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Chciałbym, aby na
Słonecznej Polanie
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życie
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Poszli do szkoły!
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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Pracownia Regionalna Biblioteki pod Atlantami)

W centrum Wałbrzycha
przez 20 lat stał budynek,
który miał szansę stać się wizytówką Wałbrzycha. Silberburg, jak potocznie nazywali
obiekt mieszkańcy miasta, stał
przy obecnej ulicy Szmidta
(Barbarastraße), na terenie
dzisiejszego parku im. Jana
III Sobieskiego. Okazały pałac
został wybudowany w 1865
roku przez mistrza murarskiego
Traugotta Silbera. To jego firma
za kwotę 399 talarów przeprowadziła kompletną rozbiórkę
starego ratusza mieszczącego
się w Rynku. Do 1888 roku
Silber był właścicielem cegielni
w pobliżu szybu górniczego Paweł (Paulschacht), przy
stacji kolejowej w Altwasser
(Wałbrzych Miasto). Cegielnię Silbera zakupiła fabryka
porcelany Carla Tielscha w
celu jej dalszej rozbudowy.
Pałac został rozebrany w
1885 roku z powodu szkód
górniczych. Być może jedyną
pozostałością po nim jest
kamienny mur oporowy za
budynkiem NOT-u. Na tej
ścianie znajdują się schody,
prowadzące do parku.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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Szukajcie nas, a znajdziecie. Tam gdzie zwykle
Tak, wiemy, mróz i śnieg nie skłaniają do wychodzenia z domów, ale jeśli już wyjdziecie
na zakupy, choćby po pieczywo, to zachęcamy, żebyście sięgnęli po najnowszy numer
WieszCo. Wiecie przecież, gdzie nas szukać. Jesteśmy w stałych punktach.
Zresztą, co wam będziemy opowiadać?! Dzięki nam możecie zaczytywać
się w nieskończoność, bo naszym hasłem jest „dawać do myślenia”. Biorąc
WieszCo do ręki poczujecie w dłoniach,
że to nie jest żadna 12-stronicowa
popierdółka a’la „marketowa gazetka”
– z całym szacunkiem dla niej – ale
kawał porządnego tygodnika lokalnego. I nie chodzi wyłącznie o objętość,
ale także o zawartość. Nie gustujemy

w artykułach typu „wytnij” – „wklej”,
raczej kreujemy, wymyślamy, tworzymy nowe treści i… cieszymy się, że to
coraz bardziej doceniacie.
Jesteśmy otwarci na wasze sugestie. Piszcie do nas swoje sugestie,
spostrzeżenia, komentarze. Od razu
zaznaczamy, że nie jesteśmy w stanie odpisać na wszystkie maile, ale
wszystkie – i tu solennie zaręczamy –
czytamy. Niezmiennie powtarzamy, że

naszym zamiarem jest wspólne tworzenie gazety z czytelnikami, dlatego
tak ważne są wasze opinie. Piszcie do
nas! Na maile czekamy pod adresem:
redakcja@wieszco.pl.
Nie ma tygodnia, żebyśmy nie powiększali naszej sieci dystrybucji gazety.
Znajdziecie nas w punktach usługowych, małych sklepikach osiedlowych,
ale też w dyskontach, urzędach, czy
też instytucjach. Jeśli nie zdobędziecie

WieszCo w wersji papierowej, co jest
możliwe, bo nasz tygodnik rozchodzi
się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki, nic
straconego. Możecie ściągnąć najnowszy numer tygodnika on-line w pliku
PDF ze strony www.wieszco.pl. Tam też
znajdziecie każdą archiwalną gazetę.
Przekonajcie się, o czym pisaliśmy przed
tygodniem, miesiącem, czy kwartałem.
Niektóre artykuły są ponadczasowe.
Redakcja
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Jarosław Kaczyński podjął decyzję o rozwiązaniu struktur partyjnych PiS w Wałbrzychu. To
pokłosie afery taśmowej.

wszystkich jej członków w mieście”
– poinformował na Twitterze szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof
Sobolewski.
Decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest konsekwencją zapisu

nagranej rozmowy trzech byłych już
członków wałbrzyskiego PiS-u. Na
nagraniu, opublikowanym przez
lokalną telewizję, można usłyszeć
o zastraszaniu i złym zarządzaniu
wałbrzyskimi i regionalnymi strukturami partii. W materiale padają
wulgaryzmy oraz groźby pod adresem jednego z działaczy.
Po tym jak Anna Zalewska została europosłanką, przez jakiś
czas nadzór nad funkcjonowaniem

wałbrzyskich struktur sprawował
poseł Michał Dworczyk, ale później
zaangażował się on w politykę krajową i na swojego przedstawiciela
wyznaczył byłego wicewojewodę
Kamila Zielińskiego, który nie miał
poparcia konserwatywnej części
wałbrzyskiego PiS-u. To zrodziło
konflikt w lokalnych strukturach
partii, czego efektem była nagrana
rozmowa wałbrzyskich działaczy
SCB
ugrupowania.

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

» Do szkół w Wałbrzychu wróciło
ponad1350 uczniów z klas I-III

Poszli do szkoły!

kontakt z uczniami, ale…
No właśnie, nie będziemy
znęcać się nad rządowymi

decyzjami. Proces szczepień
pracowników oświaty dopiero
raczkuje. Dlatego, co z tego,

Fot. (red)

Wałbrzych bez PiS-u
„Na wniosek pełnomocnika okręgowego PiS okręgu nr 2 Wałbrzych
Michała Dworczyka, decyzją prezesa
PiS z dnia 12 stycznia 2021 r. nastąpiło rozwiązanie organizacji terenowej
PiS w Wałbrzychu oraz wykluczenie
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że ktoś został przebadany na
obecność COVID-19 przed
tygodniem, skoro mógł się
zarazić wczoraj.
Dobra, ale gdybyśmy cały
czas doszukiwali się podobnych historii, to dzieci nigdy
by nie zaczęły stacjonarnej
nauki. Na razie do szkół wrócili uczniowie klas I-III. W
Wałbrzychu to łącznie nieco
ponad 2200 dzieci, których
uczyć zaczęło 105 nauczycieli.
Liczymy, że eksperyment
z powrotem najmłodszych
uczniów do szkół powiedzie
się, a wtedy za 2-3 tygodnie
stacjonarną naukę mogliby
rozpocząć ósmoklasiści i maturzyści, a następnie z rówieśnikami w szkolnych murach
mogliby spotkać się pozostali
uczniowie.
Tomasz Piasecki

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także sami rodzice
maluchów doskonale wiedzą,
co mają w tej sytuacji robić. Ci
pierwsi przygotowali swoje
placówki do przyjęcia najmłodszych uczniów, bo przepisy ustalone przez Główny
Inspektorat Sanitarny prawie
w ogóle nie odbiegają od tych,
obowiązujących przed kilkoma
miesiącami. Gdy w rzeczywistości mieliśmy 1 września.
Dzieci z najmłodszych klas
będą uczyć się w jednej sali,
klasy nie będą mieć ze sobą
kontaktu, a nauczyciele, gdy
tylko zaobserwują, że jakiś
maluch ma kaszel lub katar –

słowem objawy przeziębienia
– natychmiast podejmą decyzje o izolacji małego ucznia.
Dziecko zostanie przeniesione
do osobnego pomieszczenia,
gdzie poczeka, żeby odebrali go rodzice. I tu nie ma
„śmichów, chichów”. Tak po
prostu ma być w Wałbrzychu i
koniec. Tu apel do opiekunów.
Jeśli zauważycie, że wasza
pociecha źle się czuje, ma
temperaturę i wyraźne objawy
chorobowe, nie puszczajcie jej
do szkoły. Od waszej odpowiedzialności zależy zdrowie
innych. Warto o tym pamiętać.
W zeszłym tygodniu w
Wałbrzychu trwało wielkie

testowanie. Nie, nie chodzi
o pisanie sprawdzianów. Testom na obecność COVID-19
poddani zostali nauczyciele
oraz pracownicy administracyjni ze wszystkich szkół podstawowych w mieście. Łącznie
grubo ponad 100 osób, czyli
ponad 60 proc. wszystkich,
którzy powinni zostać zbadani. Wyniki miały być znane
w niedzielę. Taka profilaktyka
może jednak nie wystarczyć.
Jak mówi wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska,
odpowiedzialna w mieście za
oświatę, najlepszym wyjściem
byłoby zaszczepić wszystkich nauczycieli, mających
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Gdyby nie śnieg za oknami, niektórzy
mogliby pomyśleć, że niedawno był 1
września. Po ponad dwóch miesiącach
przerwy pierwsi uczniowie zaczęli w
ostatni poniedziałek naukę stacjonarną.
Do szkół wrócili najmłodsi z klas I-III.
Jeśli ktoś pod groźbą łamania kołem zapytałby nas, czy to dobra decyzja, chyba
byśmy przytaknęli.

FAKtY

Remont Niepodległości na finiszu
Trwa przebudowa ulicy Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od ulicy
Sikorskiego do ulicy Kaszubskiej. Inwestycja powoli zbliża się do końca.

inwestycji wynosi 2,3 mln złotych.
Prace kontynuowane są pomimo
pandemii i zmian pogodowych. Jak
zaznacza prezydent Roman Szełemej, jest to jeden z tych remontów,
który ma istotne znaczenie dla
systemu komunikacji Wałbrzycha.

Remontowany odcinek drogi o
długości zaledwie kilkuset metrów
miał zostać zakończony w październiku poprzedniego roku. Z przyczyn
niezależnych od wykonawcy prace
zostały wydłużone, a ich zakończenie
planowane jest w pierwszym kwar-

tale bieżącego roku. Należy więc
pamiętać, że ruch samochodowy w
dalszym ciągu będzie ograniczony.
Ulicą Niepodległości na remontowanym odcinku pojedziemy wyłącznie
w stronę miasta. W przeciwległym
kierunku kierowcy będą musieli
skorzystać z objazdu ulicą Kaszubską
i Sikorskiego. Wkrótce ma zostać położona warstwa ścieralna na niedokończonym jeszcze fragmencie drogi.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Przedsięwzięcie realizowane jest
w ramach projektu „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3402D – ul.
Niepodległości od ul. Sikorskiego
do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”. Przewidywana wartość
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Je**ć, jak to łatwo powiedzieć
Nie jesteśmy z Marsa. Zdajemy sobie sprawę, że bardziej interesujące jest to, jak wakacje na Zanzibarze spędza Barbara Kurdej-Szatan
i dlaczego Andrzej Piaseczny chciał je**ć PiS, niż to, po co Orlenowi
kupno gazet. Nuda! Chyba, że bliżej się temu przyjrzymy, jak zdjęciom przed wrzuceniem na Facebooka lub innego Instagrama. Można
wtedy dojrzeć to, co mieli do ukrycia ich właściciele.
Nasz paliwowy potentat mógłby
równie dobrze kupić hotele od
Gołębiewskiego lub bank od Czarneckiego. Ale gdzie tam, Orlen zdecydował się przejąć od Niemców
medialnego gracza. Wydającego
nie tylko regionalne dzienniki i
lokalne tygodniki, ale także serwisy
internetowe. W myśl repolonizacji
mediów i zasady, że „Niemiec nie
będzie pluł nam w twarz”. Lepiej,
żeby zrobił to kto inny, pokazując
środkowy palec.

Mieliśmy o tym napisać przed tygodniem, ale wtedy wypłynęła afera
z celebrytami i aktorami szczepiącymi
się dziwnym zrządzeniem losu poza
kolejnością, więc – jak pewnie sami
rozumiecie – z wielką ochotą rzuciliśmy się na tamten łakomy kąsek.
Niczym sępy na padlinę. To było jak
z dużą paczką paprykowych laysów.
Skończyliście kiedykolwiek na jednym chipsie? No właśnie!
Po co w ogóle zajmować się sprawą kupna gazet przez Orlen, skoro

jest wiele ciekawszych tematów? Ot
choćby oglądanie zdjęć Barbary Kurdej-Szatan, fotografującej się na plaży w Zanzibarze na tle czarnoskórych
dzieci i ich matek. Ciągnącej wózek i
dźwigającej jakąś saszetkę z wyeksponowanym monogramem składającym się z dwóch liter G (pewnego
włoskiego domu mody) niemal tak
dużych jak wizerunek Lewandowskiego umieszczony niedawno na
Burdż Chalifa w Dubaju, podczas
jakiegoś plebiscytu piłkarskiego.

Bajer, nie ma co! Albo zgłębianie,
co też do głowy strzeliło Andrzejowi
Piasecznemu, że podczas pięćdziesiątych urodzin zdecydował się wyrzucić
z siebie całą frustrację krzycząc „je**ć
PiS”. Wiemy od jego kolegi Nergala,
który nagrywał całe „wystąpienie”,
że on z takim okrzykiem to wchodzi
nawet do warzywniaka. To wszystko
przy kupnie gazet przez Orlen jest jak
zamiana chrupiącej golonki z kapustą
na mrożone pyzy z marketu. A jednak
przed oczami zapaliła nam się wielka

Fot. (red)
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czerwona lampka jak migające koguty na dachu radiowozu w komedii
„Naga broń” (kojarzycie na pewno
tę scenę).
Przypomniały nam się wtedy słowa
Abrahama Lincolna, który sformułował pewną zasadę, na której według
niego powinna opierać się demokracja. Ten były amerykański prezydent
zwykł mawiać coś w stylu: „Można
oszukiwać wszystkich przez pewien
czas, a niektórych przez cały czas, ale
nie da się oszukiwać wszystkich przez
cały czas”. Logika Lincolna ma jednak
pewną lukę, bo dziennikarze za jego
czasów nie mogli jeszcze tyle, co teraz
(czyżby?!). W chwili gdy rządzący lub
ludzie od nich zależni zaczynają kontrolować media, dostęp do prawdy
zaczyna być reglamentowany. Jak
kawa kilkadziesiąt lat temu. Albo jej
nie było wcale, albo dostęp do niej
mieli nieliczni.
Zaryzykujemy twierdzenie – choć
szczerze, to ryzyko nie jest znów
tak duże jak choćby próba zdobycia
K2 zimą – że dzisiaj właściwie nie
poszukujemy informacji. Ba, nie
jesteśmy wobec nich dostatecznie
krytyczni. Coraz rzadziej samodzielnie nabywamy wiedzę z szerokiego
w końcu wachlarza źródeł. Przyjmujemy za pewnik zbyt szybko to,
co obejrzeliśmy i przeczytaliśmy
w jednym miejscu. Zamiast tego
googlujemy. Z definicji za prawdę
uznajemy coś, co w przeglądarce
wyskoczyło najwyżej. Wyobraźcie
sobie teraz, że Romeo bierze do ręki
najnowszego smartfona i w ogrodzie
Kapuletów przed balkonem Julii pyta
facebookowy algorytm, czy to dla
niego odpowiednia partia. No bez
jaj! A gdzie samodzielne myślenie?!
To, co prezes Orlenu odparł posłom
opozycji pytającym, ile kosztował zakup medialnej spółki i co wykazały
analizy poprzedzające transakcję,
można skwitować krótkim „dajcie
mi spokój, to był biznes”. Jeszcze
bardziej to upraszczając mógł równie
dobrze powiedzieć „je**ć was”! Z narodowymi mediami może być trochę
tak jak dawniej z zapiekanką kupioną
z przyczepy kempingowej na ulicy.
Niby ciepła, z pieczarkami oraz
roztopionym serem na wierzchu, ale
dopiero gdy dodało się ketchupu,
smakowała wybornie. Tego lubianego, pomidorowego sosu, dodającego pikanterii i wzbogacającego
smak, może właśnie zabraknąć. Jeśli
wiecie, o czym mówimy. Ale jeżeli
komuś to nie przeszkadza…
Tomasz Piasecki

REKLAMA
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Na drogach było spokojniej
Rok 2020 był dużo bezpieczniejszy na drogach Wałbrzycha oraz powiatu
wałbrzyskiego. Policjanci odnotowali o 20 wypadków mniej niż w ciągu
12 miesięcy 2019 roku.

Fot. (red)

Łącznie przed rokiem mundurowi odnotowali w Wałbrzychu i
powiecie 1758 kolizji drogowych
– czyli zdarzeń, w których nie było
osób rannych, z czego do 1266
doszło na terenie naszego miasta.

To duży spadek w porównaniu
z 2019 rokiem, kiedy to łącznie
doszło do 2061 kolizji drogowych
(o 303 więcej), a na terenie Wałbrzycha do 1469 (o 203 więcej).
Na terenie powiatu wałbrzyskiego

i Wałbrzycha podczas 366 dni
poprzedniego roku doszło do 80
wypadków drogowych, z czego
w Wałbrzychu było ich tylko 45.
To łącznie o 20 tego typu zdarzeń
mniej, niż w 2019 roku, kiedy

było ich 80, a w naszym mieście
o 19 mniej (w 2019 roku funkcjonariusze odnotowali 64 tego
typu zdarzenia). Cieszyć może
także duży spadek ilości rannych w
wypadkach drogowych. W 2019
roku było ich łącznie 131, a w
zeszłym 100. W poprzednich 366
dniach policjanci również odnotowali mniej ofiar śmiertelnych. W
wypadkach 2 osoby straciły życie,
SCB
kiedy w 2019 roku aż 6.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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» – Nie mamy wyjścia. Musimy postawić na program zielonej gospodarki z wykorzystywaniem
odnawialnych źródeł energii – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej

Popłynie do nas wielka kasa
Wałbrzych jest drugim po Warszawie miastem w Polsce, które dołączyło do Green
Cities EBOiR. To flagowy program Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – EBOiR
Green Cities. Posłuchajcie, jakie będą z tego korzyści.
Dzięki uczestnictwu w
przedsięwzięciu, którego
głównym celem jest zrównoważony rozwój miast, Wałbrzych będzie mógł skorzystać
z pożyczki w wysokości 134,7
mln zł. – Jesteśmy miastem,
które ma za sobą kilkusetletnią historię eksploatacji węgla
i przemysłu węglowego, która
zakończyła się dość gwałtownie w pierwszych latach
90. ubiegłego wieku – mówi
prezydent Roman Szełemej.
Projekty, o których zaraz
wam opowiemy, są częścią
kompleksowego programu
rewitalizacji miasta, które
odchodząc od górniczej przeszłości, inwestuje w rewitalizację gospodarki. Podpisanie

„Memorandum of Understanding” oraz „Waiver Letter”
formalizujących członkostwo
Wałbrzycha w Green Cities
EBOR, stwarza realną możliwość zrealizowania założonych celów.
Wałbrzych rozpocznie opracowywanie Planu Działania
Zielonego Miasta (GCAP),
którego punktem wyjścia będzie przejście z gospodarki i
dziedzictwa węglowego w
kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Miasto dążyć będzie
do włączenia partycypacyjnego planowania przestrzennego. Wsparcie techniczne
przy opracowywaniu Planu
Działania Zielonego Miasta
zapewnią Fundusz Współpra-

cy Technicznej Taiwan Business-EBOR oraz rząd Polski.
- Nasza determinacja w celu
zmiany gospodarki w mieście
i zamiana jej węglowego charakteru w miasto zielone, jest
dla nas tym bardziej ważna,
bo doświadczyliśmy tego, co
oznaczają zmiany dla całej
generacji, gdy doszło do likwidacji przemysłu węglowego.
Stąd też stworzenie dodatkowych możliwości na wykorzystanie środków finansowych
do przemian gospodarczych,
do przejścia z gospodarki
węglowej na program zielonej
gospodarki z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł
energii – tłumaczy Roman
Szełemej.

Wałbrzych został zidentyfikowany jako obszar kwalifikujący się do finansowania w
ramach unijnego mechanizmu
sprawiedliwej transformacji,
który zapewni wsparcie finansowe dla obszarów, których
ludność dotknięta jest transformacją.
Finansowanie EBOR dla
Wałbrzycha podzielone jest
na trzy części. Dzięki kwocie
54,2 mln zł sfinansowana
zostanie budowa około 6 km
obwodnicy. Jest to kluczowa
część węzła transportowego
łącząca słabo rozwinięte części miasta i poprawę wzajemnych połączeń z regionem. Z
kolei 22,5 mln zł zostało już
przeznaczone na sfinanso-

wanie termomodernizacji i
związanej z nią modernizacji komunalnych budynków
mieszkalnych. Natomiast 58
mln zł zostanie przeznaczone
na inwestycje termomodernizacyjne kamienic w starej
części Wałbrzycha, choćby na
Nowym Mieście czy Białym
Kamieniu.
Kompleksowa renowacja
budynków komunalnych
przyniesie oszczędności energii na poziomie około 75%,
obniżając rachunki za energię mieszkańców i redukując
emisję CO2 o prawie 80%.
Projekt termomodernizacji
budynków w Wałbrzychu jest
wkładem miasta i EBOR w
działania UE, która ma na celu

przyspieszenie odejścia od
węgla jako głównego źródła
ciepła w budynkach. Kamienice w UE odpowiadają za
około 40% całkowitej emisji
CO2, ale tylko 1% budynków
poddawanych jest corocznej
renowacji w sposób zapewniający efektywność energetyczną. Wskaźnik modernizacji
musi wzrosnąć trzykrotnie,
aby osiągnąć europejski cel
neutralności klimatycznej do
2050 r.
Do tej pory EBOR zainwestował prawie 11 miliardów
euro w 453 projekty w Polsce,
koncentrując się na promowaniu gospodarki niskoemisyjnej
i sektora prywatnego.
SCB
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Gmina Świdnica rośnie w siłę
Mamy garść ciekawostek na temat zmian w liczbie ludności
zamieszkującej gminę Świdnica. Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe, względem roku poprzedniego, w roku
2020 wzrosła o 91.

W 2019 r. – 16 864 mieszkańców, w
2020 r. – 16 955 mieszkańców). Wśród
tych ostatnich zameldowanych w gminie
Świdnica jest 8 620 kobiet (o 72 więcej niż

w roku poprzednim) oraz 8 335 mężczyzn (o
19 więcej niż przed rokiem.
Miejscowością, którą w 2020 roku najczęściej wybierano na miejsce swojego stałego

zamieszkania, jest Pszenno (tutaj przybyło
aż 93 mieszkańców). Drugi na liście jest
Witoszów Dolny (więcej o 51 mieszkańców).
Na trzecim miejscu znajdują się Burkatów
i Słotwina (w obu miejscowościach o 17
mieszkańców więcej).
Na świat przyszło 149 nowych mieszkańców gminy. Największa liczba pojawiła się w
Pszennie (23 dzieci). Drugie miejsce zajmuje
Mokrzeszów (10 dzieci), a trzecie Bystrzyca
Górna, Jakubów i Witoszów Dolny (9 dzieci).

Fot. użyczone (UG Świdnica)

WIESZ CO | NR 3/19.1.2021 r.

KaR

Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Przebudowa kompleksu basenów przy ul. Śląskiej to jedno z
najważniejszych zadań inwestycyjnych Świdnicy na ten rok

Trudne czasy, dlatego
każda złotówka się liczy
W Świdnicy przyjęto budżet na trwający rok. Deficyt ma wynieść
blisko 14 mln zł. Władze miasta twierdzą, że to stabilne finanse na
trudne czasy.
13 radnych było za, 9 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
Dochody miasta mają sięgnąć ponad
297 mln zł, a wydatki to więcej niż
311 mln zł. Co ważne, blisko 48 mln
zł przeznaczone będzie na szeroko
pojęte inwestycje. Jakie? O tym
później.
- Pomimo panującej pandemii
COVID-19 finanse naszego miasta
pozostają na bezpiecznym poziomie. Bardzo roztropnie i uważnie
zaplanowaliśmy wydatki miasta na
2021 rok. Szczególnie jeżeli chodzi
o wydatki majątkowe, czyli inwestycje, które pozwolą miastu na rozwój
w tych trudnych czasach. Chcemy
zrealizować ambitne projekty, takie
jak przebudowa kompleksu basenów przy ul. Śląskiej czy remont alei
Niepodległości. Nie zapominamy
jednocześnie o tych drobniejszych
zadaniach, jak remonty chodników, placów zabaw dla dzieci czy

ścieżkach rowerowych. W dalszym
ciągu realizować będziemy programy
pro-ekologiczne, które pozwolą zlikwidować wiele wysokoemisyjnych
źródeł ciepła i poprawić jakość powietrza w mieście. Chcemy również
pomóc świdnickim rodzinom uzyskać
własny kąt do życia, budując kompleks budynków mieszkalnych przy
ul. Leśnej – mówi prezydent Beata
Moskal-Słaniewska.
Dochody
297 mln zł

Wydatki
311 mln zł

Jakie zadania inwestycyjne planowane są na 2021 rok? Miasto
zaplanowało kwotę 47,9 mln zł
na inwestycje. Będzie to m.in.:
przebudowa kompleksu basenów
przy ulicy Śląskiej, przebudowa
alei Niepodległości, rozbudowa
wraz z przebudową ul. Kraszowickiej, przebudowa ul. Jarzębinowej
i Wrzosowej, budowa budynku
mieszkalnego z usługami spo-

łeczno-użytecznymi, parkingiem
podziemnym wraz z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem
terenu w Świdnicy przy ul. Kozara
Słobódzkiego, budowa kompleksu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej, wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej, rewa-

Budżet Świdnicy
Deficyt
Wydatki inwestycyjne Prognoza zadłużenia na 2021 r.
14 mln zł
48 mln zł
124 mln zł

loryzacja terenów zieleni w Świdnicy, termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej – Szkoła
Podstawowa nr 4 w Świdnicy, rozbudowa cmentarza komunalnego
przy ul. Słowiańskiej. Jest tego
trochę, prawda?
- Miejskie finanse są w dobrej
kondycji pomimo panującej na
całym świecie pandemii COVID-19.
Wykorzystujemy nasze rezerwy i
możliwości, aby utrzymać wydatki
majątkowe na wysokim poziomie,
gwarantując w ten sposób rozwój
miasta – dodaje skarbnik miasta,
Kacper Siwek.
Subwencja oświatowa niepokrywająca wydatków na utrzymanie
szkół i płace nauczycieli, wydatki
związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 oraz ograniczone
wpływy z tytułu udziału miasta w
podatku dochodowym od osób
fizycznych będą miały największy
wpływ na budżet Świdnicy na 2021
rok.
Planowana kwota zadłużenia
miasta na koniec 2021 r. wyniesie
127,7 mln zł (42,88% dochodów)
i będzie niższa o około 4 mln zł na
koniec 2021 roku. Przedstawiona
prognoza Wieloletniej Prognozy
Finansowej uwzględnia bowiem
planowane do zaciągnięcia kredyty
wg stanu na 30 września zeszłego
roku, nie zaś faktycznie zrealizowane. Poziom zadłużenia na koniec
2020 r. pozostanie niezmienny
od 2018 r. i wyniesie 118,5 mln
zł. Dług w 2021 r. wzrośnie o 5,9
mln zł.
KaR
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Mała rzecz, a cieszy
W Kalnie (gm. Żarów) można będzie zostawiać swoje rowery na nowych stojakach,
które kilka dni temu zostały zamontowane
na terenie wsi. Czekamy na wiosnę!

Jeden stoi przy budynku
świetlicy wiejskiej, a drugi jest
do dyspozycji mieszkańców na
sportowym boisku. Wykonaw-

cą nowych, ekologicznych stojaków na rowery jest Sebastian
Jarosz, który jest także autorem
ekologicznych serc na nakrętki.

– Kalno także promuje
zdrowy tryb życia, dlatego
wspólnie z mieszkańcami zadecydowaliśmy, aby zamontować na terenie naszego sołectwa stojaki na rowery. I to
w dwóch różnych wersjach,
damskiej i męskiej. Coraz
więcej mieszkańców porusza
się rowerami, przyjeżdżają
do nas na zebrania wiejskie
i nie mają gdzie zostawić

WIESZ CO | NR 3/19.1.2021 r.

swoich jednośladów. Dzieci i
młodzież również zostawiają
rowery w różnych miejscach.
Teraz dzięki nowym stojakom
jest nie tylko estetycznie,
ale przede wszystkim bezpiecznie. Zachęcamy również
mieszkańców innych sołectw
do zakupu takich ekologicznych stojaków – mówi Ewa
Wołek z Kalna.

Fot. użyczone
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Fot. użyczone (MKNŚ)

» Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie to jeden z dwóch obiektów w powiecie
świdnickim, które znalazły się na Mapie Zabytków Techniki Dolnego Śląska

Nasze perełki na mapie zabytków
Mapa Zabytków Techniki na Dolnym Śląsku prezentuje wyjątkowe skanseny, muzea,
zabytkowe parki maszynowe, czynne zakłady produkcyjne czy budynki użyteczności
publicznej w naszym regionie. Są akcenty z powiatu świdnickiego!
W sumie to aż 26 obiektów dziedzictwa przemysłowego i technicznego. Zabytki związane z kolejnictwem, tradycją górniczą i hutniczą, z przetwórstwem, łącznością,
uzdatnianiem wody czy przemysłem
spożywczym, a wszystko to zebrane
w jeden, spójny szlak. Śpieszymy donieść, że dwa miejsca na mapie ulokowane są w powiecie świdnickim!
Od teraz można już przemierzać
region z nową mapą opisującą
dolnośląskie perełki techniczne i
ich historię. Publikacja powstała w
trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Jest
dostępna bezpłatnie w punktach

Dolnośląskiej Informacji Turystycznej,
a także w obiektach umieszczonych
na Szlaku Zabytków Techniki. Można
również pobrać ją ze strony www.
mapazabytkow.pl.
- Promocja Dolnośląskiego Szlaku
Zabytków jest dla nas niezwykle
ważna. Region przez stulecia odgrywał bowiem rolę jednego z
wiodących w Europie ośrodków
przemysłowych. Najbardziej widocznym tego znakiem są setki
pałaców, zamków i dworów, które
powstawały na przestrzeni wieków. Praca kolejarzy, górników,
hutników czy tkaczy kształtowała
krajobraz regionu. Dziś chcemy, by

to dziedzictwo było zauważalne i
rozsławiało Dolny Śląsk w całym
kraju – mówi Cezary Przybylski,
marszałek województwa.
Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki ciągle się rozrasta. Dołączają do
niego kolejne obiekty, umożliwiając
tym samym odkrywanie najcenniejszych tego typu perełek na Dolnym
Śląsku. W 2018 roku było ich 7, dziś
jest już 26. Cały czas trwają starania,
by na mapie pojawiały się następne.
Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska oraz urzędu
marszałkowskiego.

- Mimo tej trudnej sytuacji związanej z pandemią, jako Fundacja
Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska nie ustajemy w
staraniach, by ciągle przypominać
o bogactwie, jakim na Dolnym
Śląsku są zabytki techniki. Wiele z nich wciąż bowiem można
oglądać na świeżym powietrzu w
trakcie jednodniowych wycieczek
– przypomina Piotr Gerber, prezes
Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska.
Dwa obiekty znajdują się w powiecie świdnickim. Chodzi tu o Muzeum
Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie
Śląskiej, jak i o Muzeum Techniki

Rolniczej na Śląsku w Piotrowicach
Śląskich.
Mapa to kolejny krok promujący
dolnośląskie atrakcje związane z
przemysłem. Wcześniej powstały
m.in. tablice informacyjne w trzech
językach opisujące historię i znaczenie uwzględnionych na szlaku
obiektów oraz odbyła się impreza
promocyjna Rajd Zabytków Techniki.
Wszystkie miejsca trafiają również na
internetową Dolnośląską Mapę Zabytków Techniki. Obiekty, które chcą
dołączyć do projektu, ciągle mogą
się zgłaszać do Fundacji Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.
KaR

9

RoZMoWA tYgoDNIA

WIESZ CO | NR 3/19.1.2021 r.

Fot. użyczone (MOSiR Szczawno-Zrój)

Jestem zahar towany
Ma głowę pełną pomysłów i jak
mówi, jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu.
Powiecie, niezbyt skromnie.
Owszem, ale to naprawdę gość,
który idealnie nadaje się do
poprowadzenia nowej
jednostki w Szczawnie-Zdroju. To niedawno
powstały MOSiR, którego Tomasz Durajczyk został dyrektorem.
Wracamy do przeszłości i twojej
pracy w Aqua-Zdroju, czy to dla
ciebie temat zamknięty?
- Możemy wrócić, nie mam z tym
problemu. To był dobry okres mojej
pracy. Zdobywałem wtedy doświadczenie na różnych stanowiskach. Pracowałem prawie od początku działalności usługowo-sportowej w spółce.
W tym okresie organizowałem duże
wydarzenia estradowo-sportowe,
prowadziłem dział marketingu i
sprzedaży oraz w ostatnim roku
byłem kierownikiem działu obsługi
i eksploatacji obiektów sportowych.
Nie wierzę, że nie żal ci trochę
tych lat spędzonych w wałbrzyskim Centrum Aktywnego Wypoczynku?
Tak, na pewno. Dla wałbrzyskiego
sportu pracowałem prawie 15 lat.
Najpierw był OSiR, potem Aqua-Zdrój. Kilkunastoletnie doświadczenie na pewno mi pomoże w nowej
pracy, w nowym miejscu, na nowym
stanowisku.
Tam byłeś jednym z wielu pracowników, teraz zostałeś tym zarządzającym. Czujesz na barkach
odpowiedzialność?
Pracując w poprzednich miejscach
zawsze nad sobą miałem dyrektora
lub prezesa i to były osoby, które
określały zakres działań lub zadań.
Musiałem z nimi je ustalać. Mimo
wszystko zawsze miałem wolną rękę
w wielu projektach czy imprezach.
Teraz jak zauważyłeś, jestem tą oso-

bą zarządzającą i dostałem szansę na
to, aby daną jednostkę poukładać od
początku po „swojemu”. Jeśli chodzi
o odpowiedzialność to na pewno
tak, bo chciałbym, aby hale i boiska
w Szczawnie-Zdroju tętniły życiem, a
mieszkańcy byli zadowoleni i dumni
ze swoich obiektów.
Obiecuję, ostatni raz wracam
do Aqua-Zdroju, który był spółką.
MOSiR, którego zostałeś dyrektorem, to jednostka gminna. Jakie
są najważniejsze różnice?
- Pracowałem i w jednostce, i w
spółce, więc mam doświadczenie
z obu tych miejsc. Jest parę różnic.
MOSiR jest wyodrębnioną jednostką
bez osobowości prawnej, która trzyma się budżetu i zadań określonych
przez gminę, przez którą jest w 100
proc. finansowana. Na pewno nie
ma tak dużo możliwości, swobody
w działaniu i pozyskiwania dotacji
jak w spółce, która musi w większej
części na siebie zarobić, co obecnie
jest to mniej stabilne.
Przekonaj mnie, że w niewielkim w końcu Szczawnie powstanie ośrodka sportu to dobre rozwiązanie?
- Od dłuższego czasu słyszało się o
tym, że Szczawno-Zdrój chce wyodrębnić jednostkę, która zajmowałaby
się obiektami sportowymi. To bardzo
dobry pomysł, z tego względu, że
miasto się rozwija pod względem
infrastruktury sportowej. Przecież
niedawno powstała kryta pływalnia

„Dolnośląski Delfinek” a już słyszymy
o kolejnej inwestycji, jaką jest wieża
widokowa na Wzgórzu Gedymina.
Na pewno tak duża ilość obiektów
sportowych musi być zarządzana
przez osobną jednostkę. To hala
sportowa, sala gimnastyczna, basen,
boisko sportowe przy ul. Topolowej,
obiekt rekreacyjny na Słonecznej
Polanie.
Czujesz, że jesteś odpowiednim
człowiekiem na odpowiednim
miejscu?
- Uważam, że tak, moje doświadczenie jako sportowca, organizatora
imprez, trenera, menadżera i pracownika zakładów zajmujących się szeroko
pojętym sportem i rekreacją powoduje,
że jestem na odpowiednim miejscu.
Skromny to ty nie jesteś. Czym
będzie zajmował się szczawieński
MOSiR i jakie obiekty będą mu
podlegać?
- MOSiR zajmować się będzie
zarządzaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi, organizacją zajęć i
imprez na tych obiektach oraz zadaniami zleconymi przez gminę. Jak na
razie mamy pod sobą stadion lekkoatletyczny wraz z halą sportową oraz
basenem, boisko pełnowymiarowe
wraz z kompleksem boisk przyległych ze sztuczną nawierzchnią tzw:
orlik oraz kompleks na Słonecznej
Polanie, a także salę gimnastyczną
przy ul. Sienkiewicza.
Zakres olbrzymi, nie będę pytał, czy dasz radę, bo to raczej

» Chciałbym, aby na Słonecznej Polanie w okresie
wakacyjnym tętniło życie – mówi Tomasz Durajczyk,
nowy dyrektor MOSiR-u w Szczawnie-Zdroju

oczywiste, ale nie za dużo tego
wszystkiego dla jednej jednostki?
Jestem przekonany, że nie. Uważam, że jestem wystarczająco zahartowany do tego, aby sprostać
wymaganiom stawianym przez
mojego pracodawcę.
W tym całym zestawieniu najbardziej zainteresowały mnie
dwa miejsca – Słoneczna Polana i
wieża na Chełmcu. Jakie masz na
nie pomysły?
- Chciałbym, aby na Słonecznej Polanie w okresie wakacyjnym tętniło
życie – szczególnie w weekendy – i
w dalszym ciągu ją rozbudowywać.
Na pewno moim marzeniem jest to,
aby zrobić tam trasy rowerowe lub
ścieżkę zdrowia. Ale to zależy od
wielu czynników. Chełmiec … nie
chcę zdradzać swoich pomysłów,
ale jest tam duży potencjał, który
w przyszłości będzie wykorzystany.
Wieżą widokową, gdy powstanie na Wzgórzu Gedymina, też
będzie zarządzał MOSiR?
- Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to tak.
Masz już jakiś plan na ten rok,
może kalendarz imprez lub wydarzeń, które jako ośrodek chcecie
zorganizować?
- Wszystko zależy od filmu pod
tytułem „pandemia” i obostrzeń,
z jakimi będziemy się zmagać
jako sport. Wstępnie jestem już
po rozmowach i chcę w Szczawnie przeprowadzić wiosenną ligę

Deichmann Minimistrzostwa. Jest
to największy w Polsce turniej
piłkarski. Chciałbym na naszych
obiektach zorganizować w wakacje
obozy sportowe. Kolejnym wyzwaniem jest organizacja imprez biegowo-pieszych w okolicach Chełmca.
Czas pokaże, co możemy z tego
zrealizować. Na razie jest dużo
tzw. roboty papierkowej związanej
z tworzeniem nowej jednostki od
początku. Uczę się czegoś nowego.
Z jednej strony to dobrze, bo tak
jak mówiłem, można sobie poukładać wszystko od początku, ale do
opanowania są stosy „papierków”.
Obejmowanie w czasach pandemii funkcji dyrektora ośrodka
sportu i rekreacji to spore ryzyko?
- Oczywiście, bo pomyśl, chciałbyś
ruszyć z impetem i rozmawiać z
potencjalnymi współorganizatorami
imprez, masz swoje pomysły, które
chcesz wdrożyć i jak najszybciej
zrealizować, a jesteś blokowany. Nikt
nie chce rozmawiać o przyszłości,
gdy pozostaje czekanie na lepsze
czasy.
Jesteś gotowy, żeby podjąć
ryzyko?
- Nie po to stanąłem do konkursu
na dyrektora i go wygrałem, aby
teraz się poddać. Całe życie w sporcie
rywalizowałem i starałem się każdą
rywalizację wygrać. To samo zamierzam zrobić w odniesieniu do MOSiR
Szczawno-Zdrój.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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PWSZ wspiera siatkówkę
Chełmiec Wałbrzych, z ramienia
którego podpis na umowie złożyli
Alina Kurzawińska – prezes zarządu
KPS „Chełmiec” oraz Fabian Kurzawiński – wiceprezes zarządu klubu.
„Klub Przyjaciół Siatkówki Chełmiec

Fot. użyczone (PWSZ Wałbrzych)

Wałbrzych jest klubem stworzonym
z pasji i miłości do piłki siatkowej,
którą pragniemy przekazać zarówno
dzieciom, jak i młodzieży” – te słowa
są mottem osób zaangażowanych w
działalność klubu. W czasach pandemii, kiedy aktywność sportowa tak
mocno jest ograniczona przez sytuację epidemiczną, ważne jest wsparcie działań mogących aktywizować
młodzież do uprawiania sportu.

Wałbrzyska uczelnia będzie sponsorem Chełmca.
Niedawno zawarto umowę w tej sprawie.

Dokument podpisano między
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu, reprezentowaną przez
rektora prof. Roberta Wiszniowskiego a Klubem Przyjaciół Siatkówki
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SCB

Fot. użyczone (DZT Service)

» Firma od lat wspiera lokalne kluby sportowe. Od
niedawna także koszykarzy Górnika, a logo DZT
Service widnieje na spodenkach zawodników

Pomagają od zawsze. I to się chwali
Istnieją firmy, którym lokalna społeczność wiele zawdzięcza. Pomaganie i dobra polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) to jedno z głównych założeń grupy DZT
Service. Firma od wielu lat wspiera młodych sportowców, osoby niepełnosprawne, a
także edukuję i walczy z problemem, jakim jest złej jakości powietrze w regionie.
Na pewno spotkaliście się już
nieraz z tym terminem. CSR (z ang.
corporate social responsibility) to po polsku społeczna
odpowiedzialność biznesu.
Czyli co to właściwie jest?
To koncepcja, która zakłada
na etapie budowania strategii
firmy uwzględnienie interesów
społecznych i ochronę środowiska.
To tak w wielkim skrócie. Wiemy, że
brzmi to jak slogan wyjęty prosto z
narady w korporacji, ale prościej nie
da się tego wyjaśnić. Potrzebne są
przykłady, a najlepszym jest DZT Service. Firma o CSR wie chyba wszystko i czuje się w tym – polecimy teraz
frazesem – jak ryba w wodzie.
Grupa DZT co rusz realizuje
inwestycje, które ograniczają
emisję szkodliwych pyłów.
Nie jest to jednak jedyny cel
firmy, dla której istotne jest
także promowanie działań na
rzecz walki z zanieczyszczeniem
powietrza, co realizuje w ramach
akcji „Każdy zasługuje na czyste
powietrze”. Spółka prowadzi akcje
edukacyjne, ale nie tylko. Sfinansowała zamontowanie oraz utrzymanie
w centrum Świebodzic czujnika, któ-

ry przez całą dobę monitoruje stan
jakości powietrza. Dzięki temu

Chcemy uświadamiać i edukować,
jak dużym problemem jest smog
– wyjaśnia prezes DZT Service

kolarzy LKKS
Górnika Wałbrzych
mieszkańcy na bieżąco mają dostęp
do informacji o stopniu zanieczyszczenia, wiedzą, czy warto w danym
momencie wybrać się na spacer. – To
ważne, bo stan powietrza w naszym
mieście często jest zły, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Chcemy
także edukować i uświadamiać,
dlatego prowadzimy akcję „Każdy

siatkarki Chełmca
Wałbrzych
zasługuje na czyste powietrze”. Jako firmie, która od lat
walczy z niską emisją pyłów
i szkodliwych gazów, zależy
nam, aby powietrze w naszym
regionie było jak najczystsze.

DZT wspiera
utalentowaną
młodzież

biegaczy WKB
Podzamcze Zamek
Książ

Jolanta Suława. Szacuje się, że dzięki
inwestycjom firmy emisja CO2

eu Wałbrzych. Dla DZT mówienie,
że „ważne jest stworzenie możliwości dla rozwoju talentów”
nie jest tylko pustym sloganem. Niech inni biorą
przykład. – Chcemy nie
tylko kibicować, ale też
wspierać lokalne kluby
sportowe, w których trenuje
nasza młodzież. Cieszymy się ich
sukcesami, obserwujemy, jak rozwijają się i jak sport pomaga im w
życiu – tłumaczy Jolanta Suława. To
jednak nie jest jedyna grupa osób,
którą wspiera DZT. – Nie jest nam
obojętny los osób z niepełnosprawnościami. Współpracujemy z Fundacją Wałbrzych 2000. Mocno kibicujemy osobom z
niepełnosprawnościami,
które chcą podjąć pracę,
a w ten sposób uniknąć
wykluczenia społecznego
– dodaje prezes DZT.
Super, że działają u nas
firmy, które dzielą się swoimi
zyskami, angażując się w inicjatywy
lokalne i dają wsparcie w obszarach,
gdzie brakuje funduszy. Mocno im
kibicujemy!

pływaków Rekina
Świebodzice
spada o 2000 ton rocznie. Działa na
wyobraźnię!
Kolejnym CSR-owym działaniem
grupy DZT jest motywowanie młodych sportowców. Firma od lat
wspiera lokalne kluby sportowe,
wśród nich znajdują się kolarze z
LKKS Górnika Wałbrzych, pływacy

koszykarzy
Górnika Trans.eu
Wałbrzych
z Rekina Świebodzice, siatkarska młodzież z Chełmca
Wałbrzych, Wałbrzyski Klub
Biegacza „Podzamcze Zamek
Książ”, a ostatnio także drużyna koszykarska Górnik Trans.

ToP

Obywatelskie projekty zrealizowane
W 2020 roku w Boguszowie-Gorcach do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego zostały skierowane cztery projekty na łączną kwotę
blisko 115 tys. zł.

(hełmy strażackie bojowe wraz z latarkami oraz
rękawice).
Dzięki dofinansowaniu z budżetu obywatelskiego
zyskała także OSP Boguszów. W ramach projektu
„Na straży bezpieczeństwa – nowy sprzęt dla OSP

Boguszów” zakupiono sprzęt ratowniczy i szkoleniowy oraz wyposażenie remizy w Boguszowie.
Kolejny projekt „Zielona klasa” zakładał budowę
i wyposażenie sali lekcyjnej na wolnym powietrzu
na terenie ZS-P nr 1 w Boguszowie-Gorcach.
Wykonanie prac związanych z montażem i przygotowaniem podłoża oraz zadaszenia zaplanowano
na przełom marca i kwietnia tego roku.
Ostatnim zrealizowanym projektem jest „Strefa
wypoczynku dla uczniów PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach”. W ramach realizacji zadania powstało
SCB
ogólnodostępne miejsce wypoczynku.

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

Jednym z nich była „Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez doposażenie w odzież
ochronną jednostkę OSP Gorce”. Z pozyskanych
środków w wysokości ponad 42 tys. zł kupiono
nowoczesną, wysokiej jakości odzież ochronną
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Pierwsza wzmianka o wsi Salzborn pojawiła się w Księdze Henrykowskiej w 1221 roku – 800 lat temu

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Niewiarygodne! To już 800 lat
Gdy dowiedzieliśmy się o tym, zbieraliśmy szczękę z podłogi. Wy też będziecie zaskoczeni. W tym roku Szczawno-Zdrój będzie obchodzić 800-lecie istnienia. Nie do wiary!
Jeśli pandemia odpuści, zapowiada się nie lada wydarzenie. Nie żadna tam imprezka, ale świętowanie pełną gębą.
Z pewnością będziemy mieli
okazję jeszcze nieraz o tym
napisać. Zresztą w mieście zebrał się specjalny zespół, który
myśli, jak w wystrzałowy sposób uczcić tę okrągłą rocznicę.
Święto 800-lecia ma odbyć się
podobno w czerwcu.
Świętowanie to jedno, ale
z pewnością jesteście ciekawi
historii tej niezwykłej miejscowości. Moglibyśmy poświęcić
jej całą gazetę, ale... nie o to
chodzi, żeby was zanudzić, a
zaciekawić.
Spróbujemy to zrobić.
Szczawno-Zdrój to dziś
uzdrowiskowa gmina miejska. Pierwsza wzmianka o
wsi Salzborn pojawiła się w
Księdze Henrykowskiej w
1221. Zatem, jak łatwo policzyć, w tym roku obchodzimy

800-lecie Szczawna-Zdroju. W
średniowieczu właścicielami
miejscowości byli książęta
polscy. Później Szczawnem
wraz z Książem jako dobrem
zastawnym władali starostowie czescy. W 1509 miejscowość przeszła w ręce rodu von
Hochberg. W 1931 roku kurort
został sprzedany berlińskiej
spółce budowlanej, a 3 lata
później stał się uzdrowiskiem
państwowym.
Bogactwa Szczawna-Zdroju, źródła wód mineralnych i
ich zdrowotne właściwości,
zbadał naukowo nadworny
lekarz Schaffgotschów i Hochbergów Caspar Schwenckfeld
(1563-1609), który sporządził
pierwszy opis składu chemicznego tutejszych źródeł i
wydał drukiem w Lipsku w

1601 roku, ale na prawdziwy
rozkwit Szczawno czekało aż
do 1815 roku. Wówczas właściciel Książa – Hans Heinrich
VI von Hochberg, do którego
należały źródła i znaczna ilość
budynków, powierzył Samuelowi Augustowi Zemplinowi
(1784-1867) funkcję lekarza
zdrojowego, który przyczynił
się w znacznym stopniu do
rozpowszechnienia sławy
rodzącego się kurortu. W XIX
i na początku XX wieku w
Szczawnie powstały oryginalne budowle, obiekty uzdrowiskowe, pensjonaty, hotele,
piękne założenia parkowe.
Najstarsze dziś obiekty to
Wieża Anny (1818) i sanatorium Korona Piastowska
(1818), rok starsza jest kaplica
cmentarna na wzgórzu Anto-

niego (1817), z kolei niewiele
młodsze są niektóre budynki
wzdłuż ulicy Kościuszki, Wojska Polskiego, Sienkiewicza i
Słowackiego.
Przebywali tu artyści, pisarze, działacze niepodległościowi, uczeni, m.in. Benedykt Józef Łączyński (generał
wojsk polskich, 1820), Zygmunt Krasiński (poeta, 1838),
Edward Dembowski (działacz
niepodległościowy, filozof,
publicysta, 1843) Hipolit Cegielski (przemysłowiec, działacz społeczny, filolog, 1844),
Józef Korzeniowski (poeta,
powieściopisarz, 1855), Henryk Wieniawski (kompozytor, wirtuoz skrzypiec, 1855 i
1857), Narcyza Żmichowska
(powieściopisarka i poetka,
1859), Ludwik Zamenhof (le-

karz okulista, twórca języka
esperanto, 1912). To tu urodził się i spędził kilkanaście
lat swojego życia Gerhart
Hauptmann (1862-1946) –
niemiecki noblista z dziedziny
literatury (1912). W Szczawnie
przebywały też koronowane
głowy, m.in.: cesarz Wilhelm
II, król Grecji Konstantyn I, a
także spokrewniony z księżną
Daisy wybitny polityk i mąż
stanu Winston Churchill.
Polska administracja przejęła władzę w uzdrowisku 20
czerwca 1945 roku. Do chwili
nadania miastu 9 lipca 1945
roku oficjalnej nazwy Solice-Zdrój, funkcjonowała jako
Bad Salzbrunn. Rok później
zmieniono ówczesną nazwę
na dzisiejszą – Szczawno-Zdrój. Obecnie miasto jest
jednym z największych uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Leczy się tu m.in. dolegliwości
urologiczne, gastrologiczne,
choroby żołądka i jelit.

Szczawno-Zdrój
– dawniej m.in.:

Salzborn (1221 r.)
Salzburn (pocz. XIV w.)
Salzeborne (1318 r.)
Zalczinburn (1335 r.)
Salzbrunn
Obersalzbrunn
Bad Salzbrunn
Solice-Zdrój

ToP
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Wiesław Zalas niedawno został szefem Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

JEDLINA-ZDRÓJ

Nowy dyrektor, nowe pomysły
Przeważnie nie informujemy o takich roszadach, bo musielibyśmy na to poświęcić połowę gazety. Wciąż bowiem
ktoś kogoś zastępuje na ważnym stołku. Ta zmiana jednak nas zainteresowała, choćby z tego powodu, że mamy
nadzieję na nowe otwarcie pewnego fajnego miejsca z potencjałem.
Dobra, teraz konkrety, bo
dość już owijania
w bawełnę. W
końcu musimy napisać,
o co chodzi.
Od 1 stycznia nowym
dyrektorem
Centrum Kultury w Je-

dlinie-Zdroju został Wiesław
Zalas, który zastąpił na tym
stanowisku Marzenę Mroczkowską.
Nie zamierzamy się nad
nikim znęcać, ani tym bardziej kogoś innego wychwalać pod niebiosa,
ale wystarczy zapytać
jedlinian, czy dotychczasowa działal-

ność miejscowego centrum
kultury to szczyt ich marzeń?
Jeśli tak, to nie mamy właściwie
pytań. Mamy jednak nieodparte
wrażenie, że można z tego
miejsca „wyciągnąć” więcej.
Wiesław Zalas posiada długoletnie doświadczenie w
pracy samorządowej, zna
zasady organizacji wydarzeń
kulturalnych. Kierował Cen-

trum Kultury i Turystyki w
Walimiu, gdzie prowadził
również wiele projektów dofinansowywanych z UE. Współpracuje z Teatrem Zdrojowym
w Szczawnie-Zdroju. Przez 2
lata był zastępcą burmistrza
burmistrza w Mieroszowie.
Jest wykładowcą w Wyższej
Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Pra-

cował w Miejskim Zarządzie
Budynków, a także w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
gdzie prowadził nadzór nad
współpracą z organizacjami
pozarządowymi. Moglibyśmy
z powodzeniem napisać, że z
niejednego pieca chleb jadł.
Odznaczył się przy budowaniu zrębów i kładzeniu
podwalin. A tak na poważnie,

Wiesław Zalas ma dobre kwalifikacje. Ma wyższe wykształcenie, ukończył kursy z zakresu zarządzania projektem
oraz zastosowania ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Wiedzę i doświadczenie musi
teraz przełożyć na działalność
centrum kultury. Do roboty
Panie Wiesławie.
Red

BOGUSZÓW-GORCE

Dary na trudne czasy

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

Seniorzy w Boguszowie-Gorcach mają nieco spokojniejsze głowy. Niektórzy już
dostali specjalne pakiety z maseczkami i płynami do dezynfekcji. Inni, jeśli tylko
zechcą, mogą je odebrać w każdej chwili. Gmina otrzymała aż 3 tys. takich zestawów. Dla każdego powinno wystarczyć.

» Seniorzy w Boguszowie już odbierają
pakiety ochrony osobistej

Po prostu fajna akcja,
której organizatorem jest
KGHM Polska Miedź. W
czasach pandemii trzeba po prostu sobie
pomagać. Nawet
takie drobne gesty
wlewają w serca
nadzieję, że jakoś
wspólnie „to”
przetrwamy.
Boguszów
otrzymał 3 tys. pa-

kietów ochrony osobistej. W
skład jednej paczki wchodzą:
maseczki, saszetki z płynami do dezynfekcji oraz ulotki
informujące o sprawach dotyczących funkcjonowania w
nowej rzeczywistości związanej
z epidemią. Jeśli macie więcej
niż 65 lat, te zestawy są właśnie
dla was. Dobra wiadomość
jest taka, że seniorzy zaczęli
już odbierać pakiety w zeszłym
tygodniu w boguszowskim

urzędzie miejskim oraz w filiach
biblioteki publicznej w godzinach urzędowania. Od chwili,
gdy rozpoczęto dystrybucję,
minął tydzień, więc możliwe,
że paczek zostało niewiele, albo
zapasy są na wykończeniu. Jeśli
otrzymaliście już pakunek z maseczkami i płynami do dezynfekcji, nie bierzcie kolejnych na
zapas, dajcie szansę, by także
inni skorzystali, którzy jeszcze
nie odebrali „przydziału”.

Część zestawów dostarczono
do parafii w całym mieście, gdzie
można je odbierać po niedzielnych mszach. Do akcji włączyła
się też straż miejska, która pomaga w dostarczeniu pakietów
seniorom, którzy nie mogą odebrać ich osobiście. Osoby, które
z różnych powodów nie mogą
przyjść samemu po pakiet, mogą
kontaktować się ze strażą miejską
pod nr tel. 74 844 92 93.
Red
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WAŁBRZYCH

Wybiorą najładniejsze domy
Przed nami kolejna edycja konkursu organizowanego przez gminę Wałbrzych „Ładny dom”. Trwa on od 2010 roku.

W zmaganiach właściciele, współwłaściciele albo wspólnoty mieszkaniowe,
posiadające budynki niewpisane do rejestru
zabytków, stanowiące ze względu na swe
położenie, elementy i detale architektoniczne

oraz historię ich użytkowania cenny obiekt
kultury materialnej miasta Wałbrzycha, wart
podkreślenia, upowszechnienia i ochrony,
mogą ubiegać się o przyznanie nagrody
przyznawanej przez prezydenta Romana

Szełemeja. Zgłoszeń do nagrody można już
dokonywać, a potrwają one do 15 lutego,
poprzez złożenie formularza w Urzędzie
Miejskim w Wałbrzychu. Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać: adres
budynku, imię i nazwisko właściciela, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej
działalności remontowej lub modernizacyjnej
oraz informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana wraz z dokumentacją
fotograficzną tego osiągnięcia i uzasadnienie
SCB
zgłoszenia kandydatury.

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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GŁUSZYCA

Masz bransoletkę,
możesz odetchnąć

» Dzięki takim urządzeniom seniorzy z Głuszycy mogą
poczuć się bezpieczniej

ŚWIDNICA

Zielone znaczy
docenione

Założeniem projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej jest objęcie osób
starszych pewnego rodzaju
wsparciem. Dodajmy nowatorskim i jednocześnie wygodnym.
Krótko mówiąc to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
i objęcie seniorów systemem
teleopieki.
To tylko tak skomplikowanie
brzmi. W rzeczywistości chodzi o
tzw. bransoletki życia, w które wyposażone są osoby w podeszłym
w wieku z Głuszycy, monitorujące

stan zdrowia seniorów i wywołujące szybką reakcję służb ratowniczych w przypadku zagrożenia
życia ich właścicieli.
W Głuszycy przed rokiem teleopieką objęto 16 osób. Dzięki
burmistrzowi miasta tamten
program został przedłużony o
kolejne miesiące i potrwa do
kwietnia tego roku. W ten sposób wspomnianych 16 seniorów
wciąż jest objętych nieodpłatnym monitoringiem. Ale to nie
wszystko, bo na wsparcie może
liczyć także 10 kolejnych emery-

Pierwszą nagrodę przyznano
Świdnicy za kompleksową rewaloryzację trzech terenów parkowych,
wykonaną zgodnie z tradycją i historią miasta. Dzięki inwestycji utworzono miejsca nie tylko integrujące
mieszkańców, ale pozwalające na
odpoczynek, rekreację i rozrywkę. Te

Red

» Park Centralny po rewitalizacji prezentuje się imponująco

Są nagrody bardziej i mniej prestiżowe,
ale każda cieszy podobnie. Bo świadczy
o docenieniu pracy włożonej w jakąś inicjatywę i o tym, że coś komuś bardzo się
spodobało. Tak jak tereny zielone w Świdnicy, które zostały uznane najlepszą przestrzenią publiczną 2020 w Polsce. Brzmi
nieźle, prawda?!
Mówimy o konkursie zorganizowanym przez Towarzystwo Urbanistów
Polskich, a więc poważnej instytucji,
której członkowie potrafią ocenić
porządnie odnowioną przestrzeń
publiczną od fuszerki i pozorowanych
działań, które tylko przypominają
rewitalizację, a nią nie są.

tów z terenu gminy. Pod koniec
zeszłego roku nowa „dziesiątka
starszaków” otrzymała bransoletki życia. Seniorzy zostali ponadto
przeszkoleni z obsługi urządzeń.
Zakup sprzętu oraz monitoring
również i w tym przypadku nie
byłby możliwy, gdyby nie środki
europejskie. Koordynacją całości
zajmuje się w miejscu zamieszkania miejscowy ośrodek pomocy
społecznej. W tej chwili teleopieką objętych jest 26 mieszkańców
Głuszycy.

Fot. użyczone (UM Świdnica/Wiktor Bąkiewicz)

Fot. użyczone (UM Głuszyca/Comarch)

Jeśli wydaje wam się, że o bransoletkach życia już u nas czytaliście, to… macie rację. W niektórych gminach powiatu wałbrzyskiego teleopieką objęci są seniorzy, którzy dzięki specjalnym
urządzeniom noszonym na nadgarstku mogą czuć się pewniej i
bezpieczniej. W Głuszycy z takiej możliwości mogą skorzystać
kolejne osoby.

trzy miejsca to: Park im. Władysława
Sikorskiego, Park Centralny oraz
skwer na placu 1000-lecia Państwa
Polskiego. Wszystkie wpisały się w
kompleksowy program rewitalizacji
terenów zielonych w Świdnicy.
Dla nas jasne jest, że inicjatorom
konkursu chodziło o chwalenie naj-

lepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych. Takie znaleźli
na naszym terenie. Rewitalizacja
terenów nie byłaby jednak możliwa, gdyby miasto nie skorzystało z
dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Pozyskując z UE
ponad 14,2 mln zł. Całkowity koszt

rewitalizacji ponad 18 ha terenów
zielonych to ponad 23,1 mln zł.
Opłaciło się, a pieniądze na pewno
nie zostały wyrzucone w błoto. Gdy
nadejdzie wiosna, wystarczy odwiedzić wspomniane przez nas miejsca
w Świdnicy.
Red
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» Przystanek w Rynku – rok 1945 lub 1946. Widoczny plakat na przystanku „Wielkie Variete”, a tramwaj
NEUKAG jedzie jeszcze do… Altwasser (Fot. www.polska-org.pl/Ze zbiorów Romana Kuliniaka)

Zderzenie kultur, czyli „my” po wojnie
Słyszeliście od dziadka lub babci, że Wałbrzych był różnorodny?
Zastanawialiście, co to w ogóle oznacza? Nie ma drugiego takiego miasta na Ziemiach Zachodnich, w którym po 1945 roku
spotkaliby się przybysze z tak wielu stron Polski i Europy. Ludzie o odmiennej kulturze, mentalności, poglądach społecznych i politycznych. Przyjechali w obcą dla nich kulturowo
przestrzeń, z bagażem własnych tradycji.

» Modna para w centrum Wałbrzycha (Fot.
www.polska-org.pl)

Musieli ustosunkować się do
tego, co niemieckie i do siebie
nawzajem. Oswoić przestrzeń.
,,Obcy” był sąsiad, bo miał inny
strój i wierzenia, a poza tym mówił
innym językiem. Stąd był już tylko
krok do tworzenia stereotypów.
Jednych nazywano ,,bosymi Antkami”, innych ,,Chadziajami”.
Spróbujmy sobie wyobrazić
Wałbrzych w maju 1945 roku.
Bez większych zniszczeń, z pracującymi kopalniami, fabrykami
porcelany i hutami szkła. Podobno
rosyjskie czołgi spokojnie przejechały przez miasto, a mieszkańcy
entuzjastycznie witali Sowietów
– w końcu skończyła się wojna.

Gorzej było później, kiedy weszła
piechota. Pierwsza doba po ich
wkroczeniu była… przerażająca. Godziny samowoli, rabunki,
mordy, gwałty, po których kobiety
chciały popełnić samobójstwo.
Część żołnierzy Armii Czerwonej
stacjonowała w mieście przez
kolejny rok.
Wałbrzych, od setek lat niemieckie miasto, z przemysłem, górnictwem i bogato wyposażonymi
mieszkaniami stało się atrakcyjne
dla Polski Ludowej. Trzeba więc
było je jak najprędzej zasiedlić,
głównie pracownikami potrzebnymi zakładom przemysłowym. Potrzebni byli pionierzy do tworzącej

się polskiej już administracji. Części
Niemców nie wysiedlano, bo stali
się niezbędnymi fachowcami do
funkcjonowania przemysłu i kopalń. I do przekazywania wiedzy.
Najpierw ściągnięto do Wałbrzycha przesiedleńców ze Wschodu
– górników z Borysławia i Drohobycza. Przyjechali tu z własnym sprzętem mechanicznym i
z narzędziami ślusarskimi, stąd
określano ich ,,kluczykami”, co
stało się później synonimem pracowitości i rzetelności. W kolejnych
transportach przyjeżdżali również
przesiedleńcy ze Wschodu, ale
częściowo z obszarów wiejskich,
nie do końca przystosowani do

pracy w fabrykach. Przywieziono
też reemigrantów z Francji. Osoby,
które wyjechały przed wojną nad
Sekwanę za pracą, a teraz wracały
do kraju, bo uwierzyły władzy ludowej, że będzie tu kraina mlekiem
i miodem płynąca. Rozczarowali
się, bo warunki do życia nie były
najlepsze. To byli ludzie aktywni
politycznie i społecznie, chętnie
działający w związkach zawodowych i klubach sportowych, a do
tego w dużej części należący do
partii. Stąd po wojnie określano ich
,,bolszewikami” i ,,komunistami”,
co często mijało się z prawdą i było
krzywdzące. Bogato wyposażone
mieszkania i miejsca pracy były
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także atrakcyjne dla osadników, przybyłych z tych części
Polski, która była zniszczona i
przeludniona. Do Wałbrzycha
najwięcej osób przyjechało
kolejno z poznańskiego, krakowskiego, warszawskiego,
katowickiego, kieleckiego i
bydgoskiego. Kolejną grupą
byli Żydzi. I jeszcze Grecy
– uchodźcy polityczni, dla
których Polska była azylem.
Od kilkunastu języków do
czystej polszczyzny
Co oczywiste, ówczesny
prezydent Wałbrzycha Eugeniusz Szewczyk ustalił polski
językiem urzędowym, ale
jak łatwo się domyślić po
wojnie słychać było w mieście
głównie: francuski, niemiecki,
rosyjski i jidysz. Zdarzało się,
że po polsku w tramwaju mówili motorniczy z kontrolerem
biletów. W latach 50. XX w.
odnotowano w Wałbrzychu
kilkanaście narodowości i
tyleż języków w użyciu. Tuż
po wojnie z ust Kresowiaków
często słychać było słowa ,,binia” (dziewczyna), ,,facjata”
(twarz) czy charakterystyczne
,,ta joj”. ,,Francuzi”, bo tak
nazywano reemigrantów,
bardzo długo – jeszcze do lat
80. XX w. – we własnej grupie kulturowej posługiwali się
francuskim. Co ciekawe, po
wojnie działały szkoły z wykładowym językiem niemieckim

(w roku szkolnym 1952/53
było 10 takich podstawówek).
Grecy i Żydzi porozumiewali
się w swoich ojczystych językach. Na Ziemiach Zachodnich
kładziono duży nacisk na tzw.
czystą polszczyznę, czyli język
literacki. Przez lata wyrugowano więc z użycia wszelkie
dialekty i regionalizmy. Jesteśmy o to ubożsi.
Strój jako wyznacznik
kulturowy
Niemcy nosili ciemny ubiór.
Mężczyźni krótkie i wąskie
spodnie, marynarki rozcięte
z tyłu i okrągłe płaskie czapki z grubym sznurkiem nad
daszkiem. Kobiety zimą zakładały po kilka par pończoch,
włóczkowe czapki, szaliki i
rękawiczki. Miały modne torebki i fryzury. Podobnie jak
reemigrantki z Francji – zawsze eleganckie, ale te bardziej stawiały na modny krój
i kolor. Panowie reemigranci
nosili płaszcze, berety i charakterystyczne szale. Mówiło
się, że ,,Francuza można było
poznać z daleka”. Wschodniacy zakładali grube czapki z
nausznikami, a kobiety obwiązywały się kilkakrotnie szalami
lub chustami i nosiły buty
z cholewkami. Osadniczki
zakładały kożuszki i chusty na
głowę oraz dodatkowo duże
chusty zamiast płaszcza. Na
początku ubierały kolorowe
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wełniaki i zdobione gorsety.
Wśród najstarszego pokolenia
Greczynek dominował czarny
kolor stroju. Z biegiem czasu
– i polityką ujednolicenia –
nikt nie chciał się wyróżniać
i dopasowywał do ogólnie
panującej mody.
Kuchnia
,,Francuzi” narzekali na brak
warzyw i czarny żytni chleb,
który – w przeciwieństwie do
jedzonego we Francji pszennego pieczywa – był po prostu
kwaśny i twardy. Codziennie
jedli zupy i ziemniaki. Kuchnia
pochodzących ze Wschodu
była oceniana jako bardzo
smaczna. Charakteryzowała się ostrymi przyprawami,
dobrze przyrządzanymi mięsami i ciastami. Osadnicy z
kieleckiego jedli żurek, kaszę
na sypko, kapustę z grochem
i rosół z wieprzowiny. Mięso spożywali z chlebem, a
nie z ziemniakami. Podobna
była kuchnia osadników z
rzeszowskiego i lubelskiego. Charakterystycznym dla
nich było parzenie świń po
zabiciu, wędzenie kiełbas i
przechowywanie zasolonego
mięska w beczce. Wschodniacy podobnie konserwowali
żywność – przez zasalanie i
suszenie, a Francuzi i Niemcy
– przez pasteryzację. Grecy
starali się przystosować swoją
kuchnię do ojczystej, dlate-

go podstawę ich żywienia
stanowiły jarzyny (por, cebula, kapusta, fasola, papryka,
kabaczki, szpinak) duszone z
mięsem (najchętniej baraniną)
i ryżem.
Wzajemne relacje
Chyba wszystkich łączyło
jedno – upatrywali lepszego życia w Wałbrzychu. Ci,
którzy pochodzili z obszarów
wiejskich, po raz pierwszy
spotykali się z telefonami czy
kuchenkami gazowymi. Zaskoczeniem dla wielu były żarówki w mieszkaniach, oświetlone ulice i witryny sklepów.
Wśród przyjezdnych pewną
grupę stanowili szabrownicy,
stąd określenie na ówczesne
ziemie ,,odzyskane” – ziemie
,,wyzyskane”.
Ludzie pochodzący z Wielkopolski uznawani byli za dobrych, choć skąpych gospodarzy – zdziwieniem dla innych
grup społecznych była pomoc
mężczyzn kobietom przy pracach domowych. Osadnicy z
Małopolski przestawiali łóżka
pod wzdłużne ściany, jakie
ozdabiali przywiezionymi obrazami. Na łóżkach kładli poduszki jedna na drugiej.
Przesiedleńców ze Wschodu uznawano za życzliwych,
radosnych i gościnnych. Nie
stronili od napitków, ale zarzucano im kłótliwość i megalomanię – lubili podkreślać

» Po wojnie na ulicach Wałbrzycha można było usłyszeć
rozmaite języki. Na zdjęciu ul. Słowackiego pod koniec lat
40. ubiegłego wieku (Fot. www.polska-org.pl/Stanisław
Marcinkowski ze zbiorów Ryszarda Kumorka)

swoje pochodzenie i przesadnie zawyżali dobra pozostawione na Wschodzie.
Pejoratywnie nazywani byli
,,Chadziajami”. Do kuchni,
gdzie był piec, wstawiali łóżko. Stoły z centralnej części
przesuwali pod okno.

» Obecny Pl. Magistracki, pod koniec lat 40. minionego stulecia Pl. Wolności. W tle ratusz, stara fontanna i kamienne lwy (Fot. www.polska-org.pl)

Francuzi, w przeciwieństwie do innych grup osadniczych, rezygnowali z dobytku pozostawionego przez
Niemców. Wierzyli, że tak
zdobyty majątek może przynieść nieszczęście nowemu
właścicielowi. Wyróżniali się
powściągliwością do alkoholu i obojętnością religijną.
Kiedy inni uczestniczyli w
nabożeństwach, oni wybierali
wycieczki albo konkurencje
sportowe, np. grę w bulle.
Zarzucano im wyniosłość,
bo trzymali się głównie we
własnej grupie i długo używali języka francuskiego oraz
,,wyśrubowywanie” norm w
pracy. Z kolei ,,Francuzów”
drażniła niesolidność organizacji pracy w kopalni, szaber
i brak koleżeńskości.
Żydzi byli aktywni społecznie, odmienni kulturowo i religijnie. W czasach, kiedy najbardziej ceniona była ciężka
praca (hutnik, górnik), zajmowali się handlem i usługami
rzemieślniczymi. Obejmowali
też stanowiska kierownicze
w rozmaitych instytucjach.
Dlatego przez inne grupy byli
postrzegani jako niepracujący,
a dobrze żyjący i gromadzący
majątki. Grecy trzymali się w
swoim środowisku, bo pobyt
w Polsce uznawali za tymczasowy. Zachowali tradycję
,,męskich spotkań” ze wspólnym pieczeniem barana. Oceniani byli jako radośni, chętni
do zabawy, tańca i występów
artystycznych.
Redakcja

16

KULtURA

WIESZ CO | NR 3/19.1.2021 r.

Fot. użyczone (TLiA/Waldemar Łomża)

» „Akademia Pana Kleksa” zebrała
już pierwsze pozytywne recenzje

Tu wiatr nie hula(ł) po scenie
Lubimy wszelkie podsumowania, bo wtedy możemy sobie pofolgować. Tak jak przed rokiem, gdy opisywaliśmy dokonania teatrów, wałbrzyskich i nie tylko. Trwająca pandemia
nie oznacza wprawdzie, że wszędzie wciśnięto przycisk „Stop”, ale prawdą jest, że wiele
działań zostało odwołanych lub przeniesionych do internetu.
Zapytacie, czy jest co podsumowywać? Tak, choćby
w „Lalkach”, bo przecież nie
przez cały rok po korytarzach,
garderobach i na scenie hulał
wiatr. Dla Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu miniony rok był
podwójnie trudny, wszak instytucja miała hucznie obchodzić swoje 75-lecie istnienia.
Jubileusz trzeba było przesunąć na ten rok. Życzymy, żeby
tym razem wszystko się udało.
Pomimo niełatwej sytuacji
w TLiA udało się zrealizować
kilka wartościowych przedsięwzięć. Używamy tego akurat
słowa, bo nie chodzi wyłącznie o spektakle, ale również
inne działania. Zresztą zerknijcie do ramki.
Jedna z premier „Akademia
pana Kleksa” znalazła się w
VI konkursie na inscenizację dawnych dzieł literatury
polskiej „Klasyka żywa” i doczekała się pozytywnej recenzji od jednego z członków
komisji artystycznej. Zenon

Butkiewicz określił wałbrzyski
spektakl „przepisem na dobre
przedstawienie dla dzieci”,
„opowieścią o mądrej szkole i
mądrym nauczycielu”. A trzeba przyznać, że nie było łatwo
przygotować tę premierę,
ponieważ próby przerywane
były non stop pandemicznymi
zakazami. Ostatecznie udało
się i powstał spektakl, łączący
pokolenia poprzez m.in. nawiązania do kultowego filmu
z lat 80., wzbogacony o nowe
aranżacje znanych piosenek.
Stęskniony za kontaktem
z widzami TLiA wielokrotnie
zaznaczał swoją obecność
w sieci poprzez mnóstwo

działań. A to udostępnianie spektakli z bieżącego
repertuaru, a to prezentacja
kreatywnych zabaw i ćwiczeń
z aktorami lub wywiady z
nimi. W Internecie zaroiło się
od ciekawych propozycji audiobooków oraz filmów dla
dzieci i młodzieży, streamingów spektakli na żywo oraz
publikację cyklu wspomnień,
czyli ciekawostek z 75-lecia
działalności. A’propos roku
jubileuszowego. Z tej okazji
powstała publikacja o teatrze
„Wałbrzyska scena lalkowa”
pod red. Marleny Jasińskiej-Denst. Książka wydana została przez Stowarzyszenie

TE-ART w Wałbrzychu, dzięki
dofinansowaniu gminy.
W listopadzie wraz z Fundacją Edukacji Europejskiej
w Wałbrzychu TLiA rozpoczął
realizację projektu „Wałbrzyskie przedszkolaki – Akademia przedszkolaka” w formie
warsztatów teatralnych dla
dzieci w wieku 2,5–6 lat, które
potrwają w przedszkolach do
czerwca tego roku.
Dobra, dość podsumowań.
Teraz chyba najważniejsza
wiadomość. 5 stycznia wznowiono próby do spektaklu
„Chłopcy z placu Broni” Ferenca Molnára w adaptacji i
reżyserii Marty Streker, który

Co w zeszłym roku udało się zrobić w TLiA w Wałbrzychu?

• 2 premiery spektakli na żywo: „Żabcia i Ropuch” w reż. Marty Kwiek (7 marca) i „Akademia
pana Kleksa” w reż. Karoliny Maciejaszek (12 września),
• 1 premierę spektaklu on-line: „Przyjaciel” w reż. Seweryna Mrożkiewicza (5 lipca),
• 1 performatywne czytanie on-line: „Prawdziwy przyjaciel” w reż. Seweryna Mrożkiewicza,
• 1 słuchowisko: „Kot detektyw” w reż. Filipa Niżyńskiego (podczas IV Wakacyjnego Festiwalu
Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Hurra! Art! w Kielcach),
• 1 koncert piosenki aktorskiej on-line: „Do przyjaciela” w reż. Filipa Niżyńskiego,
• Lato w teatrze pn. „Poza horyzont” (wspólnie z Fundacją t:) dla dzieci w wieku 8–12 lat.

początkowo miał być ubiegłoroczną premierą jubileuszową.
Premiera klasyki literatury dla
młodzieży (dla widzów 10+)
planowana jest, uwaga, na
6 lutego. Zagra w niej cały
zespół. Jeśli obecna sytuacja
nie ulegnie zmianie, spektakl
będzie transmitowany na
żywo w internecie. „Chłopcy
z placu Broni” to spektakl o
prawdziwej przyjaźni kolegów i ich walce nie tylko o
miejsce zabaw, ale o „kawałek ojczyzny”. W wojnie o
tytułowy plac walczą dwie
grupy: chłopcy z placu Broni z
Jonaszem Boką na czele oraz
Czerwone Koszule, którym
przewodzi Feri Acz. Największą odwagą i hartem ducha
wykazuje się najmłodszy z
nich, Ernest Nemeczek, gdy w
obronie własnych przekonań
poświęca to, co najcenniejsze
– swoje życie. Przyjaźń, honor,
odwaga, lojalność i poświęcenie to wartości, z którymi zetknie się młody widz. Spektakl

podejmuje też ważny temat
wykluczenia, uczy zrozumienia, że w społeczeństwie,
tak jak na placu Broni, każde
ogniwo jest ważne, a w grupie tkwi niewyobrażalna siła.
Staje się lekcją solidarności
społecznej, wzajemnego szacunku oraz działania według
wyznaczonych i przyjętych
przez grupę zasad.
„Chłopcy z placu Broni” to
swoista zabawa w okrutny
świat dorosłych, począwszy
od przybierania kostiumów i
masek, które noszą aktorzy,
wypowiadania słów czy podejmowania różnych działań,
ale zarazem ukazująca wrażliwość natury dziecięcej. Na
koniec to próba oswojenia
trudnego tematu choroby i
śmierci. Nie wiemy jak wy, ale
my już nie możemy doczekać
się tej premiery. Nieważne czy
w teatrze zatopieni w fotelach, czy przed ekranem monitora na swoich kanapach.
Red
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Zanim do kina

Serce to jest muzyk
Wiem, wiem. Zachwycać się takim prostym i naiwnym filmem, to
prawdziwy obciach. Mimo to postaram się bronić produkcję Kay’a
Pollaka. Przede wszystkim „Jak w
niebie” oparte jest na emocjach.
I jeśli damy się im unieść, to już
po nas. Szwed, czyli Pollak, robi
z nami co chce. Porusza, złości,
wzrusza, wreszcie wyciska łzy. A
tego już nie można nie docenić.
We współczesnym, pędzącym na
złamanie karku, świecie opowiadanie o najprostszych ludzkich
sprawach to prawdziwe artystyczne wyzwanie.
Autorzy scenariusza – Kay i Carin Pollak – opisali historię uznanego i rozchwytywanego kompozytora Daniela Dareusa (Michael
Nyqvist), który niespodziewanie
przeżywa zawał. Ta sytuacja zmusza artystę do zmiany trybu pracy i
powrotu do rodzinnej wioski. Tam
znajduje lokum i spokojne zajęcie.
Przyjmuje propozycję miejscowe-

go pastora – prowadzenie chóru kościelnego. Z czasem próby
zmieniają się w spotkania towarzyskie. Uczestnicy dzielą się swoimi kłopotami i pomagają sobie
wzajemnie. A o serce ich nauczyciela zabiega jedna z chórzystek.
W ten sposób odmienia się życie
Dareusa i mieszkańców urokliwej
wioski. Oczywiście w tej sielance
nie mogło zabraknąć dramaturgii.
Pojawiają się zatem postaci o nie
najlepszych intencjach, jak zazdrosny pastor. Jest jeszcze stres
związany z udziałem amatorów
– wokalistów w konkursie chórów.
Zdaję sobie sprawę, że konstrukcja fabuły powstała z prostych desek bez sęków i spękań.
Skutkuje to tym, że widz dość
szybko orientuje się, co się dzieje
na ekranie, w którą stronę potoczą się sprawy i jak się zakończą.
Bohaterowie także nie intrygują
złożonością psychologiczną i z
bajkową naiwnością ulegają prze-

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Nim wszystko wróci do normalności i kina będą przyciągać nas
repertuarem pełnym nietuzinkowych premier, chciałbym podzielić się z wami zestawem filmów, które stały się dla mnie najważniejsze. Dziś chciałbym polecić „Jak w niebie” Kay’a Pollaka.

mianom. To wszystko prawda,
ale co z tego, gdy „Jak w niebie”
przywraca wiarę w uczucia, bezinteresowne dobro i pokazuje, że
wiele rzeczy może być prostszych
niż nam się wydaje. Od infantylności chronią nas jeszcze odtwórcy
głównych ról Michael Nyqvist i
Frida Hallgren (Lena zakochana
w panu od muzyki). Mimo ich
harlekinowych dialogów wierzy
się w miłość i przeznaczenie. Może

17
czasami warto ulec magii takiego
bezpretensjonalnego i poruszającego kina. Przecież takie rzeczy
przytrafiają się w prawdziwym
świecie.
Niedawno słyszałem, jak ktoś
bezinteresownie dał schronienie
bezdomnemu z psem, który nocował w samochodzie. W tej sytuacji
mogę z czystym sumieniem polecić „Jak w niebie”.
Piotr Bogdański
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Okiem gracza

Dobre i do tego polskie!

SKN

CHALLENGER

Uwaga! Niech tytuł was nie zwiedzie! To nie będzie artykuł o Cyberpunk 2077! Czemu? Ponieważ. Mam dosyć! O tej grze mówi się tak
często, że mam wrażenie, że słyszę to słowo częściej niż ,,Dzień dobry”!

Prawnik radzi
Te porady mogą wam się bardzo
przydać. Zastanawialiście się,
jak zaskarżyć uchwałę wspólnoty? Odpowiada nasz prawnik
Adam Daraż.
Właściciele mieszkań mają
prawo zaskarżyć uchwałę
wspólnoty mieszkaniowej,
jeżeli nie zgadzają się z jej
postanowieniami. Może to
nastąpić jedynie w ustawowo
określonych przypadkach.
Kluczowe jest zachowanie
odpowiedniego terminu wniesienia pozwu o uchylenie
uchwały wspólnoty. O zaskarżenie uchwały może ubiegać
się właściciel mieszkania tylko

w drodze złożenia pozwu
do sądu. Uprawnienie to nie
przysługuje natomiast najemcom ani innym domownikom
zamieszkującym lokal. Właściciel może zaskarżyć uchwałę
z powodu jej niezgodności z
przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali. Jest to
możliwe również w sytuacji,
gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.

Pozew o uchylenie uchwały
wspólnoty mieszkaniowej
powinien zawierać powody,
które uzasadniają sprzeciw
wobec przyjętych postanowień oraz takie elementy jak
adresy stron czy załączniki
istotne dla danej sprawy. Podstawy do zaskarżenia uchwały
wspólnoty określa ustawa
z 24.06.1994r. o własności
lokali. Są to niezgodność z
przepisami prawa, niezgodność z umową właścicieli,
naruszenie przez uchwałę
zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, naruszenie przez uchwałę
interesów właściciela lokalu w
inny sposób.
Pozew można złożyć przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni

UWAGA KONKURS

Wielokrotnie chwaliliście, że burgery ze Złotej Stacji to pierwsza
klasa. No więc mamy dla was niespodziankę. W tym tygodniu partnerem naszej zabawy jest… a jakże Złota Stacja! Żałujemy, że wciąż nie
można usiąść przy stoliku w tej niepowtarzalnej restauracji i na miejscu
skosztować pysznych potraw, ale nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło. Możecie przecież zamawiać tam dania na wynos. Sami
możecie spróbować ich specjałów, wystarczy, że weźmiecie udział w
naszej zabawie. Do wygrania są burgery ufundowane przez Restaurację Złota Stacja. Dzięki nam posilicie się zupełnie za darmo. Wystarczy
znać odpowiedź na pytanie. Widzicie fotografię obok? W jakich dwóch
miejscach w Wałbrzychu można zwiedzić Ogrody Światła?
Nagrodami dla osób znających prawidłową odpowiedź są 3 dowolnie
wybrane burgery. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników dobrego
jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Złota
Stacja w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (20 stycznia)
do piątku (22 stycznia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że burgery otrzymacie na
wynos. Podstawą jest oczywiście kupon z poprawną odpowiedzią.

od dnia podjęcia uchwały na
zebraniu ogólnym właścicieli
albo od dnia powiadomienia
wytaczającego powództwo o
treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania
głosów. Wraz z upływem tego
terminu prawo do zaskarżenia wygasa i tym samym nie
może on zostać przywrócony
ani przedłużony. Dzień podjęcia uchwały oznacza rozpoczęcie biegu 6-tygodniowego
terminu umożliwiającego zaskarżenie.
Dodatkowo uchwałę
wspólnoty mieszkaniowej
można uznać za nieważną,
jeżeli nastąpi szczególnie
rażące naruszenie prawa.
Dotyczy to działań sprzecznych z zasadami współżycia
społecznego, np. czynności

takie oczywiste i proste (w dobrym
znaczeniu tego słowa), ale im dalej
w las (dosłownie!) tym pojawiało
się coraz więcej niespodzianek i
zaskakujących możliwości. Przed rozpoczęciem szykowałam się na to, że
moim zadaniem będzie chodzenie po
pustym miasteczku i rozwiązywanie
zagadek logicznych. Jednak ważnym
aspektem okazała się eksploracja,
która odblokowała wiele niespodziewanych przygód. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że dróżki prowadzące
do tych punktów nie były oznaczone,
ale jakimś sposobem wiedziałam
dokładnie, dokąd mam iść. Brawa dla
designerów!
Julia SKN Challenger

krzywdzących członka wspólnoty. Na taką nieważność
może powołać się każda zainteresowana osoba, a 6-tygodniowy termin nie ma w
tym przypadku zastosowania.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie każde naruszenie
wymogów formalnych jest
traktowane jako powód nieważności uchwały.
Opłata sądowa za zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej jest stała i wynosi
200 zł. Zaskarżona uchwała
podlega wykonaniu, chyba że
sąd wstrzyma jej wykonanie
do czasu zakończenia sprawy.
Najważniejsze jest przestrzeganie 6-tygodniowego terminu, który uprawnia do zaskarżenia uchwał podjętych przez
wspólnotę mieszkaniową.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.microsoft.com)

Więc wywody na ten temat zostawię
moim kolegom i koleżankom, którzy
mieli przyjemność (tj. posiadacze PC)
lub przykrość (przeważnie posiadacze
konsoli) biegać z Keanu Reevesem po
Night City.
Ja natomiast chciałabym opowiedzieć wam o innej polskiej produkcji,
która przypadkiem wpadła do mojej
biblioteki podczas zimowej wyprzedaży na Steam. Wiem, że dopiero co
rozpoczęliśmy nowy rok, ale wróćmy
na chwilę do 2014, w któr ym to
premierę miało Zaginięcie Ethana
Cartera.
Gdybym miała opisać tę grę jednym
słowem, byłoby to „nieoczekiwana”.
Na początku wszystko wydawało się

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

KUPON
W jakich dwóch miejscach w
Wałbrzychu można zwiedzić Ogrody
Światła?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Złota Stacja
przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu
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Boso, ale z pazurem

Teraz czas na
złuszczanie

» Zima to dobry czas na złuszczenie skóry

Jesień, zima i wczesna wiosna to
dobry czas na zabiegi złuszczające.
Odmłodzenie skóry, spłycenie blizn
i zmarszczek, czy rozjaśnienie przebarwień to tylko mała część efektów,
które można dzięki temu osiągnąć.
Najczęstsze pole działania to twarz,
szyja i dekolt.

Bardzo popularne są w tym
okresie peelingi chemiczne.
Zależnie od potrzeb skóry
specjalista dobiera odpowiedni kwas. Każdy ma swoje
określone działanie. Jedne
działają regulująco na gruczoły łojowe czy nawilżają nie
powodując przy tym złuszczania, inne stymulujące skórę do
odnowy i rewitalizacji, działają
intensywnie i
złuszczająco.
Pamiętajcie,
że po zabiegu

z użyciem tych drugich środków, skóra będzie zaczerwieniona. W ciągu 2-3 dni napina
się i może być odczuwalny
dyskomfort, później rozpoczyna się złuszczanie. Osoba
wykonująca zabieg powinna
poinstruować, jak w tym czasie ma przebiegać pielęgnacja
domowa. Już po pierwszym
zabiegu, gdy na-

» Kwasy, pędzelek, miarka – wszystko, co
jest potrzebne do działania

latem. Nie wolno również
w czasie kuracji opalać się
oraz korzystać z solarium. Ze
względu na mocne działanie
preparatów pod wpływem
promieni słonecznych skóra

może wytworzyć większe
ilości barwnika, co może skutkować powstaniem przebarwień.
Odpowiednio dobrany zabieg do problemu to

podstawa. Terapie najlepiej
dostosuje kosmetyczka czy kosmetolog po uprzednim wywiadzie, ocenie stanu skóry i
wykluczeniu przeciwwskazań.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA

» Do zabiegów złuszczających
wykorzystywany jest retinol

stąpi pełna regeneracja, widoczne są efekty.
Kolejnym świetnym zabiegiem złuszczającym, typowo
o działaniu przeciwstarzeniowym są zabiegi z retinolem.
Jednym z najpopularniejszych
i najbardziej efektywnych jest
Retix C. Główny bohater tej
procedury to retinol – postać
witaminy A – jak wiadomo
witaminy młodości.
Po przeprowadzonym zabiegu w gabinecie klient idzie
do domu z nałożoną maską
właśnie z retinolem, którą
zmywa po kilku godzinach.
Podobnie jak przy kwasach
powodujących złuszczanie, tu
również skóra napina się, by
następnie zejść. Daje to efekt
nowej, zdrowszej i zdecydowanie młodszej skóry.
Dopełnieniem zabiegów
gabinetowych jest pielęgnacja domowa. Dobry krem
posiadający w swoim składzie retinol czy kwasy jest
uzupełnieniem intensywnych
zabiegów gabinetowych.
Wspomnianych rodzajów
pielęgnacji w
gabinecie nie
wykonuje się
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 10

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
2 - praktykowanie wspólnej nagości
w miejscach specjalnie wydzielonych
4 - osoba prowadząca terapię
11 - komórki jajowe ryb
12 - usuwanie owłosienia poprzez wyrywanie go
14 - ręczne narzędzie do podnoszenia i
przenoszenia materiałów sypkich
15 - arbiter powołany do oceny uczestników
konkursu
16 - zupka z rozgotowanego w wodzie ryżu lub
kaszy
18 - rodzaj wysokiego męskiego głosu o
groteskowym brzmieniu
Pionowo:
1 - kakaowe, czekoladowe ciasto
3 - swobodna przeróbka tekstu, rozwijająca
lub modyfikująca oryginał
5 - osoba posiadająca rozległą wiedzę
6 - melodia będąca sygnałem rozpoczęcia
zbiórki
7 - dziedzina medycyny zajmująca się
schorzeniami wieku podeszłego
8 - powierzchnia sterowa statku powietrznego
9 - dorosły samiec wilka
10 - człowiek o dużej sile - często przy tym
niezbyt rozgarnięty
13 - świątynia prawosławna
17 - wiatr typu fenowego, wiejący w
południowej Polsce

Odpowiedzi z poprzedniego wydania

Poziomo:
3 - pirat działający na zlecenie
władcy – korsarz
6 - tajna organizacja przestępcza zawiązana w 1820 w
Królestwie Neapolu – camorra
7 - okres pobytu na wczasach,
kursach - turnus
11 - potężnej wielkości obszar
wokół słońca – heliosfera
12 - jednostka pojemności
elektrycznej w układzie SI farad
13 - instrument strunowy
wywodzący się ze starożytnej
Grecji - lira
14 - zbiór wszystkich ubrań,
które są czyjąś własnością –
garderoba
15 - osobnik roślinny lub
zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju - zarodek
17 - zdobiona trumna w
kształcie skrzyni ceramicznej
lub kamiennej - sarkofag
18 - rodzaj układu scalonego,
wyprodukowany w jednym
krysztale krzemu - czip

Pionowo:
1 - rodzaj mocnej, półlnianej
lub lnianej tkaniny wykonanej
w splocie skośnym - drelich
2 - sytuacja bezruchu, braku
działania - marazm
4 - technika śledcza polegająca na badaniu porównawczym linii papilarnych – daktyloskopia
5 - wybitny muzyk posiadający mistrzowską technikę
wykonawczą - wirtuoz
8 - akt woli ciała kolegialnego
- uchwała
9 - półpasożyt porastający
drzewa stanowiący świąteczną dekorację - jemioła
10 - stan psychiczny, w którym
człowiek łatwo wpada w złość
- irytacja
16 - tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku wulkanizacji kauczuku – ebonit
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NASI ULUBIEŃCY

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

Pomyślcie, żeby przygarnąć zwierzaka
To może być przełomowa decyzja, zwłaszcza dla tych, którzy nigdy nie opiekowali się żadnym zwierzęciem. Ale gwarantujemy – naprawdę warto. Dzięki
adopcji nie tylko robicie wielką przysługę kotom lub psom po przejściach, ale
dzięki temu zdobywacie dozgonną przyjaźń czworonoga. Może być coś piękniejszego?!
Wiek: 13 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
27.10.2020

Staruszka Adela poleca się do adopcji! Ta nieduża suczka szuka dobrego, nowego domu,
który otoczy ją miłością i ciepłem!

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
31.10.2020

Cezar to spaniel, który ma charakterek, dlatego wymaga pracy i cierpliwości. Obdarzony
miłością, na pewno będzie wspaniałym przyjacielem nowego właściciela.

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

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

AHMED, nr ewidencyjny 144/20
Wiek: 2 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

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

ERNI, nr ewidencyjny 248/20
Wiek: 12 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
06.11.2020

Erni to pies, który na starość trafił do schroniska… Czy znajdzie nowy, kochający dom,
który otoczy go miłością i zapewni mu
szczęście?

MIGDAŁ, nr ewidencyjny 195/20
Wiek: 12 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
26.08.2020

Migdał to starszy piesek, który jest przyjazny i ufny wobec ludzi. Polecamy go do
adopcji – niech na stare lata znajdzie dobro
i miłość.

BAMBO, nr ewidencyjny 205/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.09.2020

Bambo to uroczy psiak o czarnym umaszczeniu. Szukamy dla niego nowych właścicieli, którzy zapewnią mu należyty komfort
życia.

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
10.11.2020

Gajowy sporo przeszedł w swoim życiu.
To spokojny i dobry psiak, który szuka kochającego domu, w którym zazna spokoju
i miłości.

STEFEK, nr ewidencyjny 271/20
Wiek: 15 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
21.12.2020

Psi senior Stefek to uroczy kundelek, który
lubi towarzystwo ludzi i szuka kochającego
domu. Poleca się do adopcji!
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

ADELA, nr ewidencyjny 243/20
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program tv

Piątek

20:00
POLSAT

Poniedziałek

POLSAT

20:05

Zwierzogród

TVN

ﬁlm animowany, USA, 2016

Do Zwierzogrodu - metropolii, w której
mieszkają wyłącznie zwierzęta - przybywa
ambitna Judy Hopps. Od małego marzy
o zostaniu oﬁcerem policji. Jest pierwszym
roślinożercą w mieście zatrudnionym
jako stróż prawa. Komendant Bogo
oddelegowuje nową podwładną do
sprawdzania parkometrów, ponieważ nie
wierzy, że królik może wykonywać bardziej
odpowiedzialne zadania. Już na początku
służby Judy zostaje oszukana przez lisy,
Nicka Bajera i Finnicka.

22 - 28 stycznia 2021

20:05

Sobota

22:00

Ja, robot

TVN

Rok 2035, Chicago. Roboty wkraczają do
codziennego życia ludzi, pełniąc rolę ich mechanicznych służących. Odpowiednie oprogramowanie sprawia, że są w stanie wyręczać
ich niemal we wszystkich dziedzinach życia.
Gotują, sprzątają, kierują samolotami,
opiekują się dziećmi i dotrzymują towarzystwa. Detektyw Del Spooner nie ufa sztucznej
inteligencji i z pogardą patrzy na maszyny,
które nazywa blaszakami. Przedstawiciele
ﬁrmy U.S. Robotics zapewniają jednak, że ich
produkt nie zagraża ludziom.

20:05

Czas na miłość
komediodramat, Wielka Brytania, 2013

TVN

Matrix Rewolucje
ﬁlm sf, USA, 2003

Neo (Keanu Reeves) był już bardzo bliski
poznania prawdy o Matriksie. Po trudnym
pojedynku zapada jednak w śpiączkę.
Przebywa w nieokreślonym miejscu, gdzieś
między Miastem Maszyn a Matriksem. Cały
czas czuwa przy nim wierna i oddana Trinity
(Carrie-Anne Moss). Morfeusz (Laurence
Fishburne) przeżywa chwile zwątpienia.
Jest całkiem prawdopodobne, że wybraniec,
któremu poświęcił tyle uwagi, może być systemem kontroli - dziełem twórców Matriksa.
Armia maszyn atakuje Zion.

W noworoczny poranek 21-letni Tim dowiaduje
się od ojca, że potraﬁ przenosić się w czasie.
Może nawet zmieniać wydarzenia ze swojego
życia, lecz musi liczyć się z tym, że każda taka
ingerencja wywiera wpływ na teraźniejszość.
Niepewny siebie, marzący o wielkiej miłości
chłopak zamierza wykorzystać niezwykły
dar, aby znaleźć ukochaną. Po przeprowadzce
do Londynu poznaje pełną uroku Mary. Tego
samego wieczoru ma premierę sztuka teatralna
napisana przez jego przyjaciela Harry’ego (Tom
Hollander).

Wtorek

ﬁlm sf, USA, 2004

Niedziela

WIESZ CO | NR 3/19.1.2021 r.

Środa

23:15

Miasto złodziei

TVP2

dramat kryminalny, USA, 2010

Boston. Wywodzący się z rodziny o kryminalnej
przeszłości charyzmatyczny Doug MacRay
dowodzi szajką bandytów. Specjalizuje się
w napadach na banki. Kompana z bandy,
nieobliczalnego Coughlina, traktuje jak
brata. Podczas kolejnego skoku zamaskowani
złodzieje biorą na zakładniczkę Claire Keesey.
Kobieta szybko odzyskuje wolność, jednak nie
jest w stanie zapomnieć o tym, co przeżyła.
Pamiętają o niej również przestępcy, którym
nie podoba się odkrycie, że mieszka ona w ich
okolicy.

Czwartek

22:15

Lol

POLSAT

komedia romantyczna, USA, 2012

Lola jest śliczną i bystrą nastolatką, która nie
ma szczęścia w miłości. Tuż po rozpoczęciu
roku szkolnego dowiaduje się, że jej chłopak
Chad (George Finn) zdradzał ją podczas
wakacji. Upokorzona dziewczyna postanawia
poderwać jego najlepszego przyjaciela, Kyle’a
(Douglas Booth), który jest wokalistą w zespole
rockowym. Po pewnym czasie uświadamia
sobie, że naprawdę zaczyna coś do niego czuć.
Niefortunne zdarzenie sprawia jednak, że Lola
zaczyna podejrzewać, iż także Kyle nie jest jej
wierny.

Step Up 2
ﬁlm muzyczny, USA, 2008

Andie po śmierci matki zamieszkuje u jej przyjaciółki, Sarah, w ubogiej dzielnicy Baltimore.
Dziewczyna ma kłopoty z nauką, gdyż całkowicie poświęca się pasji tańca. Większość czasu
spędza na treningach z grupą 4 1 0, z którą
zamierza wystartować w nielegalnym konkursie tańca ulicznego, The Streets. Zaniepokojona
postępowaniem nastolatki Sarah postanawia
odesłać ją do ciotki w Teksasie. Wtedy kolega
Andie, Tyler, namawia opiekunkę, by posłała
podopieczną do renomowanej Akademii Sztuki
w Maryland.

piątek

22 stycznia

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Peru - kraina skrajności
- Andy i Altiplano
- cykl dokumentalny

05:20 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor Kleist - serial
06:45 Anna Dymna
- spotkajmy się
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Zacznij od nowa
- magazyn
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

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
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Blondynka - serial TVP
21:55 U Pana Boga
za piecem - komedia
23:45 Dawca pamięci
01:30 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial

18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Przepis dnia - magazyn
kulinarny
20:55 Postaw na milion
- teleturniej
21:50 Hotel Vidago Palace
- serial obyczajowy,
prod. Portugalia, 2016
22:45 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
23:50 Uciekający pociąg
- dramat, prod. USA, 1985
01:50 Zostańmy przyjaciółmi
- komedia romantyczna
03:35 Diamenty są wieczne
- ﬁlm sensacyjny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
- program kulinarny
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
FILM PRZYGODOWY

20:05 Władca pierścieni:
Powrót króla
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2003, reż. Peter
Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Sean Astin,
Bernard Hill, John Noble,
John Rhys-Davies, Billy
Boyd, Dominic Monaghan
00:15 Kryptonim U.N.C.L.E.
- ﬁlm sensacyjny, Wielka
Brytania, USA, 2015, reż.
Guy Ritchie, wyk. Henry
Cavill, Armie Hammer,
Alicia Vikander
02:40 Kuba Wojewódzki
- talk show rozrywkowy
03:30 Uwaga!
- magazyn
03:45 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
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
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM ANIMOWANY

20:00 Zwierzogród
Zwierzogrodu nie
można pomylić z żadnym
innym miastem. Jest to
jedyna w swoim rodzaju
współczesna metropolia
zamieszkiwana wyłącznie
przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie jest ważne,
jakim stworzeniem jesteś
- czy to największym
z lwów, czy może malutką
ryjówką.
22:20 X-Men
- ﬁlm akcji
00:45 Resident Evil:
Degeneracja
02:45 Tajemnice losu
04:45 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Powidoki - Krzysztof
Kamil Baczyński
- program publicystyczny
08:40 Rzeźba w poszukiwaniu
miejsca - reportaż
09:15 Którędy po sztukę
- Józef Simmler
09:30 Kapryśne lato
- ﬁlm fabularny
11:00 Rzeka kłamstwa
- serial TVP
12:30 Gdzie jest dziadek?
- ﬁlm krótkometrażowy
13:00 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
- cykl dokumentalny,
prod. Finlandia, 2014
15:00 Powidoki - Krzysztof
Kamil Baczyński
- program publicystyczny
15:25 Młoda Wiktoria - ﬁlm
kostiumowy, prod. USA,
2009, reż. Jean - Marc Vale,
wyk. Emily Blunt

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce z
przestępczością na ulicach
San Francisco. Głównym
bohaterem jest sprytny
policjant Nash Bridges
(Don Johnson), który w
raz ze swoim partnerem
Joe Dominguez (Cheech
Marin) walczy z przestępczością w mieście.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny - serial
sensacyjny
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

17:20 Czterdziestolatek
- serial TVP
18:30 Informacje
kulturalne
18:50 Powidoki
19:10 Co dalej?
19:25 Antyfonie
20:00 Strzały po zmierzchu
- Zawodowiec
- western
21:55 Tego się nie wytnie
- talk-show
23:40 Gomorra - serial, prod.
Włochy, Niemcy, 2014
00:35 Teraz animacje!
- Red Light Train - ﬁlm
00:45 Teraz animacje! - Xoxo
Pocałunki i uściski - ﬁlm
01:05 Co dalej?
01:20 Informacje kulturalne
01:50 Kino Mistrzów - Zagubiona autostrada - ﬁlm

20:00 Krzyżowy ogień
Dwóch płatnych zabójców
dostaje zlecenie zlikwidowania narkotykowego
bossa. Gdy okaże się,
że cel chroniony jest
przez agentów Interpolu,
zawodowcy zawierają
sojusz, by wspólnie
wykonać zadanie.
22:00 Inferno: Piekielna
walka
00:00 Replikant
02:00 Castle
02:50 Dyżur - serial
dokumentalny
03:15 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial

TVN 7
06:30 Pierwsze damy
PRL - serial
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Brzydula - serial
KOMEDIA

20:30 W doborowym
towarzystwie - ﬁlm
komedia, USA, 2004, reż.
Paul Weitz, wyk. Topher
Grace, Scarlett Johansson,
Marg Helgenberger, David
Paymer, Clark Gregg,
Philip Baker Hall, Selma
Blair, Malcolm McDowell
Dennis Quaid
22:55 47 roninów
- ﬁlm przygodowy, Wielka
Brytania, USA, Węgry,
Japonia, 2013, reż. Carl
Rinsch, wyk. Keanu
Reeves, Hiroyuki Sanada,
Tadanobu Asano, Rinko
Kikuchi, Ko Shibasaki,
Cary-Hiroyuki Tagawa
01:25 Druga strona
medalu
01:55 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Sędzia Judy 10:25 Nowe
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 - serial kryminalny
prod. Polska 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 18:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Święty Typowe
i nietypowe sceny z życia
małej społeczności, lokalne
intrygi i kryminalne zagadki
oraz osobiste perypetie
bohaterów. 21:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:05
Droga przez piekło

TV Trwam
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
Wielcy duchem 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30
Aktywna zima 14:55 Słowo
Życia 15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia Koronką
do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy
sakrament 16:35 Świat na
wyciągnięcie ręki
17:00 Świętość w codzienności
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

TVP 1

TVP 2

TVN

06:00 Sprawa dla reportera
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
08:40 Pełnosprawni
09:10 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
09:40 Fascynujący świat
- Klasztory Europy
10:50 Blondynka - serial TVP
11:50 Mściciel z Laramie
- western, prod. USA
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci
14:25 Przyrodnik na tropie
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Zakochaj się w Polsce
15:55 Skoki Narciarskie
17:15 Teleexpress
17:25 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Przepis dnia - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:20 Rodzinny ekspres
- magazyn
11:50 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
12:55 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 The Voice Senior
17:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk!

05:15 Mango - telezakupy
07:25 Kobieta na krańcu
świata
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
13:05 Na Wspólnej - serial
14:55 Wyjątkowe domy
15:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
16:30 Kolekcja smaków
17:00 Klinika bez tajemnic
18:00 Patent na dom
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 #TVNpomagajmysobie
20:05 Czas na miłość
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, 2013, reż. Richard Curtis, wyk. Domhnall
Gleeson, Rachel McAdams,
Bill Nighy, Lydia Wilson,
Lindsay Duncan, Margot
Robbie
22:45 Słodki listopad - ﬁlm
melodramat, USA, 2001

SERIAL KRYMINALNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

HORROR

20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę
- Czwarta władza
- dramat, prod. USA,
2017, reż. Steven Spielberg, wyk. Meryl Streep,
Tom Hank
23:35 U Pana Boga
za piecem
- komedia, prod. Polska,
1998, reż. Jacek Bromski,
wyk. Ira Łaczina, Jan
Wieczorkowski,
Krzysztof Dzierma,
Andrzej Zaborski
01:25 Dawca pamięci
- ﬁlm fabularny
03:05 Przypadkowi zakochani
- komedia
04:30 Z pamięci - felieton
04:35 Zakończenie

20:00 The Voice Senior
- Przesłuchania w ciemno
22:10 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:15 Mów mi Vincent
- komedia, prod. USA,
2014, reż. Theodore Melﬁ,
wyk. Bill Murray, Naomi
Watts, Melissa McCarthy
01:10 Regulamin
zabijania
- dramat, prod. USA,
Wielka Brytania,
2000, reż. William
Friedkin, wyk. Tommy
Lee Jones
03:25 Bo oszalałem
dla niej
- komediodramat,
prod. Polska, 1980,
reż. Sylwester Chęciński
05:05 Zakończenie

23
23 stycznia

program tv

WIESZ CO | NR 3/19.1.2021 r.
sobota

01:10 Maggie
- ﬁlm horror,
USA, Szwajcaria,
2015, reż. Henry Hobson,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely
Richardson, Douglas
M. Griﬃn
Nastolatka Maggie zostaje
zainfekowana przez wirusa, który zamienia ludzi w
zombie. Dziewczyna może
liczyć tylko na pomoc
swojego ojca.
02:55 Kuchenne
rewolucje - program
kulinarno-rozrywkowy
03:45 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
04:00 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT
06:00
08:30
10:10
10:40
11:40
12:40
13:45
14:45
15:45
17:45
18:50
19:25
19:45
19:55
20:00

Nowy dzień z Polsat
Pierwsza gwiazdka
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Bogaty dom - Biedny
dom
Rolnicy. Podlasie
Rolnicy - Tak się żyje
u nas na wsi
Nie mów do mnie
śmieciarzu!
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Sport
Pogoda
Strażnicy Galaktyki
Zuchwały awanturnik
Peter Quill kradnie
tajemniczy artefakt
stanowiący obiekt
pożądania złego i potężnego Ronana, którego
ambicje zagrażają całemu
wszechświatowi.

FILM PRZYGODOWY

22:40 Hitman
Bohaterem ﬁlmu
jest genetycznie
zaprogramowany
wysokiej klasy płatny
morderca znany
jako Agent 47. Jego
znaki szczególne to
śmiertelny wdzięk, niczym
niezakłócona precyzja
i duma z wykonywanej
pracy. Ale nawet 47 nie
sprosta nieprzewidzianemu splotowi zdarzeń...
00:40 Demonstracja siły
Kryminalne imperium
Alexandra Coatesa
rozwija się bez przeszkód
- do czasu, gdy jego drogi
skrzyżują się z Icemanem.
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

TVP Kultura

TV Puls

07:00 15 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha - Dwie
Dorotki - ﬁlm animowany
08:50 Od ucha do ucha
- Straszny sen
majsterkowicza - ﬁlm
animowany
09:00 Od ucha do ucha
- Kundelek
09:05 Od ucha do ucha
- Czerwone i czarne
09:25 Od ucha do ucha
- Marnie. Przyjaciółka ze
snów - ﬁlm animowany
11:10 Serialowa nostalgia
12:20 Jak to jest być moją
matką
12:55 Wydarzenie aktualne
13:20 Kobra - Melissa
14:45 Tego się nie wytnie
16:10 Retro kino - Ucieczka
w kajdanach - ﬁlm
18:25 Tamte lata, tamte dni
18:55 Scena muzyczna

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Ocalony
Czterech członków SEAL
Team 10 otrzymuje
zadanie zabicia lidera
talibów.

DRAMAT

THRILLER

20:00 Bilet do kina
- Przed wschodem
słońca
- ﬁlm prod. Austria, USA,
1995, reż. Richard Linklater, wyk. Ethan Hawke,
Julie Delpy
21:45 The Rolling Stones
00:30 Mocne Kino - Miasto
umarłych - ﬁlm
fabularny, prod. Wielka
Brytania, 1960, reż. John
Llewellyn Moxey, wyk.
Betta St. John
02:00 Strzały po zmierzchu
- Zawodowiec - western,
prod. Włochy, Hiszpania
03:50 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:51 Zakończenie

22:00 Furia - thriller
Córka detektywa
Thomasa Cravena zostaje
zastrzelona na progu
drzwi jego domu. Policjant
rozpoczyna śledztwo,
by znaleźć sprawcę.
00:40 Wykonać wyrok
Policjant udając skazańca
przenika do więzienia,
by rozwiązać zagadkę
seryjnych morderstw.
02:20 Castle
03:30 Taki jest świat
04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska

TVN 7
04:30
06:35
06:55
07:55
08:55
09:25
13:30

15:50

17:35

Mango - telezakupy
Angry Birds - serial
Szkoła - obyczajowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Ten moment
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Gremliny II - ﬁlm S-F,
USA, 1990, reż. Joe Dante,
wyk. Zach Galligan,
Phoebe Cates, John Glover,
Robert Prosky, Robert
Picardo, Christopher Lee
Akademia policyjna III:
Ponowne szkolenie ﬁlm komedia, USA, 1986,
reż. Jerry Paris, wyk.
Steve Guttenberg, Bubba
Smith, David Graf, Michael
Winslow, Marion Ramsey,
George Gaynes
Złoty kompas
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2007, reż. Chris Weitz
FILM SF

20:00 Terminator II:
Dzień sądu
- ﬁlm S-F,
USA, Francja, 1991,
reż. James Cameron,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton
Terminator T-800 ma
za zadanie uchronić
od śmierci Johna Connora,
który w przyszłości
poprowadzi ludzi do
walki przeciwko
maszynom.
22:55 Kontakt
- ﬁlm S-F, USA, 1997,
reż. Robert Zemeckis,
wyk. Jodie Foster,
Matthew McConaughey,
James Woods, John Hurt,
Tom Skerritt
02:05 Noc magii

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Tuż przed
tragedią 09:05 Galileo 11:05
Zaginione cesarstwo 12:55
STOP Drogówka
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00 Święty
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:10 Bez litości 2 Katie
przyjechała do Nowego
Jorku by zostać modelką, ale
pracuje jako kelnerka i stara
się o profesjonalne zdjęcia do
swojego portfolio. Zwabiona
fałszywym ogłoszeniem
dostaje się w ręce trzech
obcokrajowców, którzy
torturują ją i gwałcą, a potem
wywożą do Europy. Kiedy
udaje jej się uciec, postanawia zemścić się na nich z taką
samą bezwzględnością,
z jaką oni pastwili się nad nią.
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Aktywna
zima 13:20 Ocalić od zapomnienia 13:30 Msza Święta
14:35 Opowieść o świętym
Augustynie
15:10 100 cudownych miejsc na
świecie. Świątynia w Edfu,
Dolina Nilu, Egipt 15:20 Co
by było gdyby zwierzęta
mówiły? Baśka Murmańska
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10
Generał naszej wolności
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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niedziela
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TVP 1

TVP 2

TVN
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsc
09:05 Las bliżej nas
09:30 Okrasa łamie przepisy
10:05 Stulecie Winnych
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Msza Święta
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Rwanda 2020
13:10 BBC w Jedynce - Dynastia - Dynastie
14:10 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Skoki Narciarskie
16:45 Teleexpress
16:55 Skoki Narciarskie

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Zacznij od nowa
- magazyn
11:50 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko
muzyczne
12:55 Świąteczny Koncert
Życzeń - koncert
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:10 Szansa na sukces. Opole
2020
- widowisko muzyczne
16:10 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Lepsza połowa- serial

07:25 Nowa Maja w ogrodzi
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
12:30 Co za tydzień
- magazyn
12:55 Kolekcja smaków
13:25 Wyjątkowe domy
13:55 Patent na dom
14:55 Władcapierścieni:
Powrótkróla
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2003, reż. Peter
Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Sean Astin,
Bernard Hill, John Noble,
John Rhys-Davies, Billy
Boyd, Dominic Monaghan,
Orlando Bloom
19:00 Fakty
19:40 Raport smogowy
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Dobre, podaj dalej

06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:35 Dom
Prawdziwie nieziemska
animacja. Spotykamy
z nad wyraz uroczym
kosmicznym stworkiem.
Jego nadzwyczajna
pogoda ducha i wieczny
optymizm, nie podobają
się jednak wszystkim jego
pobratymcom i biedny
kosmita musi ratować
się ucieczką.
10:35 Karate Kid 4: Mistrz
i uczennica
Mistrz karate,
Miyagi bierze pod
swoją opiekę 17-letnią,
zbuntowaną nastolatkę,
Julie . Dziewczyna
początkowo traktuje starego mistrza opryskliwie
jednak z czasem oboje
zaprzyjaźniają się.
12:50 Zwierzogród - ﬁlm

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna z
cerkwi w Drohiczynie
08:30 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard
Bernstein - Spotkania z
muzyką - Młodzi artyści cykl dokumentalny, prod.
Niemcy, USA, 1970
09:40 Od ucha do ucha
- Kopciuszek - opera
12:20 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
13:20 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
13:55 Hrabina z Hongkongu komedia, prod. USA, 1967,
reż. Charles Chaplin
15:55 Kromer Festival Biecz
2020 - Unlocked
17:15 Niedziela z...
twórczością Andrzeja
Strzeleckiego
18:05 Niedziela z...
- Andrzejem Strzeleckim
Prezentacje

05:40 Rodzinny interes
08:30 Obłędny rycerz
Podszywający się pod
rycerza giermek William
bierze udział w turnieju
rycerskim.
11:05 Zaczarowana
Księżniczka zostaje przez
złą królową wyrzucona z bajki i traﬁa na
Manhattan, gdzie próbuje
odnaleźć się w prawdziwym świecie.
13:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Muzykanci z miasta
Bremy
14:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Gwiazdy i dukaty
15:50 Sześć dni, siedem nocy
Pragnąc dostać się na
pobliskie Tahiti, Robin
wynajmuje awionetkę
pilotowaną przez gburowatego Quinna.

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Angry Birds - serial,
Finlandia
06:55 Szkoła - obyczajowy
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:55 Ten moment
10:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:20 Poszukiwacze - ﬁlm
western, USA, 1956, reż.
John Ford, wyk. John
Wayne, Jeﬀ rey Hunter,
Natalie Wood, Vera Miles,
Ward Bond, John Qualen,
Henry Brandon
15:50 Bliźniacy - ﬁlm komedia,
USA, 1988, reż. Ivan
Reitman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Danny
DeVito, Kelly Preston,
Chloe Webb, Bonnie
Bartlett, Trey Wilson
18:15 Akademia policyjna IV:
Patrol obywatelski
- ﬁlm komedia, USA, 1987

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Tuż przed
tragedią 09:05 Mistrz kierownicy ucieka 11:15 Galileo
13:20 STOP Drogówka 14:20
Gwiazdy Kabaretu
15:30 Mistrz kierownicy
ucieka, cz. 3 W parę lat po
wyczynach piratów szos,
Smokeya Smokeya i Bandziora, restaurator z Texasu
zamawia przewóz ogromnego rekina z Louisiany do
restauracji. 17:05 Zabójcza
obsesja Molly mieszka
drzwi w drzwi z zakochanym
w niej Dylanem, z którym
rozstała się z powodu jego
ciągłych wyjazdów w trasy
motocrossowe.
19:00 Galileo 20:00 Droga
przez piekło 22:00 Nawrót
depresji gangstera 00:05
Śmierć na 1000 sposobów
01:25 STOP Drogówka 02:25
Disco Polo Life

TELETURNIEJ

SERIAL FABULARYZOWANY

FILM SF

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM SF

18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Osiecka
- serial TVP
21:15 Sanatorium miłości
- reality show
22:10 Sanatorium miłości.
Kulisy programu
22:20 Zakochana Jedynka
- Grudniowa panna
młoda
23:55 Czwarta władza
- dramat, prod. USA
02:00 Między światami
- dramat, prod. USA, 2010l
03:40 Jaka to melodia?
04:35 Z pamięci
- Leon Schiller
- felieton

19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Regulamin zabijania
- dramat, prod. USA,
Wielka Brytania, 2000,
reż. William Friedkin,
wyk. Tommy Lee Jones
22:15 Kino bez granic
- Labirynt kłamstw
- dramat, prod. Niemcy,
2014
00:25 Róża - dramat,
prod. Polska, 2011, reż.
Wojciech Smarzowski,
wyk. Agata Kulesza,
Marcin Dorociński, Kinga
Preis, Jacek Braciak
02:15 Uciekający pociąg
- dramat, prod. USA, 1985
04:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:05 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Matrix Rewolucje
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski,
wyk. Keanu Reeves,
Carrie-Anne Moss,
Laurence Fishburne,
Hugo Weaving, Jada
Pinkett Smith
22:50 John Q - ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Nick Cassavetes, wyk. DenzelWashington, Robert Duvall,
Kimberly Elise, James
Woods, Anne Heche, Ray
Liotta, Obba Babatunde,
Daniel E. Smith
01:25 Nieobecni. Kulisy
powstawania serialu
01:30 MasterChef - program
rozrywkowy
03:50 Noc magii

15:15 Strażnicy Galaktyki
Zuchwały awanturnik
Peter Quill kradnie tajemniczy artefakt stanowiący
obiekt pożądania złego
i potężnego Ronana,
którego ambicje zagrażają
całemu wszechświatowi.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaretowa
Noc Pod Gwiazdami.
Lidzbark Warmiński
2019
22:45 Mexican - komedia
01:15 Ja, robot
- ﬁlm prod. USA, Niemcy,
2004
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Poradnik pozytywnego
myślenia - komedia
romantyczna, prod. USA,
2013, reż. David O. Russell
22:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:35 Capote - ﬁlm biograﬁczny, prod. USA, 2005,
reż. Bennett Miller
00:40 Teraz animacje!
- Red Light Train
00:50 Teraz animacje!
- Xoxo Pocałunki
i uściski
01:15 Kino nocne - Przed
wschodem słońca
03:05 Co słonko widziało
- ﬁlm obyczajowy
05:10 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2 na
stream.tvp.pl

17:50 Plan gry
Joe Kingman
jest wielką gwiazdą
amerykańskiego footballu.
Jego życie jest usłane
wiecznymi imprezami
i sukcesami. Bajecznie
bogaty, uwielbiany przez
wszystkich pewnego dnia
odkrywa, że ma córkę!
Od teraz będzie musiał
znaleźć czas na wychowywanie swojego dziecka,
czytanie bajek i bieganie
na kurs baletu.
20:00 Prawo zemsty
- ﬁlm akcji
22:10 Czas zemsty
00:20 Vice: Korporacja
zbrodni
02:15 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Jestem legendą
- ﬁlm S-F, USA, 2007,
reż. Francis Lawrence,
wyk. WillSmith, Alice
Braga, CharlieTahan,
Salli Richardson
22:15 Sztandar chwały
- ﬁlm wojenny,
prod. USA, 2006,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Ryan Phillippe,
Jesse Bradford, Adam
Beach, John Benjamin
Hickey, John Slattery,
Barry Pepper, Jamie
Bell, Paul Walker,
Robert Patrick
01:00 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:45 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40
Geniusz Stworzenia 12:00
Anioł Pański 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:05
Jestem Gabriel 15:40 Święty
na każdy dzień 15:45 Kolory
Świętości 15:50 100 cudownych miejsc na świecie. Most
Golden Gate, San Francisco,
USA 16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Tam, gdzie Bóg płacze 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kolory Świętości 21:00 Apel
Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej
Górze 21:20 Informacje dnia
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program tv

TVP 1
05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:30 Ojciec Mateusz - serial
11:20 Kasta - Hakerka - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce - Dynastia
- Dynastie. Lwy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Tango spektakl teatralny
23:00 Putin: historia rosyjskiego szpiega. Wrogowie
i zdrajcy
24:00 Warto rozmawiać
01:00 Grudniowa panna
młoda
02:40 Kamper - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 2016

TVP 2
05:20
05:55
06:50
07:20
07:55
10:45
10:55
11:25
11:35
12:35
13:15
14:05
14:35
15:10
16:00
16:35
17:10
18:00
18:20
18:45

Cafe piosenka
Doktor Kleist - serial
Coś dla Ciebie
Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski
Nabożeństwo Kościoła
Ewangelicko - Reformowanego w Żychlinie
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
Kozacka miłość - serial
kostiumowy
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
Więzień miłości
Panorama
Va Banque - teleturniej
Kozacka miłość - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Hotel Vidago Palace
22:45 Lepsza połowa - serial
23:25 Fritz Bauer kontra
państwo
- dramat, prod. Niemcy,
2015, reż. Lars Kraume,
wyk. Ronald Zehrfeld,
Burghart Klauner
01:15 Warto kochać - serial
02:15 Labirynt
kłamstw
- dramat,
prod. Niemcy, 2014
04:25 Rodzinka.pl
- serial komediowy TVP
04:50 Zakończenie

TVN
05:05
05:35
05:45
07:00
08:00
11:35
11:45
12:50
13:50
14:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:25
19:50
19:55
20:10

Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Mango - telezakupy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Dobre, podaj dalej
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital
Rozwód. Walka
o wszystko
Szpital - program
obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Rozwód. Walka o
wszystko
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Nico: Ponad prawem
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1988, reż. Andrew Davis,
wyk. Steven Seagal, Pam
Grier, Henry Silva, Daniel
Faraldo, Sharon Stone,
Nicholas Kusenko
23:40 Walka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2009, reż. Dito Montiel,
wyk. Channing Tatum,
Terrence Howard, Luis
Guzman
01:50 Co za tydzień
02:15 Na granicy światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
03:00 Uwaga! - magazyn
03:15 Noc magii
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06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 MEGA HIT - Ja, robot
Rok 2035. Naukowcy
dokonali szeregu
genialnych wynalazków,
które pozwoliły na pełną
automatyzację życia.

07:00 Muzyczne poranki
08:10 Tego się nie wytnie
09:55 Reżyserzy - cykl dokumentalny, prod. Wielka
Brytania, 2018
11:00 Rzeka kłamstwa
- serial TVP
12:30 Siostry - ﬁlm dokumentalny, reż. Michał Hytroś
12:55 Jimi Hendrix: Hear My
Train A Comin
14:35 Nauka - ﬁlm
15:10 Hubal - dramat wojenny,
reż. Bohdan Poręba, wyk.
Ryszard Filipski, Małgorzata Potocka
17:30 Czterdziestolatek
- serial TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Rok 2021
19:20 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
20:00 Panorama kina
polskiego - Amator
- dramat obyczajowy
22:00 Powidoki

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek
to odrębna tematyka. W
każdym z nich nie brakuje
“zabójczej prędkości”,
efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. Chcą, aby
zawsze na pierwszym miejscu stała sprawiedliwość.
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

22:40 Plan ucieczki
- ﬁlm sensacyjny
Ray Breslin jest czołowym
ekspertem w tworzeniu
zabezpieczeń więziennych. Jego projekty to
najlepsze z najlepszych
rozwiązania. Całe życie
pracował nad stworzeniem super zabezpieczeń,
które zminimalizują
szansę ucieczki więźniów
do zera.
01:00 Jack Reacher:
Nigdy nie wracaj
03:40 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

22:20 Żelazna klasyka
- Długie pożegnanie
- dramat, prod. USA, 1973,
reż. Robert Altman, wyk.
Elliott Gould, Nina van
Pallandt, Sterling Hayden,
Mark Rydell, Henry Gibson
00:20 Scena muzyczna
- Iza Połońska
- koncert
01:20 Informacje kulturaln
- informator kulturalny
01:45 Poradnik pozytywnego
myślenia
- komedia romantyczna,
prod. USA, 2013,
reż. David O. Russell,
wyk. Bradley Cooper
03:55 Tamte lata,
tamte dni
- Marta Lipińska
04:30 Teledyski

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Porwanie
22:10 Łotr 1. Gwiezdne wojny
- historie
00:55 Taki jest świat
01:30 Dyżur - serial
dokumentalny
02:10 Na jedwabnym
szlaku
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
06:30 Pierwsze damy
PRL - serial
07:00 Sędzia Anna
Maria Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:30 Chyłka-Zaginięcie
- serial kryminalny,
Polska
Kiedy znika trzyletnie
dziecko mecenas Chyłka
postanawia rozwikłać tę
sprawę.
22:40 W sieci zła
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Gregory Hoblit,
wyk. Denzel Washington,
John Goodman, Donald
Sutherland, Embeth
Davidtz, James Gandolﬁno
01:15 Niewierni - serial, USA
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
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
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Więźniowie dzielnicy
W slumsach opanowanych
przez gangi 14-letni Lucas,
który jako dziesięciolatek
wciągnięty został w handel
narkotykami, próbuje
uchronić przed podobnym
losem swojego brata.
23:00 Ucho Prezesa - serial
komediowy 23:25 Wampiry 01:00 Śmierć na 1000
sposobów

TV Trwam
11:30 Przyroda w Obiektywie
11:45 100 cudownych miejsc
na świecie i Kopuła na Skale,
Izrael 11:55 Święty na każdy
dzień 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Historia, której nie pamiętam
13:15 Młodzi Światu 13:25
Święty na każdy dzień 13:30
Msza Święta 14:30 Filmowe
Życiorysy 15:35 Filmowe
życiorysy 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 Las uczy i bawi
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
Starego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel
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TVP 2
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05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
10:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Peru - kraina skrajności Wybrzeża Pacyﬁku
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Wspólne Słowo
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:25 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
- program kulinarny
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital
13:50 Rozwód. Walka o
wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka o
wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn

07:25 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Białoruski klimat
09:05 Handlarz cudów
- dramat, prod.
Polska, Szwecja, 2009, reż.
Jarosław Szoda, Bolesław
Pawica, wyk. Borys Szyc
11:00 Rzeka kłamstwa
- serial TVP
12:30 Pola
13:00 Za młodzi na śmierć
14:05 Scena muzyczna
- Iza Połońska - koncert
15:05 Ciemnego pokoju nie
trzeba się bać - ﬁlm
15:50 Wspomnienie lata
- ﬁlm obyczajowy
17:25 Czterdziestolatek
- serial TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Co dalej?
19:10 Powidoki
19:25 Wydarzenie aktualne
20:00 Teatr Telewizji - Kalina

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

FILM SENSACYJNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
997
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Ostatni cesarz - dramat
02:35 Facet z odzysku - ﬁlm
04:15 Magazyn Ekspresu
Reporterów

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Hotel Vidago Palace
- serial obyczajowy
22:45 Lepsza połowa
- serial TVP
23:20 Ludzkie historie
- Graniczne cięcie - ﬁlm
00:25 Zapowiedź - thriller
02:35 Fritz Bauer kontra
państwo
- dramat
04:30 Poetka z Arabii
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy, 2017, reż.
Andreas Wolﬀ, Stefanie
Brockhaus
05:30 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Paszporty Polityki,
2020
22:00 Miasto złodziei
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2010, reż. Ben
Aﬄeck, wyk. Ben
Aﬄeck, Rebecca Hall,
Jon Hamm, Jeremy
Renner, Blake Lively, Pete
Postlethwaite
00:35 Kuba Wojewódzki
- talk show rozrywkowy
01:40 Niewierni
- serial, USA
02:35 MasterChef
- program rozrywkowy
03:45 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
04:00 Noc magii

21:40 Lekkie obyczaje
- Zwariować
ze szczęścia - komedia,
prod. Włochy, Francja,
2016, reż. Paolo Virzi,
wyk. Valeria Bruni
Tedeschi, Micaela
Ramazzotti
23:45 Co dalej?
00:05 Informacje kulturalne
00:30 Młoda Polska - Oko
Boga - ﬁlm
00:55 Panorama kina
polskiego - Amator
- dramat obyczajowy
02:55 Kino nocne - Mistrz
- dramat
05:00 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

TVP Kultura
07:00
07:25
08:00
08:25
09:05
11:00
13:00
14:05
15:05
15:45
17:20
18:30
18:50
19:10
19:25
20:00

Co się dzieje
Teledysk
Informacje kulturalne
Białoruski klimat
Panna Nikt
- dramat
Rzeka kłamstwa
- serial TVP
Za młodzi na śmierć
- Kurt Cobain - ﬁlm
dokumentalny
Scena muzyczna
- Grzegorz Tarwid
- koncert
Gdyby ryby
miały głos
- ﬁlm krótkometrażowy
Piękności nocy
Czterdziestolatek
- serial TVP
Informacje kulturalne
Co dalej?
Powidoki Pani Bovary
- program publicystyczny
Wydarzenie aktualne
Makbet
KOMEDIA

22:45 Lekkie obyczaje
- Kiedy Harry poznał
Sally - komedia
00:25 Co dalej? - program
publicystyczny
00:45 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:15 Młoda Polska
- Czarnowidzka
- ﬁlm krótkometrażowy
01:45 Panorama kina
polskiego - Konopielka
- komedia,
prod. Polska, 1981,
reż. Witold Leszczyński,
wyk. Krzysztof Majchrzak,
Anna Seniuk
03:30 Kino nocne - Spis
cudzołożnic - komedia,
prod. Polska, 1994
04:45 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne.
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
FILM AKCJI

20:00 Więzienie w ogniu
- ﬁlm akcji
Jack Stone traﬁa
do tego samego więzienia
co Rosjanin Balama.
Tam postanawia się
zemścić za mord na jego
rodzinie.
21:45 Krzyżowy ogień
23:45 Władcy ognia
01:45 Dyżur - serial
dokumentalny
02:20 Na jedwabnym
szlaku
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:30 Pierwsze damy PRL
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
FILM SENSACYJNY

20:30 Szukając
sprawiedliwości
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1991, reż. John
Flynn, wyk. Steven Seagal,
William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen
Mitchell, Gina Gershon
22:40 Siedem
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1995,
reż. David Fincher,
wyk. Brad Pitt, Morgan
Freeman, Richard
Roundtree, Kevin Spacey,
Gwyneth Paltrow, R. Lee
Ermey
01:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:20 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty 12:55 Wzór 13:55 Kobra - oddział pecjalny 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 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny - serial kryminalny prod. Polska 21:05
Bez przedawnienia 23:35
Ucho Prezesa 00:00 Bitwa
o Sewastopol Wybuch wojny
przekreśla marzenia młodej
studentki, Ludmiły, która
zmuszona jest zaciągnąć się
do armii. 02:30 Interwencja

TV Trwam
10:45 Zew natury 11:05
Mocni w wierze 11:35 Myśląc
Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Nieoczekiwana podróż
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Msza Święta 14:30
Święta Klara 15:25 Ja głuchy
15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem
mamą 16:30 Kalejdoskop
Młodych 16:50 Niezwykłości
przyrody Nowej Zelandii
17:00 100 cudownych 17:10
Prosto o gospodarce 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potraﬁ 19:45 Modlitwa 20:00
Informacje 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1
05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Brahmaputra
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Geniusze i marzyciele.
Henryk Magnuski - ﬁlm
22:05 Historia bez tajemnic
- Tony Halik. Urodzony
dla przygody - ﬁlm
23:45 McMaﬁa - serial
01:00 Mapy gwiazd
- dramat
03:00 W szeregach ISIS
- serial, prod. USA, 2017

TVP 2
05:50
06:50
07:20
07:55
10:45
10:50
11:20
11:30
11:55
12:25
13:15
14:05
14:35
15:10
16:00
16:35
17:10
18:00
18:20
18:45

Doktor Kleist - serial
Pożyteczni.pl Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski
Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
Koło fortuny
- teleturniej
Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
Więzień miłości
Panorama
Va Banque - teleturniej
Kozacka miłość - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:45 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Urodzona gwiazda
- serial, prod. Rosja, 2015
22:45 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
23:15 Kino relaks - Lol - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
01:00 Tylko jedno spojrzenie
- serial kryminalny
02:10 Stroiciel Himalajów
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania
03:50 Defekt - serial
04:45 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
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TV Puls

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
- program kulinarny
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka o
wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
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
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Sami Swoi
Ta jedna z najpopularniejszych polskich komedii
to opowieść o dwóch
zwaśnionych rodach:
Pawlaków i Karguli.

07:00 Teledyski
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Rok 2020 - cykl
dokumentalny
08:55 Głosy - dokumentalny
09:20 Wspomnienie lata
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Adam Guziński, wyk. Urszula Grabowska, Robert
Więckiewicz
11:00 Maria Curie - serial
12:30 Niepospolita - ﬁlm
krótkometrażowy
13:00 Fabryka Hitów: Rytm
- cykl dokumentalny
14:05 Fabryka hitów - Świat
jest wasz - cykl dokumentalny, prod. Wielka
Brytania, 2015
15:10 Przez całą noc - dramat
16:50 Tango - ﬁlm animowany
17:15 Czterdziestolatek
- serial TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Co dalej?
19:10 Niedziela z...

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Łotr 1. Gwiezdne wojny
- historie
Historia grupy rebeliantów
zjednoczonych w śmiałej
misji polegającej na
kradzieży planów imperialnej Gwiazdy Śmierci.

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIODRAMAT

FILM AKCJI

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Wyzwanie
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2016, reż. Henry Joost, Ariel Schulman, wyk. Emma
Roberts, Dave Franco,
Emily Meade, Miles Heizer,
Juliette Lewis
23:30 Operacja Dunaj
- ﬁlm komedia, Polska,
Czechy, 2009, reż. Jacek
Głomb, wyk. Tomasz Kot,
Zbigniew Zamachowski,
Maciej Stuhr, Jiří Menzel,
Przemysław Bluszcz, Eva
Holubová
01:50 MasterChef
03:05 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc magii

21:55 Klik: i robisz,
co chcesz
Architekt Michael
Newman skupia się przede
wszystkim na pracy.
Zaniedbuje swoją rodzinę:
piękną i kochającą żonę
Donnę oraz dwoje dzieci.
Jednak zestresowany
mężczyzna liczy na to, że
jego szef Ammer w końcu
go doceni i zaproponuje
mu spółkę.
00:10 Skok przez miotłę
Jason i Sabrina
są idealną parą
- młodzi, zakochani,
nie mogą się doczekać
chwili, w której zostaną
małżeństwem.
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

20:00 Na wschód od Hollywood - Zagubieni
- komediodramat,
prod. Czechy, 2015,
reż. Petr Zelenka,
wyk. Martin Myika, Tom
Bambuek, Marek Taclk,
Marcial Di Fonzo Bo
22:00 Więcej niż ﬁkcja
- Klimt i Schiele: Eros i Psyche - ﬁlm dokumentalny,
prod. Włochy, 2018
23:40 Berlin Live - Leftﬁeld
00:55 Co dalej?
01:15 Informacje
kulturalne
01:45 Lekkie obyczaje
- Zwariować
ze szczęścia - komedia
03:45 Kino nocne - Nic
śmiesznego - komedia,
prod. Polska, 1995

22:45 Dredd
- ﬁlm akcji
Miasto przyszłości.
Władzę absolutną sprawują w nim sędziowie. Wśród
nich jest Sędzia Dredd,
który staje do walki z
dilerami zabójczego
narkotyku.
00:45 Ocalony
- ﬁlm akcji
02:55 Taki jest świat
04:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:30 Pierwsze damy
PRL - serial
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 Sąd rodzinny
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
FILM SENSACYJNY

20:40 Teoria spisku
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Richard Donner,
wyk. Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart,
Cylk Cozart, Stephen Kahn,
Terry Alexander
23:25 Nagłe zderzenie
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1983, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Sondra Locke,
Pat Hingle, Bradford
Dillman
Inspektor Callahan tropi
mordercę, który z zimną
krwią dokonuje egzekucji
na swoich oﬁarach.
01:55 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
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
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Underworld 2: Ewolucja Losy
Seleny i Michaela 23:20
Ucho Prezesa
23:45 Królowie nocy Nowy
Jork, 1988 rok. Bobby
Green jest managerem
nocnego klubu w Brooklynie,
należącego do rosyjskiego
maﬁoza, Buzhayeva. Planuje
przyszłość u boku pięknej
Amandy i otwarcie kolejnego
klubu dla Buzhayeva. 02:05
Interwencja - magazyn

TV Trwam
09:50 100 cudownych miejsc
na świecie 10:00 Audiencja
Generalna 11:00 Świat na
wyciągnięcie ręki 11:15 Co
by było gdyby zwierzęta
mówiły? Baśka Murmańska
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:40
Prosto o gospodarce 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Filmowe
życiorysy 13:30 Msza Święta
14:30 Antarktyda 15:25
Ja głuchy 15:50 Ma się
rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Galilejczyk
- prezentuje Keith Garner
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

28 stycznia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Brahmaputra
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:15 Cafe piosenka
- talk-show
05:45 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:45 Zacznij od nowa
- magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
16:00 Koło fortuny - teleturniej

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
program kulinarny
11:45 Ukryta prawda
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
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
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 To nie tak
jak myślisz kotku
Historia uwikłanych
w niespodziewany splot
wydarzeń uczestników
zjazdu lekarzy.

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni
- Marta Lipińska
08:55 Mały western
- ﬁlm animowany
09:15 Przez całą noc - dramat
11:00 Maria Curie
- serial biograﬁczny
12:35 Wakacje
13:00 Śladami wielkich
kompozytorów
14:05 Urodzeni artyści
14:35 Tango - ﬁlm animowany
14:45 Lokomotywa
14:50 Kwadrat - etiuda
14:55 Miniatury ﬁlmowe do
muzyki klasycznej
15:00 Katar - ﬁlm animowany
15:15 Moby Dick - dramat
17:25 Czterdziestolatek
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Co dalej?
19:15 Maria Jarema - reportaż
19:45 Którędy po sztukę
20:00 Tego się nie wytnie

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Pech to nie grzech
Piotr oraz jego narzeczona
Weronika zakładają się, że
Natalia przez trzy miesiące
z nikim się nie zwiąże,
ani nie zakocha. Chcąc
odegrać się na znajomych,
kobieta wpada w romantyczną intrygę.

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA KRYMINALNA

16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Ojciec Mateusz - serial
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy
Anity Gargas
- magazyn
23:05 Motel Polska
23:35 Magazyn kryminalny
997
00:20 Tanie Dranie
00:55 Londyńczycy - serial
01:50 Fałszerze. Powrót
sfory - serial

16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:50 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
21:50 Urodzona gwiazda
- serial, prod. Rosja, 2015
22:45 Żyj i pozwól umrzeć
- ﬁlm sensacyjny
00:55 Podróż na sto stóp
- komedia
03:00 Bez tożsamości - serial
03:50 Art Noc - koncert
04:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Najgorsze polskie
tatuaże
23:15 Bez smyczy
- ﬁlm komedia, USA,
2011, reż. Bobby Farrelly,
Peter Farrelly, wyk. Owen
Wilson, Jason Sudeikis,
Jenna Fischer, Christina
Applegate, Nicky Whelan,
Richard Jenkins
01:30 Klinika bez tajemnic
02:25 Człowiek
na krawędzi
- ﬁlm sensacyjny
04:05 Uwaga! - magazyn
04:20 Noc magii

FILM OBYCZAJOWY

22:15 Step Up 2
Andie ma 16 lat. Po śmierci
matki traﬁa pod opiekę jej
przyjaciółki, Sarah, z którą
zamieszkuje w ubogiej
dzielnicy Baltimore. Ku
rozczarowaniu opiekunki,
Andie nie najlepiej radzi
sobie w szkole, ponieważ
całą uwagę i energię
skupia na tańcu, który
wypełnia jej życie i
marzenia.
00:35 Nostalgia anioła
Susie zostaje w drodze ze
szkoły brutalnie zgwałcona i zamordowana przez
swojego sąsiada.
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

21:30 Kino Mistrzów - Zabicie
świętego jelenia
- ﬁlm prod. Irlandia, USA,
2017, reż. Jorgos Lantimos,
wyk. Colin Farrell, Nicole
Kidman
23:35 Tego się nie wytnie
23:55 Scena muzyczna
00:55 Co dalej? - program
publicystyczny
01:20 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:45 Na wschód
od Hollywood
- Zagubieni
- komediodramat,
prod. Czechy, 2015
03:40 Kino nocne - Ogród
rozkoszy ziemskich
- ﬁlm obyczajowy
05:50 Zakończenie dnia
05:50 Jeszcze więcej kultury

21:30 Podejrzani zakochani
- komedia kryminalna
Albert i Barbara szukają
miłości w sieci. Gdy na
siebie traﬁają, oboje
postanawiają udawać
kogoś innego. Na pierwsze
spotkanie w realu wysyłają swoich zastępców.
23:50 Brud
01:50 Menu na miarę
02:25 Taki jest świat
03:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:40 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
04:05 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
06:30 Pierwsze damy
PRL - serial
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
18:55 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
FILM OBYCZAJOWY

20:30 Szczęściarz
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2012,
reż. Scott Hicks,
wyk. Zac Efron,
Taylor Schilling, Blythe
Danner, Riley Thomas
Stewart, Jay
R. Ferguson
22:45 Facet z ogłoszenia
- ﬁlm komedia,
USA, 2005, reż. Gary
David Goldberg,
wyk. John Cusack, Elizabeth Perkins, Christopher
Plummer, Dermot Mulroney, Stockard Channing
Diane Lane
00:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:25 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25 Pamiętniki z wakacji W każdym
odcinku widzowie poznają
historie grupy przyjaciół,
którzy spędzają wakacje
w egzotycznych miejscach na
południu Europy.
12:25 Święty 12:55 Wzór
13:55 Kobra - oddział specjalny 14:55 STOP Drogówka
15:55 Kobra - oddział
specjalny 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial 20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny - serial
kryminalny 21:05 Bitwa
o Midway Wielkie widowisko
batalistyczne osnute wokół
decydujacego zwycięstwa
wojsk amerykańskiech
w wojnie na Pacyﬁku. 23:55
Ucho Prezesa - serial

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 Wyszyński 13:10 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta
14:30 Brat naszego Boga 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
Historia Bożego Narodzenia
17:25 Święty na każdy
dzień 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
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Fot. Archiwum prywatne Ryszarda Mordaka

» Drużyna KP Wałbrzych przed wiosenną rundą rozgrywek sezonu 1994/1995.
W górnym rzędzie od lewej: Spaczyński, S. Radziemski, Sobczak, Borek, K. Radziemski, Otok.
W środkowym rzędzie od lewej: J. Wodzyński (masażysta), Z. Górecki (pierwszy trener), Falkenberg, M. Górecki, R. Wodzyński, Prusik, Zawadzki,
Gawryszewski, Mordak (asystent trenera), Romańczak (kierownik drużyny).
W dolnym rzędzie od lewej: Gugała, Kulik, Michałowski, Pryka, Gąsiorowski (Fot. Archiwum prywatne Ryszarda Mordaka)

Jak połączono dwie „bidy”
Wiemy, że to, co napiszemy, niektórym może się nie spodobać, ale trudno. Trzeba się zmierzyć z trudną przeszłością. W pewnym okresie wycofywanie drużyn z rozgrywek stało się znakiem rozpoznawczym dla futbolu z Wałbrzycha. Takie są niestety fakty. Pierwszy raz piłkarze Górnika
nie przystąpili do wiosennych rozgrywek w sezonie 1991/92. Zapytacie,
chwila, chwila, ale jak w ogóle do tego doszło?
Żeby to zrozumieć, trzeba
cofnąć się do lata 1989 roku.
To wtedy po 6 sezonach drużyna z Nowego Miasta spadła
z ekstraklasy. Gdy jeszcze
4, no może 5 lat wcześniej,
na mecze biało-niebieskich
przychodziły tłumy widzów
(nierzadko 25 tys. i więcej
kibiców), zespół żegnał się
z najwyższą ligą w kraju
praktycznie przy pustych trybunach. Bo jak inaczej opisać „kępki” ludzi siedzących
gdzieniegdzie na drewnianych
ławkach wielkiego obiektu
głównie na trybunie pod charakterystycznym budynkiem z
napisem „Prasa, Radio, Telewizja”. Stał od strony obecnej
ul. Żwirki i Wigury.
Cały wałbrzyski sport przeżywał wtedy kryzys. Był on
powiązany z następującymi
w kraju przekształceniami gospodarczymi. I tym, że kopal-

nie, dla których dotąd piłkarze
byli oczkiem w głowie, przestały być – jakby to powiedział
Balcerowicz – rentowne. Nie
było widoków, żeby szybko
w miejsce potężnych kombinatów znaleźć innych sponsorów, mogących utrzymywać
drużynę piłkarską. Podobne
kłopoty mieli też piłkarze Zagłębia, również występujący
na zapleczu ekstraklasy, ale
futboliści z Białego Kamienia mieli minimalnie więcej
szczęścia.
No więc Górnik przystąpił
do II-ligowych zmagań sezonu
1989/90 pod wodzą wówczas
mało znanego trenera Mirosława Jabłońskiego, który dopiero
później wypłynął na szerokie
wody. Zespół radził sobie tak
sobie, a w pierwszej rundzie
„robotę” robił Leszek Kosowski, który pozostał w Wałbrzychu po spadku z ekstraklasy.

Zdobył on dla swojego klubu
w pierwszej rundzie 5 goli i co
ciekawe, mimo że po jesieni
wyjechał grać do RFN w SV
Meppen i tak został najlepszym
strzelcem Górnika w całych
rozgrywkach. To świadczy, jak
wielkie trudności ze zdobywaniem bramek mieli podopieczni
trenera Jabłońskiego. Sezon
biało-niebiescy zakończyli na
8 miejscu, ale już wtedy coraz
wyraźniejsze były pęknięcia na
strukturze górniczego klubu z
Nowego Miasta.
Przed sezonem 1990/91
zarząd klubu stanął przed nie
lada wyzwaniem. KWK „Wałbrzych”, dotąd możny sponsor drużyny, wymówiła etaty
wszystkim piłkarzom Górnika.
Zatrudnieni dotąd w kopalni
gracze pozostali nagle bez
zatrudnienia i przeszli na garnuszek klubu. To był potężny
cios, po którym za chwilę klub

miał się wywrócić. Sezon udało
się wprawdzie jakimś cudem
dokończyć, zaciskając jednak
pasa, gdzie się tylko dało. Zespół zajął 10 miejsce w tabeli.
Po c z ą t e k r o z g r y w e k
1991/92 nie wróżył niczego dobrego. Drużyna przegrywała mecz za meczem, a
przesilenie nastąpiło po 13
kolejce i porażce z Naprzodem
Rydułtowy. W tygodniu poprzedzającym następny mecz
z Rakowem Częstochowa,
zarząd wręczył zawodnikom
świadectwa pracy. Piłkarze,
którym klub zalegał z wypłatami, skontaktowali się z
prawnikiem. Ten poradził, że
w takiej sytuacji nie muszą
świadczyć stosunku pracy.
Dlatego w sobotę o 8:00 rano,
w dniu meczu z Rakowem piłkarze zgodnie odmówili wyjazdu na ligowe spotkanie do
Częstochowy. Zespół przegrał

pojedynek walkowerem, ale
wyjścia z patowej sytuacji
nie było widać. W kolejnym starciu u siebie z
Szombierkami Bytom
Górnik zagrał prawie
wyłącznie juniorami i
wysoko przegrał. Wtedy media obiegła słynna już wypowiedź grupy
piłkarzy, którzy oświadczyli, że jedząc
raz dziennie pierogi,
n i e
mają
siły
biegać

przez 90 minut po boisku.
Rundę jesienną udało się zakończyć, ale biało-niebiescy
zimę spędzili na 16 miejscu
w 18-drużynowej stawce. W
lutym 1992 roku, krótko przed
wznowieniem rundy wiosennej gruchnęła wieść, że Górnik
wycofuje się z II ligi. Władze
klubu wysłały do PZPN stosowne pismo, powołując się
na istniejący wówczas w regulaminie rozgrywek przepis
mówiący o tym, że drużyna
wycofująca się z rozgrywek
w trakcie sezonu może je
wznowić w następnym tylko
o jeden szczebel niżej. Dlatego
biało-niebiescy kolejny sezon
rozpoczęli w III lidze, ale go
nie… dokończyli. Zimą sezonu
1992/93 piłkarscy działacze w
Wałbrzychu zdecydowali się
połączyć dwa kluby – Górnika
i Zagłębie. Coś, co przed laty
wydawało się niemożliwe,
stało się faktem. Borykające
się z kłopotami finansowymi
dwa podmioty miały stworzyć
jeden, silniejszy organizm.
Ale jak to często bywa, gdy
spotykają się dwaj biedacy i
nawet połączą siły, nie staną
się od razu krezusami.
Tak więc wiosną 1993 roku
na piłkarskiej mapie Polski
pojawił się nowy twór, KP
Wałbrzych, który rozpoczął
zmagania w II lidze w miejsce Zagłębia. Kadrę drużyny
tworzyli: Waldemar Nowicki,
Zbigniew Prusik, Ryszard Spaczyński, Wojciech Turowski,
Ireneusz Bednarski, Andrzej
Pacek, Mirosław Otok, Robert Rzeczycki, Mieczysław
Gwiżdż, Maciej Jaworski,
Krzysztof Radziemski, Jarosław Borcoń, Arkadiusz
Nowomiejski, Piotr Jacyna,
Krzysztof Lakus, Zbigniew Zawadzki, Leszek Kosowski, Sebastian Gorząd,
Sławomir Gorząd, Jacek
Michałowski, Mieczysław
Dauksza i
Sebastian
Matuszak.
Tomasz
Piasecki

» Leszek Kosowski to absolutna ikona Górnika Wałbrzych
(Archiwum prywatne Leszka Kosowskiego)

Fot. Archiwum prywatne Leszka Kosowskiego
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Fot. Ryszard Burdek

» Nie można wszystkiego wygrywać „od deski do deski”, ale widać, że drużyna jest w kryzysie.
Pytanie brzmi – w jak głębokim? Na dodatek kontuzji doznał Maciej Koperski

Posłani w głąb smoczej jamy
Suzuki 1 Liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych przegrał po raz pierwszy od
dwunastu spotkań. Na wyjeździe musiał uznać wyższość Wisły Chemart
Kraków, choć długo prowadził i wydawało się, że kontroluje mecz.
Na pewno byliście kiedyś na
krakowskiej starówce. Urokliwe uliczki, misternie zdobione
kamienice, tłumy uśmiechniętych przechodniów (przed
pandemią), kolebka artystów,
piękne zabytki, z Kościołem
Mariackim i Sukiennicami na
czele. Nieopodal centrum,
po krótkiej przechadzce, wyrastają z kolei Uniwersytet
Jagielloński, Barbakan i majestatycznie królujący nad Wisłą
Wawel. Ta lokacja to przecież
powiew historii naszego kraju,
druga stolica, dom królów i
książąt. Z kolei wzdłuż rzeki
długie, otoczone zielenią,
ścieżki przyciągają entuzjastów joggingu. Tak wygląda
Kraków 1.0.
A Kraków 2.0? On też istnieje. To rynek przepełniony
turystami, na których, niczym

jak na łowną zwierzynę, polują miejscowi naciągacze.
To starówka pełna drogich
restauracji, skrojona cenami
pod zagranicznego (brytyjskiego) klienta. To cel wypraw romskich kapeli, które
przez nikogo nieproszone
odgr ywają półminutowy
koncert, po czym wyciągają
ręce po napiwki, najlepiej w
walucie obcej. Serce miasta
to także toksyny, bo Kraków
z jakością powietrza od lat
ma kłopoty. Wielowiekowa
historia kraju na Wawelu i
głębokie wrażenia estetyczne
współżyją za to z wielogodzinnym oczekiwaniem w
kolejce i głębokim sięganiem
do kieszeni przy kasie biletowej.
Górnik był przekonany,
że wybiera się do Krakowa

1.0. To miał być koszykarski
spacer, dwunasta wygrana
z rzędu lidera tabeli, śmiałe
potwierdzenie dominacji w
rozgrywkach. Wisła nie za-

znała smaku zwycięstwa od
końca listopada, przegrała
ostatnie sześć potyczek. W
trzeciej kwarcie wałbrzyszanie
prowadzili 70:58 i już myślami

Głowa do góry i na… klasówkę

Zaraz wyjaśnimy, o co chodzi z tym tytułem. Koszykarze Górnika przypominają nam dobrego ucznia, który w przerwie świątecznej dał sobie „na luz”. I gdy było wolne, nie przygotował
się w ogóle do kartkówek. Zamiast nauki wybrał grę na konsoli,
oglądanie filmów na Netflixie i częste wypady do dziewczyny.
O ile dwa sprawdziany, te z łatwiejszych przedmiotów – niech
będzie z plastyki (Kołobrzeg to malownicze miasto) i muzyki
(Opole to wszak stolica polskiej piosenki) – jakoś udało
się „przepchnąć”, wykorzystując ściągi oraz
wiedzę i nieco sprytu z poprzedniego
półrocza, to już w ostatnim z

byli w autokarze. To miała
być przyjemna wycieczka po
mieście Kraka, która powinna
zapisać w pamięci przyjemne
wspomnienia.

W czwartej kwarcie Górnicy zobaczyli jednak ten
drugi Kraków. Ten, gdzie dorożka konna wokół wąskich
ulic Starego Miasta kosztuje
fortunę. Wałbrzyszanie dali
się Wiśle naciągnąć. Niczym
naiwni turyści zaślepieni architektonicznym pięknem
Collegium Maius, poddali
się na parkiecie blaskowi
Białej Gwiazdy. Beniaminek
z Krakowa mozolnie odrabiał
straty, Jakub Żaczek i Paweł
Bogdanowicz trafili trudne rzuty za trzy przez ręce
obrońców, Kamil Zywert dwa
razy spudłował rzuty wolne,
a dzieło zniszczenia zwieńczył
Rafał Zgłobicki, najsprytniejszy w tłoku, trafiający po
zbiórce ofensywnej. Do tego
jeszcze ta kontrowersyjna
decyzja arbitrów, którzy na
trzy sekundy przed końcem,
przy stanie 78:77 dla Wisły,
najpierw przyznali piłkę Górnikom, by po chwili z tego
werdyktu się wycofać. Niegościnny Kraków 2.0 zrzucił
biało-niebieskich z ligowego
tronu i posłał w głąb smoczej
jamy. Jakby tego było mało,
dość poważnie wyglądającego urazu w pierwszej połowie doznał Maciej Koperski.
W następnych tygodniach
przed wałbrzyszanami nie
lada wyzwania. Już w środę, 20 stycznia grają u
siebie z trzecim w stawce
WKK Wrocław, w sobotę
czeka ich wyjazd do lidera
ze Słupska, a 30 stycznia w
Aqua-Zdroju podejmą najgorętszą aktualnie drużynę
ligi, czyli Znicz Pruszków,
który wygrał ostatnie siedem meczów.
Wisła Chemart Kraków –
Górnik Trans.eu Wałbrzych
80:77 (12:15, 18:19, 21:27,
29:16)
Górnik Trans.eu: Bojanowski 20, Ochońko 14, Cechniak
14, Jakóbczyk 10, Malesa 8,
Durski 6, Wróbel 3, Zywert 2,
Koperski 0, Ratajczak 0.
Dominik Hołda

historii (Kraków i wszystko jasne) limit szczęścia się wyczerpał.
I prymus wrócił do domu z „pałą”.
Zawodników Górnika uznajemy za ambitnych uczniów, którzy
potrafią wyciągać wnioski z porażek. Teraz
muszą wrócić do nauki, skoncentrować
się, wziąć do roboty i odpowiednio przygotować do klasówek z prawdziwych
„kobył”. Mecze z WKK i Czarnymi będą
jak klasówki z matematyki i chemii. Oceny
bardzo dobre pozwolą o biało-niebieskich
wciąż myśleć jako o prymusach. „Pały”
trzeba będzie
później poprawiać, a
z tym wiadomo jak
jest. Różnie.
ToP
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Dolnośląskie

Zakłady Aktywności Zawodowej
Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniają osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie
umysłowe lub chorobę psychiczną.
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