstein. Postać uzdrowiciela okazała
się tak wielowymiarowa, że trudno
się dziwić Agnieszce Holland, że
zainteresowała się losami legendarnego uzdrowiciela. Mikolášek

W niedzielę, 8 listopada o godzinie 17:00
zapraszamy do Filharmonii Sudeckiej na
spektakl „Weekend z R.”. Bilety dostępne na
portalach: www.kupbilecik.pl, www.agencjadiabel.pl, www.ebilet.pl i www.biletyna.pl.
„Weekend z R.” to komedia wielu zwrotów
akcji, intryg i sekretów. Komizm sytuacyjny
spektaklu gwarantuje dwie godziny świetnego humoru i rewelacyjnej zabawy. Mistrzowska farsa Robina Hawdona pełna znakomitych kreacji. Londyn. Lata 20. Clarice i Roger to
małżeństwo szczęśliwe, spełnione, odnoszące sukcesy na każdej płaszczyźnie. Rozumieją się
bez słów, nie widzą świata poza sobą. Lecz to tylko pozory. Przepełnieni są miłością, ale czy
tylko do siebie? Okazuje się, że „ta” miłość może być ogromnym problemem. Gdy nagle wyjazd
służbowy Rogera zostaje odwołany, kompletnie psuje to szyki jego żonie. Mąż w domu to nie
lada wyzwanie dla Clarice, która miała zaplanowany ten czas w najdrobniejszych szczegółach.
Cała sytuacja wywołuje szereg nieporozumień i komplikacji, przez co akcja nabiera zawrotnego tempa. Teraz Clarice musi wykazać się niebagatelną wyobraźnią i pomysłowością, żeby
utrzymać swoją tajemnicę przed mężem do końca.

W krzywym zwierciadle
Galeria pod Atlantami zaprasza na edukacyjną wystawę „Józef Piłsudski w karykaturze”,
przygotowaną przez Muzeum Historii Kielc.
Wystawę można oglądać do 20 listopada w
godz. 10.00-17.00.Bujny rozwój prasy w XIX- i
XX-wiecznej Europie umożliwił rozkwit karykatury
politycznej, która to nie tylko ironicznie komentowała rzeczywistość, była ona także narzędziem
politycznej dyskusji, kreując społeczne nastroje.
Józef Piłsudski, twórca Legionów, Naczelnik
Państwa i Pierwszy Marszałek Odrodzonej Polski
otaczany za życia pewnym kultem, był także
często tematem karykatury, o czym świadczy
całe mnóstwo satyrycznych jego wizerunków z
tamtego okresu. Wystawa, przygotowana przez
Muzeum Historii Kielc, ukazuje różnorodność
postaw ówczesnej karykatury wobec źródła jej
inspiracji – od serdeczności i poparcia, aż po
złośliwości i krytykę. Wystawa dostępna jest z
SCB
pełnym reżimem sanitarnym.

(Ivan Trojan) przez lata leczył Czechosłowaków, a w czasie II wojny
światowej także nazistów. Efekty
swojej działalności zbudowały w nim
poczucie bycia panem życia i śmierci.
W morzu czynienia ludzkiego dobra
dopuszczał się szeregu kontrowersyjnych zachowań. Ocena postawy
uzdrowiciela nie jest zatem łatwa. I
pewnie o takie zasianie wątpliwości
wśród widzów zabiegali twórcy.
Istotnie, trudno po wyjściu z kina
nie rozmawiać o podwójnym obliczu
zielarza.
Co zatem „niefunguje”, jak mawiają Czesi, w „Szarlatanie”? Historia postaci trochę mitycznej i tragicznej jest
przedstawiona przez Holland bardzo
zwyczajnie. Można by powiedzieć, że
„Szarlatan” to kolejna tradycyjnie sfilmowana biografia. Wyraźnie brakuje
mu artystycznego szlifu. Czegoś, co
mogłoby uczynić go uniwersalnym
i ponadczasowym. Udało się to na

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Pokażą, jaki mają talent

Oto wielce mistrzowska farsa

przykład w „Pokocie”. Nie do końca
przekonuje Trojan – odtwórca głównej roli. Nie próbuje bronić swojej
kontrowersyjnej postaci. Niczym
dla ukojenia rozhuśtanych emocji i
poczucia niedosytu, reżyserka pokazuje nam ujmujące krajobrazy i świat
roślin. Przypomnę, że „Szarlatan” jest
kandydatem do „Oscara” w kategorii

film międzynarodowy. Z uwagi na
finansowanie, obraz reprezentuje
czeską kinematografię. To także argument, aby go obejrzeć i wyrobić
sobie własne zdanie na jego temat.
Tym bardziej, że jest jeszcze okazja
zrobić to w kinie.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański
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Okiem gracza

Gotowanie z dużą ilością chaosu
No to co? Zaczynamy! Rzuć mi mięso, a ja je pokroję. Jeszcze daj mi sałatę, bo
jest potrzebna do kolejnego zamówienia. Uważaj, zaraz ci się coś przypali! Dobra,
burger gotowy, zanieś klientowi. Jak to nie ma talerzy?! Coś ty robił w tym czasie?! Dobra, spokojnie, ogarniemy to!

Prawnik radzi
Czy pracodawca może ponosić odpowiedzialność
za zakażenie się pracownika w miejscu pracy? Odpowiada nasz prawnik Adam Daraż.
Epidemia COVID-19 nie
wpłynęła na zasady odpowiedzialności pracodawcy
za zdrowie i życie jego pracowników. Nadal przesłanką do zastosowania kary
wobec pracodawcy za ten
obszar jego obowiązków
jest łamanie przez podmiot
zatrudniający zasad BHP. Na

zakres odpowiedzialności
pracodawcy za stan BHP w
zakładzie pracy nie wpływają
też obowiązki pracowników
w tym obszarze, jak również
powierzenie wykonywania
zadań BHP specjalistom zewnętrznym. Czyli pracodawca co do zasady nie może
zwolnić się z ponoszenia

odpowiedzialności w tym
zakresie.
Jeśli pracodawca nie zapewni pracownikom faktycznego bezpieczeństwa,
to zgodnie z wyrokiem Sądu
Najwyższego z 19 grudnia
1980 r., sygn. akt I PR 87/80
naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Aby

UWAGA KONKURS

Jesteś kibicem koszykarzy Górnika Trans.eu? Interesujesz się sportem? Zbierasz ciekawe publikacje? Lubisz basket? Ten konkurs jest
dla ciebie, ale nie oznacza, że mogą w nim brać udział tylko kibice. Ta
zabawa jest dla każdego. Do wygrania jest 20 sztuk ekskluzywnego
skarbu kibica koszykarzy biało-niebieskich na sezon 2020/2021. Zdjęcie pierwszej strony wydawnictwa publikujemy obok. Żeby wygrać
nagrodę, należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Z jakim bilansem (zwycięstw do porażek) zakończyli sezon 2019/2020 koszykarze
Górnika Trans.eu Wałbrzych?
Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, wytnijcie go i pokażcie w sklepie Sporting przy ul. Długiej 2a w Wałbrzychu (Piaskowa
Góra). Każdy z 20 zwycięzców otrzyma tylko jeden skarb kibica. Na
posiadaczy kuponów z gazety z wpisaną poprawną odpowiedzią
w sklepie czekają od najbliższej środy (4 listopada) do piątku (6
listopada) w godz. 10:00-19:00. Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl.

jednak móc wnosić o odszkodowanie, pracownik musiałby
wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy swoją
szkodą (zarażenie się koronawirusem) a działaniem lub
zaniechaniem pracodawcy.
Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej, w razie narażenia na
zakażenie w firmie, w grę
wchodzi także ryzyko popełnienia przez pracodawcę
wykroczenia lub przestępstwa
przeciwko prawom pracowników. Odpowiedzialność
za wykroczenie z tytułu niezapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków

SKN

CHALLENGER
miałam styczność. Praktycznie za każdym razem, gdy kończę rozgrywkę,
jestem tak podenerwowana, że obiecuję sobie, że dla własnego zdrowia
nie będę kontynuować. Jednak
zawsze wracam do cebulowego królestwa z uśmiechem na twarzy, bo
mimo tych wszystkim przekleństw,
zbyt dobrze bawię się przy tej grze.

pracy przewiduje art. 283 § 1
kodeksu pracy. Natomiast, aby
mówić o odpowiedzialności
karnej zatrudniającego, potrzebne jest powołanie się na
konkretny przepis, który narusza on swoim zachowaniem.
Powołanie się na ogólny obowiązek pracodawcy z art. 207
kodeksu pracy jest bowiem
niewystarczające. Przykładem
może być niezapewnienie pracownikom przez pracodawcę
rękawiczek lub środków do
dezynfekcji.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-

Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (www.microsoft.com)

Gordon Ramsey będzie dumny!
SZCZUR! BIERZ GO! Ja pokroję mięso
na zapas, bo trzy burgery trzeba
zrobić.Niezły chaos, prawda? Na tym
właśnie polega urok Overcooked! 2.
Jak pewnie zauważyliście po tytule,
jest to gra o gotowaniu. Tylko, że
dzieją się tam rzeczy, których nikt nie
chciałby zobaczyć w swojej kuchni
czy restauracji. Tutaj razem z innymi
początkującymi kucharzami musicie
przygotowywać posiłki w bardzo
nietypowych miejscach np. na środku ruchliwej ulicy, na tratwach płynących po rwącej rzece czy w balonie
(z którego oczywiście można spaść).
Jest to kolejna gra, w której trzeba współpracować i po przejściu
połowy mapy, uważam, że jest to
jedna z najtrudniejszych propozycji
należących do kategorii co-op, z jaką

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

KUPON
Z jakim bilansem (zwycięstw do porażek) zakończyli
sezon 2019/2020 koszykarze Górnika Trans.eu
Wałbrzych?

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

Nagroda do odebrania w sklepie
Sporting przy ul. Długiej 2a
w Wałbrzychu

Red
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Fot. Tomasz Czeleń

» Szlak wokół przemysłowych
zabytków potrafi być fascynujący

Rower jest OK

Przez górniczą historię
Wałbrzych to miasto górnicze! Tak było przez lata. Miasto tętniło
życiem szczególnie dzięki węglu i pracy górniczej braci. Dzisiaj
wydobycia nie ma. Wałbrzyski przemysł pozostawił jednak wiele
śladów po swojej świetności. Dziś proponuję je odnaleźć.
Ta wycieczka będzie szczególna. Zabierzcie rodzinę na
rowerową przejażdżkę po
wałbrzyskich pomnikach górnictwa.
Start przy Pomniku Pamięci
Górnictwa Wałbrzyskiego

przy alei Wyzwolenia. Odsłonięty w 2007 roku obelisk
przedstawia górników wychodzących z wyrobiska. Czy
to symboliczne uwiecznienie
wyjścia ze sztolni po ostatniej
szychcie?

Z okolic pomnika zielonym
szlakiem rowerowym przejeżdżamy ścieżkami parku im.
Sobieskiego. Kto nie zna Harcówki? Dla widoków i dobrej
kawy warto na chwilę podjechać. Spod schroniska rusza-

UWAGA KONKURS

Wiele z was z pewnością skorzystało już z usług Salonu Urody Venus
w Świdnicy. I co, prawda, że warto?! Jeszcze więcej jednak pań czeka,
aby tam zawitać. My dajemy szansę, żeby pójść i zrobić coś dla siebie
na nasz koszt. Proponujemy oddać się w ręce prawdziwych profesjonalistek, które czynią cuda, robiąc na przykład wystrzałowy makijaż
permanentnym lub stylizację rzęs i paznokci. Zachęcamy – weźcie
udział w naszej zabawie, a na pewno wypiękniejecie. Do wygrania są
voucher na specjalną usługę. Co trzeba zrobić, żeby je wygrać. Znać
odpowiedź na pytanie. Widzicie, drogie panie, zdjęcie obok? Jak nazywa się grupa skalna, którą przedstawia model widoczny na fotografii?
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 (4 listopada) do piątku (6 listopada).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl.

my alejką w stronę Nowego
Miasta. Zwróciliście kiedyś
uwagę na zabudowę górniczego osiedla? Ulicą Piłsudskiego zjeżdżamy w kierunku
ul. Batorego. Znajdziecie tu
szyb Chwalibóg. Pamiętacie

jego niemiecką nazwę? W
dalszą drogę udajemy się
ul. 11 Listopada w kierunku
ul. Noworudzkiej, gdzie stoi
Szyb Teresa przy ul. Senny 3.
Działa tam warte zobaczenia
Muzeum Górnictwa i Sportów

Motorowych. Pamiętacie, do
jakiej kopalni przynależał ten
szyb?
W dalszą podróż wracamy
ul. Noworudzką do ul. Świdnickiej, gdzie drogą rowerową
udajemy się w kierunku Podgórza. Wiecie, że po drodze
przy ul. Świdnickiej 76 stoją
do dziś zabudowania szybu
powietrznego? Jedziemy ul.
Sikorskiego w kierunku Śródmieścia. Widoczna po lewej
stronie charakterystyczna wieża to nadszybowa Szybu Staszic z 1890 roku. Wyłaniające
się na horyzoncie niewysokie
pagórki to nic innego jak pozostałe po wydobyciu hałdy.
Charakterystyczny obrazek
górniczego krajobrazu. Czas
skręcić w ul. Beethovena.
Okolice Dworca Fabrycznego
to liczne pozostałości po górującej nad centrum miasta
Kopalni Wałbrzych.
Czas na przejazd ul. 1
Maja. Sobięcin to prawdziwy skarb górniczych śladów
historii przemysłu. Szyby Siostrzane, zabudowa dzielnicy, szyby Gabriel i Irena...w
publikacjach o wałbrzyskim
górnictwie znajdziecie wiele
informacji na temat wszystkich obiektów. Dalej ulicą
Sportową, ścieżką przez pola
wzdłuż Hałdy Wiesław do
ul. Ratuszowej i dalej do
mety wycieczki – największej
pamiątki po wałbrzyskim
górnictwie – Starej Kopalni.
Najlepsze miejsce, by uzupełnić wiedzę o górnictwie.
Szlak wokół przemysłowych
zabytków potrafi być fascynujący. Trzeba tylko chcieć
odkryć nowe. Przekonałem
się wjeżdżając rowerem w
sam środek Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego. Wałbrzych potrafi być nie mniej
ciekawy. Może spotkacie po
drodze figurki wałbrzyskich
gwarków?
Tomasz Czeleń

KUPON
Jak nazywa się grupa skalna, którą
przedstawia model widoczny na fotografii?

.......................................................................
.......................................................................
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. 13

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
2 - lekceważąco o podoficerze
6 - odwrotna strona monety
9 - część oka odbierająca bodźce
wzrokowe
12 - rdzenny mieszkaniec Australii
15 - Księżyc
16 - miara szybkości zmian wartości
funkcji względem zmian jej argumentów
18 - ciało zwierzęcia po uboju
Pionowo:
1 - naczynie do przelewania płynów
3 - motywacja do zrobienia czegoś
4 - woreczek na pieniądze
5 - zaklęcie używane w celu czynienia
zła
7 - część gospodarki, realizująca
sprecyzowane działania
8 - osoba oceniająca stan czegoś
10 - kopyto osłaniające palec ssaków
11 - zapaść w gospodarce
13 - kosmyk włosów przypinany nad
czołem
14 - rozmiar, wielkość
17 - intensywny ruch powietrza

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
4 - dawniej zwany aeroplanem - samolot
7 - zastąpił żurawia - kołowrót
10 - nagromadzenie, koncentracja - kumulacja
13 - dookoła większego
ośrodka miejskiego lub śródmieścia - obwodnica
14 - ważny szlak - arteria
16 - Hans Christian Andersen
- bajkopisarz
17 - centrum starych miast
- rynek
18 - wyodrębniona część miasta - dzielnica

Pionowo:
1 - kilkutysięczne lub wielomilionowe - miasto
2 - spinning lub gruntówka
- wędka
3 - potocznie daleki krewny
- pociotek
5 - podłoże lub motyw - przyczyna
6 - Wielkanoc lub Boże Narodzenie - święto
8 - dzieło terrorystów - zamach
9 - rozmowa - konwersacja
11 - z bronią na ambonie myśliwy
12 - Lech Piasecki - kolarz
15 - hrabia lub doktor - tytuł
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NASI ULUBIEŃCY

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

Nie kupuj – adoptuj. To ma naprawdę sens
Podpisujemy się pod tym apelem wszystkim, czym możemy. Jeśli
chcesz sprawić radość swojemu dziecku i jednocześnie zrobić coś pożytecznego, zaadoptuj czworonoga ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. Zrobisz dwa dobre uczynki w jednym. Przygarnięte stworzenie
po przejściach będzie ci wdzięczne do końca swoich dni.
Wiek: 10 lat
Bimber to duży, dostojny pies, jest bardzo przyData przyjęcia jazny wobec ludzi i dzieci. Na spacerach toleruje
do schroniska: inne psy. Poleca się do adopcji!
29.08.2019

GRAZIA, nr ewidencyjny 52/20
Wiek: 15 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.03.2020

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

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

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

BURY, nr ewidencyjny 144/17
Wiek: około 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
30.05.2017

Bury to mądry i ułożony psiak, przeszedł
szkolenie z podstawowego posłuszeństwa.
Bury jest dość nieśmiały na początku, ale jest
bardzo przyjazny i wesoły.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
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21:00
TVP1
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22:15

TVN

melodramat, USA, 1999

TVP1

20:00

Ni z tego ni z owego

POLSAT

Józef Piłsudski (Mariusz Ostrowski) i Roman
Dmowski (Dariusz Kowalski) prezentują dwie
różne koncepcje odzyskania niepodległości,
wyrosłe z odmiennych światopoglądów.
Obaj działacze kochają tę samą kobietę, co
dodatkowo zaostrza ich spór. W końcu Maria
(Monika Buchowiec) wybiera Józefa i zostaje
jego żoną. Mimo osobistych antagonizmów
Piłsudski i Dmowski doceniają w sobie
nawzajem oddanie i determinację w walce
o wolność ojczyzny. Dla jej dobra potraﬁą
powściągnąć uczucia.

Ojcowie i córki
ﬁlm obyczajowy, Włochy, USA, 2015

Znany pisarz, zdobywca Nagrody Pulitzera Jake
Davis (Russell Crowe), przechodzi załamanie
po śmierci żony, która zginęła w wypadku
samochodowym. Kobieta osierociła ich
5-letnią córeczką Katie (Kylie Rogers). Kiedy
Jake traﬁa na wiele miesięcy do kliniki, opiekę
nad dziewczynką przejmuje najbliższa rodzina
- szwagierka i jej bogaty mąż. Po wyjściu ze
szpitala Jake odzyskuje dziecko, ale rodzinne
szczęście nie trwa długo. Mężczyzna umiera,
a jego córeczka ponownie traﬁa do domu
krewnych.

Luis Mandoki, twórca tak popularnych
romansów jak „Kiedy mężczyzna kocha kobietę” czy „Oczy anioła”, i tym razem opowiada
historię, której prawdopodobieństwo wydarzenia się jest raczej znikome, ale która
z pewnością wzruszy rzesze widzów. „List
w butelce” to bowiem opowieść o miłości
dwojga dojrzałych ludzi, którzy dawno
stracili wiarę w możliwość doświadczenia
nowego uczucia. Dziennikarka Theresa
Osborne (Robin Wright Penn) dotkliwie
przeżywa rozwód.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2020

Niedziela

WIESZ CO | NR 44/3.11.2020 r.

22:15

Jenko (Channing Tatum) i Schmidt (Jonah
Hill) różnią się od siebie niczym dzień
i noc. Podczas gdy pierwszy z chłopców
jest przystojny, wysportowany i popularny,
drugi nie potraﬁ uporać się z kompleksami
na punkcie swojej tuszy i szuka zapomnienia w nauce. Po maturze jednak obaj
wybierają tę samą szkołę i postanawiają
zasilić szeregi stróżów prawa. Chociaż
w liceum ich drogi nigdy się nie przecięły,
w akademii policyjnej zaprzyjaźniają się
i postanawiają współpracować.

Szadź
TVN

21 Jump Street
komedia sensacyjna, USA, 2012

Sobota

Środa

Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka

18:30
TVP2

ﬁlm przygodowy, USA, 2006

Awanturnik Jack Sparrow (Johnny Depp)
musi spłacić dług, który zaciągnął przed
laty u okrutnego Davy’ego Jonesa (Bill
Nighy), kapitana legendarnego „Latającego Holendra”, w zamian za dowodzenie
„Czarną Perłą”. Pirat żąda teraz, by Jack
oddał swoją duszę i dołączył do jego załogi. Jeśli tego nie zrobi, stanie się kolejny
celem dla potężnego Krakena. Sparrow
postanawia uniknąć tragicznego losu
i odnaleźć „skrzynię umarlaka”, w której
znajduje się serce Davy’ego Jonesa.

Czwartek

Mój przyjaciel Hachiko
ﬁlm familijny, Wielka Brytania, USA, 2009

Profesor Parker Wilson (Richard Gere) znajduje
na stacji kolejowej szczeniaka rasy akita.
Przygarnia go z nadzieją, że wkrótce uda mu się
odnaleźć jego właściciela. Niestety, nikt nie odpowiada na ogłoszenie. Mężczyzna postanawia
więc zatrzymać psa i nadaje mu imię Hachiko.
Z czasem czworonóg staje się jego najlepszym
przyjacielem. Codziennie, bez względu na porę
roku i pogodę, odprowadza swojego pana na
stację, a po południu czeka na niego na peronie.
Rytuał powtarza się przez kolejne lata, aż do
dnia, w którym Wilson nie wraca z pracy...

22:20
POLSAT

To tylko seks
komedia romantyczna, USA, 2011

Młoda mieszkanka Nowego Jorku Jamie
(Mila Kunis) pnie się po szczeblach kariery.
Kobieta jest zatrudniona w jednej z największych agencji pracy jako ekspertka od
spraw rekrutacji. Pewnego dnia otrzymuje
zadanie zwerbowania dla poczytnego
magazynu mieszkającego w Los Angeles
dyrektora artystycznego Dylana (Justin
Timberlake). By skłonić mężczyznę do
przyjęcia oferty, Jamie spędza z nim wieczór, oprowadzając po mieście. Jej starania
przynoszą skutek.

piątek
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rwanda 2020
07:45 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - Przejścia nie ma
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Urodzone by latać
- ﬁlm dokumentalny

05:40 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Anna Dymna
- spotkajmy się
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:00 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
19:00 Uzdrowisko

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 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn

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 - Polowanie
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 21 Jump Street
- komedia kryminalna
22:55 Kodeks sprawiedliwego
- ﬁlm fabularny
00:50 SEAL Team - komando
Foki - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

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 Drzewo Jozuego
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1993,
reż. Vic Armstrong,
wyk. George Segal
01:35 Drugie oblicze
- dramat, prod. USA, 2012,
reż. Derek Cianfrance,
wyk. Ryan Gosling
04:00 Smaki świata
po polsku
- magazyn
04:30 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

FILM KATASTROFICZNY

20:05 San Andreas
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2015, reż. Brad
Peyton, wyk. Dwayne
Johnson, Carla Gugino,
Alexandra Daddario, Ioan
Gruﬀudd, Archie Panjabi,
Paul Giamatti, Hugo
Johnstone-Burt
22:25 Amerykański gangster
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2007, reż. Ridley Scott,
wyk. Denzel Washington,
Russell Crowe, Chiwetel
Ejiofor, Josh Brolin, Lymari
Nadal, Ted Levine, RZA,
Ruby Dee
01:40 Kuba Wojewódzki
02:40 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:40 Noc magii

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

20:05 Shrek Trzeci
Shrek wiedzie
spokojne i szczęśliwe
życie u boku Fiony.
Tymczasem król Zasiedmiogórogrodu, Harold,
przeczuwając zbliżającą
się śmierć, zamierza
przekazać mu królewskie
obowiązki. Ogr, któremu
nie przypada do gustu
rola władcy, postanawia
znaleźć kogoś na swoje
miejsce.
22:00 The Four.
Bitwa o Sławę
00:10 G.I. Joe: Czas Kobry
02:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Krew
i woda - serial
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:30 Kronos - Litość - magazyn
kulturalno-społeczny
09:15 300 mil do nieba
- dramat
11:00 Komediantka - serial
13:30 Zakochaj się w Polsce
13:55 Romeo i Julia - ﬁlm
14:00 Pan Trąba - ﬁlm
14:15 XVI Międzynarodowy
Festiwal Muzyczny
Chopin i jego Europa
14:40 Cheerleaderki - ﬁlm
15:35 Samba - komediodramat,
prod. Francja, 2014
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Odkrywając Beethovena - I symfonia C - dur op.
21 - ﬁlm dokumentalny
20:00 Wieczór kinomana

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
W nowych odcinkach jak
zawsze emocjonujące
wątki oraz perypetie
głównych bohaterów,
ze Zbigniewem Buczkowskim na czele.
10:00 Kobra - oddział
specjalny
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

FILM FABULARNY

20:10 Wieczór kinomana
- Fantastyczna kobieta
- ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, Chile,
Hiszpania, USA, 2017
22:00 Tego się nie wytnie
- talk-show
23:30 Tego się nie wytnie
ekstra
23:55 Gomorra - serial
00:50 Teraz animacje! - Oko
za oko - ﬁlm animowany
01:10 Co dalej?
01:30 Kino nocne
- Zabójstwo - ﬁlm
kryminalny
03:05 Jarocin
04:45 Odkrywając Beethovena - I symfonia C - dur op.
21 - ﬁlm dokumentalny
05:50 Miniaudycja - Jeszcze
więcej kultury w TVP

FILM AKCJI

20:00 Wykidajło
Znany wykidajło rozpoczyna pracę jako ochroniarz.
Jego zadaniem jest
przywrócenie porządku
w barze o nagannej opinii.
22:15 Rocky 5
Rocky traci majątek
i ze względów zdrowotnych rezygnuje z
boksu. Postanawia zostać
trenerem dobrze zapowiadającego się Tommy’ego
Gunna.
00:20 Po prostu walcz 2
02:25 Kobra - oddział
specjalny - serial
03:25 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Dyżur - serial

TVN 7
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 + - obyczajowy
17:40 Zakochani
po uszy - serial
18:10 Idealna niania
18:55 Ukryta prawda
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Kto odmówi
pannie młodej?
21:30 Mamma mia
- ﬁlm musical, USA,
Niemcy, Wielka Brytania,
2008, reż. Phyllida Lloyd
Christine Baranski, wyk.
Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan
Skarsgard
23:55 Nagi instynkt
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1992,
reż. Paul Verhoeven,
wyk. Michael Douglas,
Sharon Stone, George
Dzundza, Jeanne
Tripplehorn, Denis
Arndt
02:40 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
Pomagają mu w tym inni
agenci na czele z Jimmym
Trivettem (Clarence Gilyard
Jr.) oraz pani prokurator
Alex Cahill Walker (Sheree J.
Wilson). 08:00 Nasz Nowy
Dom 09:00 Sędzia Judy
10:25 Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Wspaniali ludzie 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 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminałny
00:00 Przepowiednia Dziennikarz John ma piękną żonę,
wspaniałą pracę i właśnie
znalazł wymarzony dom.

TV Trwam
11:05 Toliara 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
Dar nadziei 13:00 Ukryci
w łonie Matki 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
Mój brat papież 16:50 100
cudownych miejsc na świecie
17:00 Życie z pasją 17:20
Co by było gdyby zwierzęta
mówiły? 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 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski
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sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:35 Klan - telenowela TVP
05:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Spisz się rolniku
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
11:00 Czas zemsty - western,
prod. USA, 1967
12:50 Okrasa łamie przepisy
- Ryby w grzybach
13:20 Fascynujący świat - Singapur. Miasto przyszłości
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:05 Dom nad rozlewiskiem

05:25 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Spisz się rolniku
11:10 Rodzinny ekspres
11:40 The Voice of Poland
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
16:20 Czerwona królowa
17:20 Rodzinka.pl - serial
17:50 Słowo na niedzielę
- Fatalne ciemności
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:35 Lajk!
20:00 Kocham Dwójkę. Złoty
Jubileusz

04:55 Uwaga!
- magazyn
05:15 Mango
- telezakupy
07:25 Kosmiczny wykop
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial, Polska
12:30 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
14:20 MasterChef - program
rozrywkowy
15:55 Top Model
17:25 MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Miss agent - ﬁlm komedia, USA, 2000,
reż. Donald Petrie,
wyk. Sandra Bullock

08:35 Scooby-Doo
Abrakadabra Doo
Scooby-Doo wraz z
przyjaciółmi wybiera się
w odwiedziny do młodszej
siostry Velmy - Madelyn,
która studiuje w Akademii
Whirlena Merlina.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje u
nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki
do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Bez skrupułów
22:10 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo

07:00 Piosenki Andrzeja
Korzyńskiego
07:45 Informacje kulturalne
08:15 Od ucha do ucha - Czuła
noc - ﬁlm animowany,
prod. Belgia, 2019
08:25 Od ucha do ucha - Koń
08:45 Od ucha do ucha
- Sposób na Alcybiadesa
- serial TVP
10:00 Sposób na Alcybiadesa
- serial TVP
11:05 Serialowa nostalgia
- Barbara i Jan - serial
12:10 Urodzeni artyści - Jan i
Tadeusz Polkowscy
12:45 Opera Paryska - ﬁlm
14:40 Tego się nie wytnie
16:10 Retro kino - Ręce nad
miastem - dramat,
prod. Włochy, Francja,
1963, reż. Francesco Rosi
18:00 Tamte lata, tamte dni
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Koryfeusz Muzyki
Polskiej 2020

06:00 Na wariackich
papierach
Dziennikarka znajduje
na plaży list w butelce.
Zauroczona jego treścią
postanawia odnaleźć
autora.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Kickboxer:
Zemsta
Podczas turnieju karate
zamordowany zostaje
brat Kurta. Mężczyzna
rozpoczyna naukę sztuk
walki, by pomścić jego
śmierć.
21:50 Więzienie w ogniu
Jack Stone traﬁa do tego
samego więzienia co
Rosjanin Balama. Tam
postanawia się zemścić za
mord na jego rodzinie.

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango
- telezakupy
08:05 Kosmiczny
wykop
08:35 Zakochani
po uszy - serial
09:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:35 Hotel Paradise
15:35 Sekretne życie zwierzaków domowych - ﬁlm
komedia,
prod. Japonia, USA, Francja, 2016, reż. Chris Renaud,
Yarrow Cheney, wyk. Louis
C.K., Eric Stonestreet,
Kevin Hart, Albert Brooks
17:20 Szybcy i wściekli V
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2011, reż. Justin Lin, wyk.
Vin Diesel, Paul Walker,
Jordana Brewster, Tyrese
Gibson, Chris ‘Ludacris’
Bridges

06:30 Dzielna Mysz 06:50 Tuż
przed tragedią 09:00 Galileo
11:00 Flintstonowie Flintstonowie i Rubble’owie to
nowoczesne rodziny z epoki
kamienia łupanego. Fred
i Barney pracują w Slate and
Company, gdzie wysadzają
skały. Pewnego dnia ﬁrma
przeprowadza konkurs na
stanowisko wiceprezesa.
Barney podmienia swój test
z testem Freda, by pomóc
niezbyt lotnemu przyjacielowi w zdobyciu stanowiska
marzeń.
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Święty
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminałny 00:00 Eden Lake
Steve robi Jenny niespodziankę i zabiera ją w piękne
ustronne miejsce. 01:55
Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda

REALITY SHOW

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

16:00 Rolnik szuka żony
- reality show
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Ludzie i bogowie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę - Robin
Hood. Początek - ﬁlm
akcji, prod. USA, 2018, reż.
Otto Bathurst
23:35 21 Jump Street
- komedia kryminalna,
prod. USA, 2012
01:35 Królowie życia
03:45 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:30 Z pamięci
- felieton
04:35 Zakończenie dnia

21:00 The Voice of Poland
- Nokaut
23:30 Muzyka, Taniec,
Zabawa
- koncert
00:30 Papierowe gody
- komedia
prod. Kanada, 2017,
reż. Rebecca Addelman,
wyk. Avan Jogia,
Andie McDowell, Eve
Hewson, Hamish
Linklater
02:10 Plan prawie
doskonały
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2009,
reż. Peter Hewitt,
wyk. Morgan Freeman,
Christopehr Walken,
William H. Macy
03:45 Zakończenie dnia

22:15 List w butelce
- ﬁlm obyczajowy, USA,
1999, reż. Luis Mandoki,
wyk. Kevin Costner,
Robin Wright Penn, Paul
Newman, John Savage,
Illeanna Douglas, Robbie
Coltrane
Dziennikarka znajduje
na plaży list w butelce.
Zauroczona jego treścią
postanawia odnaleźć
autora.
01:00 Zjawy
- ﬁlm horror, USA, 2012,
reż. Todd Lincoln, wyk.
Ashley Greene, Sebastian
Stan, Tom Felton, Julianna
Guill, Luke Pasqualino
02:50 Uwaga!
- magazyn
03:10 Noc magii

00:15 Strażnik granicy
Grupa oszustów
w szeregach Amerykańskich Sił Specjalnych
planuje przemycić heroinę wartą 35 milionów
dolarów. Na przeszkodzie
stoi im tylko agent
służb granicznych Jack
Robideax, były policjant
z wydziału zabójstw
skrywający liczne sekrety.
Walcząc z terrorystami,
torturami, zdrajcami i
podkładanymi bombami
Jack nie okazuje litości.
02:20 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:40 Bilet do kina
- Przyrzeczenie
- dramat, prod. USA,
Hiszpania, 2016, reż. Terry
George, wyk. Oscar Isaac,
Charlotte Le Bon, Christian
Bale
23:00 Seans kultowy
- Zniknięcie - dramat,
prod. Niderlandy, Francja,
1988, reż. George Sluizer,
wyk. Gene Bervoets, Johanna ter Steege, Bernard
- Pierre Donnadieu
00:55 Wieczny ogień
- ﬁlm animowany
01:10 Vendetta - ﬁlm
01:25 Urodzeni artyści - Jan
i Tadeusz Polkowscy
02:00 Informacje kulturalne
02:30 Wieczór kinomana
- Fantastyczna kobieta

23:25 Co się zdarzyło
w Las Vegas
- ﬁlm sensacyjny
Po nocy w Las Vegas
Joy i Jack budzą się jako
małżeństwo. Na domiar
złego jedno wygrywa
fortunę za pieniądze
drugiego.
01:25 Rewolwer
Hazardzista Jake
Green, który nigdy
nie przegrywa, naraża
się szefowi lokalnej
maﬁi.
03:30 Kobra - oddział
specjalny
- serial kryminalny
04:40 Taki jest świat
- program informacyjny
05:35 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Warcraft: Początek
- ﬁlm przygodowy,
Chiny, Kanada, Japonia,
USA, 2016, reż. Duncan
Jones, wyk. Travis Fimmel,
Paula Patton, Ben Foster,
Dominic Cooper, Toby
Kebbell, Daniel Wu, Clancy
Brown
22:35 Francuski numer
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2006,
reż. Robert Wichrowski,
wyk. Karolina Gruszka, Jan
Frycz, Maciej Stuhr, Robert
Więckiewicz, Marcin
Dorociński
00:45 Druga strona
medalu
- talk show
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
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
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze
14:35 Franz Stock, apostoł
pojednania 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 W blasku
duchackiego krzyża 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

04:40 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się
w Polsce - magazyn
09:05 Las bliżej nas
09:30 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
10:05 Stulecie Winnych
10:55 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Rwanda 2020
13:10 BBC w Jedynce
- Jedna Planeta
14:15 Z pamięci - felieton

05:15 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Spisz się rolniku
- felieton
10:55 Smaki świata po polsku
- magazyn
11:25 The Voice of Poland
- Nokaut
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021
- widowisko muzyczne
16:10 Kocham Dwójkę. Złoty
Jubileusz - program
rozrywkowy
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama

04:55 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie
07:55 Akademia
ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Kobieta na krańcu
świata
12:00 Brzydula - serial, Polska
13:30 Co za tydzień
14:00 Kosmiczny wykop
14:30 Śluby świata - Turcja
15:35 Złoty kompas - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka
Brytania, 2007, reż. Chris
Weitz, wyk. Nicole
Kidman, Daniel Craig
18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:00 Fakty
19:40 Raport smogowy
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef
21:30 Królestwo kobiet

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Shrek ma wielkie oczy
Shrek z okazji Halloween,
postanawia urządzić
konkurs dla swoich
bajkowych przyjaciół.
Każdy z nich opowie
jakąś historię, a wygra
ten którego opowiadanie
będzie najstraszniejsze.
09:20 Happy wkręt 2
Po raz kolejny
asystenci czarodzieja,
Munk i Mambo zawodzą
na całej linii, równowaga
miedzy dobrem i złem
pozostaje w sferze
planów, a nadzieję
na obowiązkowy w tym
świecie happy end diabli
biorą.
10:50 Spider-Man 2
13:40 Shrek Trzeci
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
w języku polskim
z cerkwi w Krakowie
08:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard
Bernstein
09:30 Od ucha do ucha
- Yemaya - Królowa Mórz
10:45 Serialowa nostalgia
- Czarna żmija - serial
12:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:40 Duch Bauhausu
13:40 Gwiazda szeryfa
- western, prod. USA
15:25 Jordi Savall - Jerozolima
- koncert, prod. Niemcy
16:55 Informacje kulturalne
17:15 Niedziela z...Teatrem
Żydowskim
18:05 Niedziela z... - Kamienica na Nalewkach czyli
szlagiery żydowskiej ulicy
20:00 Młody Muzyk Roku
2020 - Finał

05:30 Reporterzy.
Z życia wzięte
10:30 Hrabia Monte
Christo
Edmund Dantes zostaje
niesłusznie skazany i
wtrącony do więzienia.
Gdy udaje mu się uciec,
powraca w rodzinne strony, aby dokonać zemsty.
13:15 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Trzy piórka
14:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Żabi Król
15:45 Powiedz tak
Mary jest organizatorką
ślubów, choć sama jeszcze
nie wyszła za mąż. Gdy
poznaje przystojnego
doktora, odkrywa, że to
jego wesele wkrótce ma
zorganizować.
17:45 Jutro będziemy
szczęśliwi

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango
- telezakupy
08:05 Kosmiczny
wykop
08:35 Zakochani
po uszy - serial
09:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
14:35 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
16:35 Kto odmówi pannie
młodej?
17:40 Mamma mia
- ﬁlm musical,
prod. USA, Niemcy,
Wielka Brytania, 2008, reż.
Phyllida Lloyd Christine
Baranski,
wyk. Meryl Streep,
Pierce Brosnan, Colin Firth,
Stellan Skarsgard, Julie
Walters, Dominic Cooper,
Amanda Seyfried

PROGRAM KULINARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

MAGAZYN

FILM OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

14:25 Okrasa łamie
przepisy - Owoce
po nalewkach
14:50 Piłka nożna - PKO
Ekstraklasa
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Ludzie i bogowie
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka
- Ojcowie i córki - ﬁlm
obyczajowy
00:20 Robin Hood. Początek ﬁlm akcji, prod. USA
02:25 Zabić Reagana - dramat,
prod. USA, 2016
04:10 Jaka to melodia?
05:00 Z pamięci - felieton

18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:20 Spisz się rolniku
- montażówki
- felieton
19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Plan prawie
doskonały
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2009,
reż. Peter Hewitt
21:40 Kino bez granic
- Czuwaj - ﬁlm fabularny,
prod. Polska
23:20 On na ciebie patrzy
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, 2018, reż. Steven
Brand, wyk. Tilky Jones
00:55 Carte blanche
- ﬁlm obyczajowy
02:45 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

22:30 Elita zabójców
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Australia, 2011, reż.
Gary McKendry, wyk.
Jason Statham, Clive
Owen, Robert De Niro,
Dominic Purcell
Zawodowi zabójcy
polują na członków
brytyjskich sił
specjalnych.
01:00 San Andreas
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2015, reż. Brad
Peyton, wyk. Dwayne
Johnson, Carla Gugino,
Alexandra Daddario, Ioan
Gruﬀudd, Archie Panjabi,
Paul Giamatti, Hugo
Johnstone-Burt
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny

17:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 Indiana Jones
i Świątynia Zagłady
Szanghaj, rok 1935. Indiana Jones przeprowadza
transakcję z Lao Che,
chińskim gangsterem.
Przestępca nie ma jednak
zamiaru oddać Amerykaninowi obiecanego
diamentu.
00:50 Kingsman: Złoty krąg
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

22:15 Basen
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
Francja, 2003
24:00 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
00:35 Bilet do kina
- Przyrzeczenie
- dramat
02:55 Informacje
kulturalne
- informator kulturalny
03:15 Teraz animacje!
- Oko za oko - ﬁlm
animowany
03:40 To ja, Malala
- ﬁlm dokumentalny,
prod. USA, 2015
05:45 Miniaudycja
- Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
05:45 Zakończenie dnia

20:00 Con Air:
Lot skazańców
Samolot przewożący
najniebezpieczniejszych
skazańców zostaje przez
nich opanowany. Zwolniony warunkowo Cameron,
będąc na pokładzie,
stara się powstrzymać
kryminalistów.
22:30 Kickboxer:
Zemsta
00:10 Outlander
02:25 Kobra - oddział
specjalny
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:15 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Nash Bridges - serial

20:00 Szybcy i wściekli VI
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Justin Lin, wyk.
Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson, Jordana
Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson
22:40 Epidemia strachu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Zjednoczone Emiraty
Arabskie, 2011, reż. Steven
Soderbergh, wyk. Marion
Cotillard, Matt Damon,
Laurence Fishburne, Jude
Law, Gwyneth Paltrow,
Kate Winslet, Jennifer
Ehle, Elliott Gould
01:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:30 Dzielna
Mysz 06:50 Tuż przed
tragedią 09:00 Flintstonowie
Flintstonowie i Rubble’owie
to nowoczesne rodziny z epoki kamienia łupanego. Fred
i Barney pracują w Slate and
Company, gdzie wysadzają
skały. Pewnego dnia ﬁrma
przeprowadza konkurs na
stanowisko wiceprezesa.
10:55 Galileo
12:55 STOP Drogówka 13:55
Gwiazdy Kabaretu 14:55
Bibliotekarz II: Tajemnice
kopalni króla Salomona
16:55 Agent XXL 2 19:00
Galileo 20:00 Czas zemsty
Robert Burns prowadzi prace
wykopaliskowe w Chinach,
przypadkowo wplątuje się
w aferę narkotykową. Zostaje
niesłusznie oskarżony i skazany. 21:55 Wspaniali ludzie
22:30 Babylon A.D.

TV Trwam
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 09:30
Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:30 Przyjaciele
i bohaterowie 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków
14:10 Nie siedem lecz
siedemdziesiąt siedem 15:45
Jerash 16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
Nie bójmy się mówić o raku
17:30 Dobre, bo polskie
17:45 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
biblijne historie animowane
z Nowego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Kolory Świętości
21:00 Apel

24
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program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - serial
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 BBC w Jedynce - Jedna
Planeta. Siedem kontynentów. cz. 6. Ameryka
Północna - serial

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Coś dla Ciebie
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:05 Coś dla Ciebie
14:30 Operacja Zdrowie
- Tarczyca - magazyn
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny

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 - Biegły - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Ni z tego ni z owego
22:35 Świat bez ﬁkcji - Birma:
anatomia dyktatury
23:40 Warto rozmawiać
00:40 Ojcowie i córki
- ﬁlm obyczajowy

TELETURNIEJ

16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 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
00:00 Birdman czyli
(Nieoczekiwane pożytki z niewiedzy)
- dramat, prod. USA, 2014
02:00 Warto kochać - serial
02:55 Czuwaj - ﬁlm fabularny,
prod. Polska, 2020
04:25 Zakończenie

TVN
04:50
05:05
05:35
05:45
07:00
08:00
11:30
13:30
14:25
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:50
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Mango - telezakupy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Ukryta prawda
Szpital - program
obyczajowy
Kobieta na krańcu
świata - program
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Szpital
Rozwody
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Projekt Lady
23:30 Szadź
- serial, Polska
Historia seryjnego
mordercy oraz podążającej
jego tropem komisarz
policji.
00:30 Co za tydzień
- magazyn
01:00 Zabójcza broń
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny
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06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
Detektywi z Warszawy rozwiązują skomplikowane
zagadki kryminalne.
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń

07:50 Informacje kulturalne
08:15 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:40 Tego się nie wytnie
ekstra
10:00 Reżyserzy - Billy Wilder
- cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2018, reż. Lyndy Saville
11:00 Komediantka - serial
13:30 Szlakiem Kolberga
- Stanisław Soyka
14:00 Niedziela z...
14:50 Kwiaty w kosmosie
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Japonia, 2017,
reż. Ophelie Giomataris
15:55 Rysa - dramat, prod.
Polska, 2008, reż. Michał
Rosa, wyk. Jadwiga
Jankowska-Cieślak,
Krzysztof Stroiński
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
18:30 Informacje kulturalne

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
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
prod. Polska
16:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy

05:00 Szkoła - program
06:00 Mango telezakupy
07:40 Przepis na życie - serial
obyczajowy, Polska
08:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula
- serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 Miłość od kuchni
- program rozrywkowy
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Strażnik Teksasu Cordell
jest jednym ze Strażników
Texasu 08:00 Nasz Nowy
Dom 09:00 Sędzia Judy
10:25 Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 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 - serial obyczajowy 20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminałny 21:40 Straszny
ﬁlm. Grupa nastolatków niezbyt błyskotliwa Buﬀ y,
jej najlepsza przyjaciółka
Brenda, wiecznie naćpany
Shorty, gwiazda szkolnego
futbolu Ray, złotousty Greg,
nadpobudliwy Bobby i jego
cnotliwa dziewczyna Cindy
- ucieka przed maniakalnym
mordercą. 02:30 Interwencja

FILM SENSACYJNY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

20:00 MEGA HIT - Kingsman:
Złoty krąg
Tym razem bohaterowie stają w obliczu
wyjątkowego wyzwania.
Gdy ich kwatera zostaje
zniszczona, a los świata
zawisa na włosku, brytyjscy agenci odkrywają, że
w Stanach Zjednoczonych
istnieje sprzymierzona
organizacja szpiegowska
o równie długiej i bogatej
historii.
23:20 Obcy kontra
Predator 2
01:10 Śpiączka cz. 1
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

18:55 Nędznicy - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:00 Panorama kina
polskiego - Bikini Blue
- dramat, prod. Polska
21:35 Kronos - Czechy - magazyn kulturalno-społeczny
22:15 Scena muzyczna - Sebastian Wypych - koncert
23:20 Żelazna klasyka
- Faust - dramat,
prod. Niemcy
01:10 Informacje kulturalne
01:35 Basen - ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
Francja, 2003, reż. Francois
Ozon
03:25 Tamte lata, tamte
dni - Andrzej Titkow
05:00 Rok 2020
05:50 Zakończenie dnia

20:00 Triumf
sprawiedliwości
Były agent federalny,
Decker (Steven Seagal),
pracuje jako ochroniarz
w supermarkecie. Kiedy
ratuje piękną nieznajomą,
Lisę (Jade Ewen), przed jej
agresywnym chłopakiem,
nie spodziewa się, że
jeszcze ją spotka.
21:50 Wykidajło
00:05 Conan Barbarzyńca
02:20 Taki jest świat
- program informacyjny
03:00 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

TV Trwam
11:50 Kolory Świętości 11:55
Święty na każdy dzień 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Jezus 12:50
Galilejczyk - prezentuje Keith
Garner 13:20 100 cudownych
miejsc na świecie. Statua
Wolności, USA
13:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze 14:30 Oratorium
średniowieczne „Ordo Virtutum” św. Hildegardy z Bingen
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury 16:55 Świadkowie 17:25 Kolory Świętości
17:30 Spotkanie Rodziny
Radia Maryja w Sanktuarium
MB Ostrobramskiej 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

21:35 Planeta singli
- ﬁlm komedia, Polska,
2016, reż. Mitja Okorn,
wyk. Maciej Stuhr, Agnieszka Więdłocha, Piotr
Głowacki
Romantyczna Ania bierze
udział w reality show
ukazującym prawdziwą
twarz facetów ﬂirtujących
w sieci i wyśmiewającym
naiwność kobiet szukających tam ideału.
00:20 Oszukać
przeznaczenie II
- ﬁlm horror, USA, 2003,
reż. David Ellis, wyk. Ali
Larter, A.J. Cook, Michael
Landes, Tony Todd, T.C.
Carson, Jonathan Cherry
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
TVP 1
05:15
06:05
06:50
07:00

07:30
08:00
08:10
08:15
08:40
09:20
10:20
11:05
12:00
12:10
12:35
12:40
12:55
14:00
15:00
15:15

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Spisz się rolniku
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Agape - magazyn
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Kasta - serial
Ranczo - serial
Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Natura w Jedynce
- Kazuar - ptasi dinozaur
Elif - serial, prod. Turcja
Wiadomości
Alarm! - magazyn
TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Mortal Kombat
01:40 Good bye Lenin
03:50 Magazyn Ekspresu
Reporterów
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04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Diakonia - reportaż
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 Spisz się rolniku
- felieton
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:10 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
23:00 Villette - dokumentalny
24:00 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
00:55 Rodzinka.pl - serial
01:25 Mrok - serial kryminalny
02:25 Birdman czyli - dramat
04:35 Atlas Niepodległości

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Szadź
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy
prod. Polska
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Królestwo
kobiet
- program rozrywkowy
01:05 Projekt Lady
- program rozrywkowy
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
- serial obyczajowy
prod. Polska
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, Pogoda
FILM PRZYGODOWY

20:00 Piraci z Karaibów:
Skrzynia umarlaka
Jedyny w swoim rodzaju
pirat - kapitan Jack
Sparrow - powraca
z kolejnym krwawym
długiem do spłacenia
- oﬁarował bowiem swoją
duszę legendarnemu Davy
Jonesowi, niesamowitemu
władcy podmorskich
głębin, który teraz domaga się swej własności.
23:15 W cywilu 2
Sierżant Joe Linwood
jest strzelcem wyborowym, weteranem
niejednej kampanii
amerykańskich Marines.
01:20 Wild - dramat
03:55 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:20 Teledysk
08:00 Informacje
kulturalne
08:30 Księga Przestrzeni
09:05 Którędy po sztukę - Bitwa pod Orszą - magazyn
09:25 Rysa - dramat, prod.
Polska, 2008, reż. Michał
Rosa, wyk. Jadwiga
Jankowska-Cieślak
11:00 Komediantka
- serial TVP
13:30 Tego się nie wytnie
- talk-show
14:55 Pieśń poranna
- ﬁlm animowany,
prod. Szwajcaria, 2014
15:15 Syberiada polska
- dramat, prod. Polska,
2013, reż. Janusz Zaorski,
wyk. Urszula Grabowska,
Adam Woronowicz
17:30 Co dalej?
17:50 Kronos - Czechy - magazyn kulturalno-społeczny
18:30 Informacje kulturalne

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
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.
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Reporterzy.
Z życia wzięte

05:00 Szkoła - program
06:00 Mango telezakupy
07:40 Przepis na życie
- serial obyczajowy, Polska
08:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula - serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani
po uszy - serial
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 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
Policjanci z dwóch komend
codziennie interweniują, począwszy od pijackich melin,
a skończywszy na domowych
kłótniach. 20:00 Święty
Typowe i nietypowe sceny
z życia małej społeczności,
lokalne intrygi i kryminalne
zagadki oraz osobiste perypetie. 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminałny 21:40
Siła i honor 00:20 Ryzykanci
01:20 Anatomia głupoty
według Richarda Hammonda
01:50 Galileo

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

18:55 Nędznicy
- serial kostiumowy
20:00 Teatr Telewizji
- Fantazja polska
- spektakl teatralny,
prod. Polska, 2019,
reż. Maciej Wojtyszko,
wyk. Dymitr Hołówko,
Barbara Dembińska
21:25 Lekkie obyczaje
- Francuski pocałunek
- komedia romantyczna
23:20 Co dalej? - program
publicystyczny
23:40 Informacje kulturalne
00:05 Młoda Polska
- Elizabeth - ﬁlm
krótkometrażowy,
prod. Polska, 2018
00:35 Panorama kina
polskiego - Bikini Blue
- dramat, prod. Polska

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 13 Dzielnica
21:35 13 dzielnica:
Ultimatum
Władze Paryża decydują
się wysadzić w powietrze
13 dzielnicę zamieszkałą
przez przestępców. Leito
i Damien postanawiają
temu zapobiec.
23:30 Pocałunek smoka
01:25 Castle
02:20 Biesiada na cztery
pory roku
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges - serial

21:35 Plan doskonały
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2006, reż. Spike
Lee, wyk. Denzel
Washington
Doświadczony przestępca
Dalton napada na bank.
Jego doskonale opracowany plan komplikuje
się, gdy do akcji wkracza
policyjny negocjator i Madeleine White działająca
na zlecenie wpływowych
osób.
00:15 Człowiek
o żelaznych pięściach
- ﬁlm przygodowy,
USA, Hong Kong,
2012, reż. RZA, wyk. Rick
Yune, Russell Crowe, Lucy
Liu, Dave Bautista
02:25 Noc magii

TV Trwam
10:15 Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej 10:45 Zew
natury 11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45
Historia i architektura Polski
w rysunkach prof. Ryszarda
Natusiewicza 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Niebieskooki Anioł
13:30 Msza Święta 14:30 Rzeka
życia 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30 Kalejdoskop Młodych 16:50 Express
Studencki 16:55 Święty
na każdy dzień 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
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05:25 Jak uratować mamę
- baśń, prod. Polska
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres - W
jaki sposób wiara pomaga
nam być patriotą? - magazyn
08:05 Klub włóczykijów i
tajemnica dziadka
Hieronima - komedia,
prod. Polska, 2015
09:50 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:50 Natura w Jedynce
- Ochrona głuszca w
Polskich Lasach - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Polska, 2018, reż. Michał
Ogrodowczyk
11:40 Święto Niepodległości
13:30 Niepodległość
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Polska, 2018,

05:35 Cafe piosenka
- talk-show
06:05 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
06:15 Rin Tin Tin - ﬁlm prod.
USA, 2007, reż. Danny
Lerner, wyk. Armand
Assante, Tyler Jensen
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:30 Spisz się rolniku
- felieton
11:45 Gwiazdy w południe
- Nie do przebaczenia
- western, prod. USA,
1960, reż. John Houston,
wyk. Burt Lancaster,
Audrey Hepburn
14:00 Familiada - Odcinek
Specjalny - teleturniej
14:35 Koło fortuny - odcinek
specjalny - teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko

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 Pomysłowe projekty
12:00 Dennis rozrabiaka
- ﬁlm komedia, USA, 1993,
reż. Nick Castle, wyk.
Walter Matthau, Mason
Gamble, Joan Plowright,
Christopher Lloyd
14:05 Grinch: Świąt nie
będzie - ﬁlm rodzinny,
USA, 2000, reż. Ron
Howard, wyk. Jim Carrey
16:25 Gwiezdny pył
- ﬁlm przygodowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:45 Tarapaty
Przyjaźń to wcale nie
jest taka prosta sprawa
i Julka o tym wie. Chodzi
do szkoły z internatem i
jeszcze nigdy nie miała
prawdziwej przyjaciółki.
Zaczynają się wakacje, a
razem z nimi kłopoty. Julka zamiast do rodziców w
Kanadzie, traﬁa do ciotki
w Warszawie. W tej samej
kamienicy mieszka Olek.
Kiedy dzieciakom wpada
w ręce plan prowadzący
do skarbu zaczyna się
przygoda.
09:35 Toy Story 3
11:45 101 dalmatyńczyków
13:55 102 dalmatyńczyki
16:15 Jumanji: Przygoda
w dżungli
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:05 Nasz Nowy Dom

08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
09:25 Sonata księżycowa
- ﬁlm fabularny, prod.
Wielka Brytania, 1937,
reż. Lothar Mendes, wyk.
Ignacy Jan Paderewski,
Charles Farell
11:00 Komediantka - serial
13:15 Mściciel z Laramie
- western, prod. USA,
1955, reż. Anthony Mann,
wyk. James Stewart,
Arthur Kennedy, Donald
Crisp, Cathy O’Donnell
15:05 Którędy po sztukę
15:20 Szaleńcy - ﬁlm fabularny,
prod. Polska, 1928,
reż. Leonard Buczkowski,
wyk. Jerzy Kobusz
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
- Jan i Tadeusz Polkowscy
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Scena muzyczna

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial 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 mieści
06:55 Reporterzy.
Z życia wzięte
07:55 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:50 Tańczący
z wilkami
13:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Księżniczka Maleen
14:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Woda życia
15:55 Trzej muszkieterowie

05:00 Szkoła
06:00 Mango telezakupy
07:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:35 Brzydula - serial, Polska
11:05 Sophia Grace i Rosie:
Królewska przygoda
- ﬁlm rodzinny, USA, 2014,
reż. Brian Levant, wyk.
Sophia Grace Brownlee,
Rosie McClelland, Margaret Clunie, Emma Pierson,
Anna Skellern
12:45 Richie milioner
- ﬁlm komedia, USA, 1994,
reż. Donald Petrie, wyk.
Macaulay Culkin, John
Larroquette, Edward
Herrmann, Jonathan Hyde,
Christine Ebersole, Claudia
Schiﬀer
14:45 Maverick - ﬁlm western,
USA, 1994, reż. Richard
Donner, wyk. Mel Gibson,
Jodie Foster, James Garner,
Graham Greene

KOMEDIA

BAŚŃ FILMOWA

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA ROMANTYCZNA

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

15:10 Ranczo Wilkowyje
- komedia, prod. Polska
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:35 11 listopada
- koncert
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - mecz towarzyski Polska - Ukraina
22:55 Historia bez tajemnic
- Zrodzeni do szabli
- ﬁlm dokumentalny
00:05 Ludzie i bogowie
00:55 Zmruż oczy
- ﬁlm obyczajowy
02:35 Okupowani - serial
03:30 Wojsko - polskie.pl
03:50 Terytorialsi - magazyn
04:10 Wiedźmy - serial TVP

16:20 Ella zaklęta - baśń
ﬁlmowa, prod. USA, 2004,
reż. Tommy O’Haver
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Mój przyjaciel Hachiko
- ﬁlm obyczajowy
20:10 Trędowata
- melodramat,
prod. Polska, 1976,
reż. Jerzy Hoﬀ man,
wyk. Elżbieta Starostecka,
Leszek Teleszyński,
Jadwiga Barańska
21:55 Wszyscy moi mężczyźni
- komedia, prod. USA
23:40 Incydent
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1997
01:25 Na głęboką wodę
- ﬁlm fabularny
03:10 Zakończenie dnia

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model
23:00 Pieniądze to nie
wszystko
- ﬁlm komedia,
Polska, 2001, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Marek
Kondrat, Stanisława
Celińska, Sylwester Maciejewski, Cezary Kosiński,
Hanna Mikuć, Magdalena
Wójcik, Andrzej Chyra,
Tomasz Sapryk
01:15 Superwizjer
- magazyn reporterów
prod. Polska
01:50 Uwaga!
- magazyn
02:10 Noc magii

21:05 Och Karol 2
- komedia romantyczna
Karol ma wszystko.
Świetnie zarabia, jest
najlepszym pracownikiem dużej ﬁrmy, jeździ
sportowym samochodem
i posiada piękny dom,
gdzie codziennie czeka na
niego jeszcze piękniejsza
narzeczona Maria. Jest
czarujący, uwielbia seks,
a kobiety zniewala w
mgnieniu oka.
23:40 Sala samobójców
- thriller
02:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Rebeliant
- dramat, prod. USA,
2016
22:30 Więcej niż ﬁkcja
- Kraina miodu - ﬁlm
dokumentalny
00:05 Co dalej? - program
publicystyczny
00:25 Jazz - Polonium
01:25 Informacje kulturalne
01:50 Lekkie obyczaje
- Francuski pocałunek komedia romantyczna
03:50 Kino nocne - Ogród
rozkoszy ziemskich
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
Włochy, Polska, 2003,
reż. Lech Majewski, wyk.
Claudine Spiteri, Chris
Nightingale
05:40 Zakończenie dnia

18:00 Lombard.
Życie pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Herkules
22:20 Polowanie
na czarownice
00:05 Ostatni egzorcyzm
Cotton Marcus wyrusza
do niewielkiej
miejscowości, aby tam
przeprowadzić swój ostatni egzorcyzm. Towarzyszą
mu kamery.
01:50 Castle
02:35 Niesamowite!
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
05:00 Nash Bridges - serial

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Sędzia Judy 08:35 Tom
i Jerry: Misja na Marsa Tom
i Jerry, pochłonięci swoimi
zwyczajowymi gonitwami
i rozrabianiem, traﬁają na
statek kosmiczny udający
się z misją na Marsa. 10:00
Bingo
11:55 Alex Rider: Misja Stormbreaker Alex Rider pozostaje
pod opieką swojego wuja,
który nie szczędzi starań
i nakładów na wszechstronną
edukację chłopca - od
języków obcych po sztuki
walki i strzelanie.
14:00 Napad 15:55 Centralne
biuro uwodzenia 18:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny
21:40 Czas zemsty 23:30
Ryzykanci 00:35 Anatomia
głupoty według Richarda
Hammonda

TV Trwam

17:30 Warcraft: Początek
- ﬁlm przygodowy,
Chiny, Kanada, Japonia,
USA, 2016, reż. Duncan
Jones, wyk. Travis Fimmel,
Paula Patton, Ben Foster,
Dominic Cooper, Toby
Kebbell, Daniel Wu
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:35 Wielki Mike - ﬁlm
obyczajowy, USA, 2009,
reż. John Lee Hancock,
wyk. Sandra Bullock, Tim
McGraw, Quinton Aaron
00:15 Inni
- ﬁlm horror, USA,
Hiszpania, Francja, 2001,
reż. Alejandro Amenábar,
wyk. Nicole Kidman
02:30 Noc magii

09:00 Msza Święta 10:30
Audiencja Generalna Ojca
Świętego Franciszka z Watykanu 11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia
12:20 Jeszcze Polska nie zginęła,
dopóki kochamy... rzecz
o św. Urszuli Ledóchowskiej
13:00 Ojcowie Niepodległości 13:30 Jasna Góra.
Sanktuarium Narodu 14:35
Galilejczyk - prezentuje Keith
Garner
15:00 Marsz Niepodległości
z Warszawy 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 Wolność jest
w nas 22:50 100 cudownych
miejsc na świecie. Francja:
Paryż, Katedra Notre-Dame
23:00 Ojczyzno ma
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czwartek

12 listopada

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - Hakerka - serial
paradokumentalny TVP
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Niedźwiadki i ja

04:45 Cafe piosenka
- talk-show
05:45 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2018
06:40 Operacja Zdrowie
- Tarczyca - magazyn
medyczny
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
- felieton
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
- telenowela TVP
14:10 Na sygnale - serial

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- 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
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza
miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
21:10 Przyjaciółki

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Nowy
świat - serial
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni
- Andrzej Titkow
09:00 Awantura o Basię
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Kazimierz Tarnas,
wyk. Paulina Tworzyańska,
Agata Marciniak, Maria
Kaniewska
11:00 Kanclerz - serial TVP
13:30 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia
14:35 Please ﬁnd - Henryk
Mikołaj Górecki - ﬁlm
dokumentalny
15:45 Trędowata - melodramat, prod. Polska, 1976
17:25 Co dalej? - program
publicystyczny
17:45 Księga Przestrzeni
18:20 Którędy po sztukę Joseph Vernet - magazyn
18:30 Informacje kulturalne

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
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
20:00 Pacyﬁkator

05:00 Szkoła
06:00 Mango
telezakupy
07:40 Wiza na miłość
08:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula- serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani
po uszy - serial
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 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
- serial obyczajowy 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminałny 21:40
Company of Heroes: Oddział
bohaterów Akcja ﬁlmu
rozgrywa się podczas drugiej
wojny światowej. Oddział
amerykańskich żołnierzy
odkrywa zaawansowaną
technologicznie bombę.
Opracowują plan odnalezienia naukowca. 23:50
Wspaniali ludzie 00:55
Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

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 - Syn bogacza
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 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
20:45 Filmowe czwartki
- Na głęboką wodę
- ﬁlm fabularny
22:40 Millenium: Mężczyźni,
którzy nienawidzą
kobiet - dramat
01:20 Wszyscy moi
mężczyźni - komedia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Tylko mnie kochaj
- ﬁlm komedia, Polska,
2006, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Maciej Zakościelny, Agnieszka Grochowska,
Julia Wróblewska, Grażyna
Szapołowska, Jan Frycz
00:45 Elita zabójców
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Australia, 2011,
eż. Gary McKendry
03:15 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:35 Noc magii

22:20 To tylko seks
Jamie to młoda, żyjąca
pełnią życia specjalistka
od rekrutacji. Dzięki
swojej pracy poznaje
Dylana, dyrektora artystycznego z Los Angeles
i namawia go na zmianę
pracy i przeprowadzkę do
Nowego Jorku, gdzie sama
mieszka.
00:45 Gloria
Gloria po trzyletniej
odsiadce w więzieniu
na Florydzie wraca
do Nowego Jorku,
by rozprawić się
z przeszłością.
03:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

18:55 Nędznicy - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:00 Tego się nie wytnie
- talk-show
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu
- Doktor Strangelove
21:30 Czwartkowy klub ﬁlmowy - Dr Strangelove,
czyli jak przestałem się
martwić i pokochałem
bombę 90’ - ﬁlm science
ﬁction
23:10 Tego się nie wytnie
ekstra
23:30 Scena muzyczna
00:35 Informacje kulturalne
01:00 Rebeliant - dramat
03:25 Kino nocne - Julia wraca
do domu - dramat

21:55 Dwóch gniewnych ludzi
Młody pechowiec
zostaje skierowany do
ekscentrycznego doktora.
Demoniczny terapeuta
nie odstępuje go na krok i
sprawia, że jego życie staje
się piekłem.
00:05 Gra dla dwojga
02:30 Kobra - oddział
specjalny
Serial o niemieckich
policjantach, którzy
patrolują autostradę
wiodącą ze wschodu na
zachód Europy.
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Menu na miarę
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

21:30 Fred Claus, brat
świętego Mikołaja
- ﬁlm komedia, USA,
2007, reż. David Dobkin,
wyk. Vince Vaughn, Paul
Giamatti, John Michael
Higgins
Fred Claus, zgorzkniały
starszy brat Świętego
Mikołaja, jest zmuszony
przenieść się na Biegun
Północny.
23:55 Szybcy i wściekli VI
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2013, reż. Justin
Lin, wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Dwayne Johnson,
Jordana Brewster, Michelle
Rodriguez, Tyrese Gibson
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych
miejsc na świecie. Seszele:
Dolina Mai 11:35 Przyroda
i ludzie 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Ojczyzno ma
13:30 Msza Święta 14:30 Dzieci
Andersa 15:35 Biegnę całym
swoim sercem 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Z wędką nad
wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Danuta Siedzikówna „Inka” 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia
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Sport

Patrzeć, gdzie
się rzuca i pcha

WIESZ CO | NR 44/3.11.2020 r.

» Danuta Głogowska-Nowacka, wałbrzyska
specjalistka w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą

Nie tylko lubimy oglądać zmagania wielkich lekkoatletów, ale też wsłuchiwać
wać
się w słowa komentatorów, opowiadających z pasją w głosie o walce sportowców na wielkich imprezach. Tradycje lekkoatletyczne są również silne w
Wałbrzychu. A wszystko zaczęło się tuż po
wojnie.
W Górniku-Zamek miłością do
lekkoatletyki zapałał Józef Siwak
zakładając w nim sekcję, zresztą na
co dzień trener w innym wałbrzyskim
klubie, KS Victorii. Bieganie, rzucanie i
skakanie uprawiano też w KS Chrobry.
Pierwsze zorganizowane zawody
lekkoatletyczne, gdzie byli sędziowie
i dokonywano pomiarów, odbyły się
w Wałbrzychu 14 kwietnia 1946 roku.
To był bieg wokół ratusza. Najlepszy
okazał się w nim Alfred Labus. Trzecie
miejsce zajął wspomniany już Józef
Siwak. Miesiąc później niektórych
wałbrzyskich biegaczy zaproszono
do Wrocławia na bieg organizowany
przez redakcję Trybuny Dolnośląskiej.

Goście spisali się znakomicie, bo w
klasyfikacji drużynowej zajęli drugie
miejsce, przegrywając tylko punktowo
z Pafawagiem Wrocław. Indywidualnie triumfował Labus, który trasę 3
km pokonał w czasie 9:06 min. Drugie
miejsce zajął Edmund Szulc, a czwarty
był Teofil Szulc – wszyscy z Wałbrzycha. Z kolei w sierpniu 1946 roku na
stadionie na Nowym Mieście zorganizowano zawody towarzyskie dla
górników z Wałbrzycha i Nowej Rudy.
Dobre wyniki na lekkoatletycznych arenach osiągali zawodnicy KS
Victoria, trenowani przez Siwaka.
W sekcji byli m.in. bardzo dobrzy
biegacze: Zygmunt Kuraś, Franciszek

Fot. użyczone (Archiwum Kazimierza Niemierki)

» Znakomity polski oszczepnik Janusz Sidło,
podczas mityngu na stadionie na Nowym
Mieście w Wałbrzychu

Starostka, a także doskonały sprinter Mieczysław
Pawlusiński oraz skoczek Zenon Lampa.
Podczas pierwszych
igrzysk górniczych,
które w 1947 roku
rozegrano w Zabrzu, Pawlusiński
został wicemistrzem
resortu w biegu na
100 m. Na drugim
miejscu uplasowała się
też wałbrzyska sztafeta.
W 1948 roku coraz lepsze
wyniki zaczął osiągać inny
znakomity biegacz Victorii
Erwin Maćkowiak, który rok
później na stadionie przy ul. Sportowej na Sobięcinie (tak, tak,
rozgrywano tam zawody)
pokonał w biegu na 400
m reprezentanta Polski
Huberta Gralkę z Zabrza. Zresztą w
tym biegu Maćkowiak wyrównał ówczesny rekord kraju juniorów na tym
dystansie, osiągając czas 51,9 sek.
Od 1949 roku, po fuzji kilku klubów i powstaniu Zakładowego Klubu Sportowego Górnik Wałbrzych,
sekcja lekkoatletyczna stała się pod
względem ważności i liczebności
drugą w kolejności. Jej trzon stanowili sportowcy Victorii, a jednym z
najbardziej znanych był trójskoczek,
Jan Zdanowicz. W krótkim czasie stał
się pierwszym reprezentantem Polski
w lekkiej atletyce pochodzącym z
Wałbrzycha. W 1952 roku podczas
MP we Wrocławiu Zdanowicz wywalczył srebrny medal w trójskoku
uzyskując wynik 14,43. Wygrał Stanisław Kowal (14,58 m), wielokrotny
mistrz Polski i olimpijczyk z Helsinek.
Zdanowicz błysnął też w 1955 roku
w HMP, które ówczesna prasa nazywała zimowym czempionatem
Polski. Ostatecznie te zawody nie
zostały uznane przez Polski Związek
Lekkiej Atletyki za oficjalne. A szko-

da, bo Zdanowicz wygrał trójskok
z wynikiem 14,23. Przez decyzję
centrali nie został wpisany w annały
jako oficjalny mistrz Polski w hali.
Bardzo dobre wyniki w skoku
wzwyż osiągała też Erna Orzeł, w
pchnięciu kulą brylowała Zofia Gajda,
na bieżni w całym regionie dominowały m.in. Drabetzka i Stawiarz, znakomitą płotkarką była Alicja Bałuk. Z
kolei w rzucie oszczepem duży talent
ujawniała Irena Kazimierska, która
została mistrzynią Polski juniorek,
a Danuta Głogowska-Nowacka ten
sam wynik osiągnęła również wśród
juniorów, ale w rzucie dyskiem. Przy
tej postaci na chwilę się zatrzymajmy.
Ta zawodniczka była 7-krotną finalistką mistrzostw Polski zarówno w
rzucie dyskiem, jak i pchnięciu kulą. W
finałach nigdy nie uplasowała się na
wyższym miejscu niż 5, ale jej rekordy
życiowe jak na tamte czasy budzą
szacunek – 13,33 m (kula) i 49,12
m (dysk). Dobrymi zawodnikami,
wywodzącymi się z Wałbrzycha byli
ponadto skoczek Tadeusz Bareła,

płotkarz Tadeusz Niemczyk, a także
Stanisław Przybylski, który jako wychowanek Górnika zaczynał przygodę
ze sportem od lekkiej atletyki. Później
zaczął uprawiać pięciobój nowoczesny odnosząc w tej dyscyplinie spore
sukcesy. Uczestniczył m.in. w MŚ, a w
1960 roku pojechał nawet na igrzyska
olimpijskie.
W 1955 roku wałbrzyscy lekkoatleci
zdobyli drużynowe mistrzostwo Dolnego Śląska i zostali przesunięci do II
ligi w kraju. Niestety, jak się wkrótce
okazało, był to szczyt rozwoju sekcji
na kilka lat. Brak odpowiedniego
szkolenia młodzieży, kłopoty z finansowaniem przygotowań i obozów,
sukcesywny odpływ kadry trenerskiej
– zwłaszcza wyjazd z Wałbrzycha
Józefa Siwaka – a przede wszystkim
rozwiązanie Zrzeszenia Sportowego
Górnik i utrata jego patronatu – to
wszystko spowodowało, że lekkoatletyka pod Chełmcem poszła w
odstawkę. Na szczęście ten gorszy
okres nie trwał długo.
Tomasz Piasecki
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» W Łowiczu jak zwykle - porażka

Nic nie trwa wiecznie. Serio?
Suzuki 1 Liga: Księżak Łowicz pokonał u siebie Górnika Trans.eu Wałbrzych 93:81.
To stało się już tradycją, bo nasi przegrali na terenie rywala z województwa łódzkiego po raz czwarty z rzędu.
To zdjęcie z Instagrama
utkwiło mi w głowie. Klaudia
El-Dursi, polska modelka o
marokańskich korzeniach, ma
tam rzeszę fanów. Na jednej
z fotografii uśmiecha się do
obiektywu, a blask białych
zębów współgra z promieniami słońca. Klaudia stoi
na molo, w tle woda i błękit
nieba, a wiatr rozwiewa jej
włosy. Ta fotka nie jest jednak
o modelce, ale o białym płaszczyku, który ma ją od tego
wiatru chronić. W opisie zdjęcia El-Dursi pisze, że żyjemy w
państwie absurdu, w czasach
lęku o swoją przyszłość. Jest
nieco patetycznie, ale w końcu
przechodzi do rzeczy, podając producenta tego białego
płaszczyka. Przypominam, to
on jest tutaj bohaterem, a
spowita covidową mgłą rzeczywistość jest tłem. To zdjęcie
z Instagrama przypomina mi,
że czasy mogą być trudne, a
ulice pełne protestujących,
ale w mediach społecznościowych wciąż kolejne gwiazdki
będą lokować produkty. Z
tego żyje chociażby El-Dursi, moja rówieśniczka. Choć
producent płaszczyka szybko

nakazał usunięcie swoich namiarów z tego wpisu, smród
pozostał. Smród, ale opakowany w blisko 90 tysięcy
lajków pod zdjęciem. Tak…
Pewne rzeczy chyba nigdy się
nie zmienią.
Podobnie jest z przygodami
Górnika w Łowiczu. Od 3 lat
niezmiennie wracamy z miasta
dżemów na tarczy. Okoliczności też są różne, ale jak się
okazuje, nie mają wpływu na
rezultat meczu. Trzy sezony
temu mieliśmy tam przypieczętować awans do 1 ligi, dwa
sezony temu jako beniaminek
powalczyć, a przed rokiem
wreszcie wrócić ze zwycięstwem. W trwających rozgrywkach okoliczności były znowu
wyjątkowe. El-Dursi pisała coś
o absurdzie państwa. Teraz
będzie więc o absurdzie koszykarskiej ligi. Transmisję z meczu
w Łowiczu przewidziała strona
tvcom.pl, ale w pierwszej połowie – umówmy się – nie było
na czym oka zawiesić. Dosłownie, bo zamiast biegających po
parkiecie zawodników oglądaliśmy czeskie komunikaty o
problemach technicznych. Problemach, z których tvcom szyb-

ko wymiksował się w oficjalnym komunikacie w mediach
społecznościowych. Winnych
braku transmisji próżno było
szukać. Wszyscy zdecydowali
się umywać (dezynfekować)
ręce. Do tego grasujący wirus
i kwarantanna przekładają
kolejne mecze, ale my wciąż
spoglądamy na tabelę punktową, a nie tą według procentu
wygranych spotkań. Ktoś w
sieci zostawił prześmiewczy
komentarz, że mająca bilans
0-5 Energa Kotwica Kołobrzeg
przegra jeszcze cztery mecze i
będzie walczyła o fazę play-off.
Gdy przywrócono obraz
transmisji w drugiej połowie,
Górnicy akurat rozpoczęli odrabianie jedenastopunktowej
straty. Po świetnej trzeciej
kwarcie przegrywali już tylko
dwoma „oczkami”. Ekipa
Łukasza Grudniewskiego zawzięcie wróciła do gry, zapominając na moment o swoich
kłopotach. Kilka dni wcześniej
okazało się przecież, że już w
tym sezonie nie zobaczymy
Karola Kamińskiego, który
zerwał więzadła krzyżowe w
lewym kolanie. Od początku
sezonu kłopoty zdrowotne

nękają zresztą wszystkich
biało-niebieskich z wyjątkiem
Kamila Zywerta i Jana Malesy. Od startu przygotowań
Górnicy nie zagrali ani razu w
pełnym składzie i teraz wiemy,
że ten stan rzeczy nie ulegnie
zmianie do zakończenia rozgrywek. Naszym pozostało
zgrabne przeskakiwanie kolejnych kłód, rzucanych przez
los pod nogi.
U progu czwartej kwarty
wydawało się, że w relacji

Łowicz-Wałbrzych wreszcie
coś się zmieni. I faktycznie,
ten mecz był nieco inny od
trzech wcześniejszych w tym
mieście. Różnica polegała na
tym, że w poprzednich starciach o przegranej decydowały pojedyncze posiadania
piłki, czasem nawet jeden
rzut. Tym razem Księżak nie
miał szczęścia, bo był po prostu lepszy – czwartą kwartę
wygrał aż 32:22. Sidney Polak śpiewał kiedyś: „Niebez-

piecznie jest wierzyć w to, że
coś trwa wiecznie”. Cóż, oby
miał rację!
Księżak Łowicz – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 93:81
(20:18, 27:18, 14:23, 32:22)
Górnik Trans.eu: Cechniak
21 (9 zb), Koperski 18, Jakóbczyk 16, Zywert 8, Wróbel 5,
Durski 4, Malesa 4, Bojanowski 3, Podejko 2, Ratajczak 2.
Dominik Hołda

Mdlący smak dżemików

Nie, nie szukamy kozłów ofiarnych, ale w meczu z Księżakiem kilku
naszych zawodników wyglądało, jakby poszkodziły im miejscowe
dżemy. Jan Malesa, Maciej Bojanowski i Bartłomiej Ratajczak w
ataku nie istnieli. Pierwszy zakończył występ z bilansem 0/8 z gry.
Drugi trafił wprawdzie 1 rzut z 6 prób, ale to niewiele jak na takiego
grajka. Nasz kapitan miał z kolei 1 na 7 z gry, ale akurat do niego można
mieć najmniejsze pretensje. Oczekiwania wobec niego są przecież
mniejsze. To dwaj pierwsi zostali sprowadzeni do Wałbrzycha, żeby
dać jakość w ofensywie. Bojanowski zresztą już w starciu z Czarnymi
Słupsk nie błyszczał. Zakładamy, że każdemu może wyjść słabszy mecz.
Do tego trzeba dołożyć chorobę, która przed tygodniem zmogła pół
drużyny. Nie wiadomo, jak chłopaki czuli się w sobotę? Może ich coś
„rozbierało”? OK, wszystko rozumiemy, nie psioczymy tak bardzo,
ale oczekujemy, że w Łańcucie (jeśli mecz się odbędzie) nasi dwaj
„stranieri” pokażą jaja i podziurawią niemiłosiernie kosz Sokoła.
ToP
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