
Mięśnie zrobią swoje, 
ale głowa musi za nimi 
nadążyć 

| NR 40 (97) |5 PAŹDZIERNIKA 2021 
|  NAKŁAD:  10 .000  EGZEMPLARZY
| ISSN 2719-521X

B E Z P Ł A T N Y  T Y G O D N I K  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Gdy sąd dzieci zabiera
  str. 11

Prawy do lewego, 
wypij kolego!      str. 4

R
E

K
LA

M
A

R
E

K
LA

M
A

Dziś 36 stron

Olbrzym ukrywa się 
pod ziemią     str.  15

WAŁBRZYCH | BOGUSZÓW-GORCE | CZARNY BÓR | GŁUSZYCA | JEDLINA-ZDRÓJ | MIEROSZÓW  |STARE  BOGACZOWICE | STRZEGOM| SZCZAWNO-ZDRÓJ | Ś W I D N I C A  | Ś W I E B O D Z I C E |WALIM

str.  9
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Dlaczego o tym wspomina-
my? Ano dlatego, że pytacie 
nas w mailach, jak to jest, że 
ciągle jesteśmy tacy interesu-
jący i że wciąż zachwycamy i 
czyta nas się z zapartym tchem. 
Pewnie, że moglibyśmy pójść na 
łatwiznę, przepisywać żywcem 
komunikaty urzędowe lub in-
formacje od rzeczników praso-

wych, a potem chwalić się, jaki 
to my świetny tygodnik robimy. 
Dajcie spokój, przecież to nie o 
to chodzi. Nie lubimy chodzić na 
skróty. Jak to się teraz modnie 
mówi, w naszym DNA wpisana 
jest pracowitość i kreatywność. 
Dlatego co tydzień otrzymujecie 
nową dawkę interesujących 
tematów. 

Nie  będz iemy n ikogo 
oszukiwać, że jesteśmy tacy 
wszystkowiedzący. Nie, nie, 
nie tacy z nas mądrale. Część 
artykułów powstaje bowiem 
dzięki wam, Szanowni Czy-
telnicy. To właśnie wy często 
sygnalizujecie nam o pewnych 
rzeczach, które wydają się 
godne uwagi. Jasne, że nie 

nad wszystkimi zdołamy się 
pochylić. Wybieramy te naj-
bardziej intrygujące „cynki”, z 
których wydaje nam się, że po-
wstaną ciekawe artykuły. I tak 
to działa. Dlatego będziemy o 
tym pisać w kółko. Wiecie o 
czymś interesującym, dajcie 
nam koniecznie znać. Możecie 
zrobić to w prosty sposób. 

Napisać do nas maila na ad-
res: redakcja@wieszco.pl.

Tymczasem nie zwalniamy 
tempa i jak co tydzień propo-
nujemy wam potężną dawkę 
publicystyki, informacji oraz hu-
moru zamkniętą w 32 stronach 
naszego tygodnika. Szukajcie 
swoich ulubionych rubryk, 
odkrywajcie nowych bohate-
rów, śmiejcie się, gdy trzeba, 
ale także dajcie namówić się 
do refleksji nad ważnymi te-
matami. Wszak WieszCo daje 
do myślenia. Szukajcie nas w 
wersji papierowej w jednym z 
blisko 500 punktów kolportażu 
na terenie całej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Znajdziecie nas 
też online na stronie www.
wieszco.pl. Zawsze najnow-
sze wydanie, ale też każde z 
dotychczasowych, które się 
ukazały.

             Redakcja 

Już w latach 50. XX wieku 
przy ulicy Kościuszki działała 
restauracja Albatros? Był to 
niewielki lokal z gęsto usta-
wionymi stolikami, należący 
do Wałbrzyskich Zakładów 
Gastronomicznych. Panowała 
w nim kameralna, domowa 
atmosfera. Goście lubili tam 

przychodzić, witani byli przez 
uprzejmy i uśmiechnięty per-
sonel. Jak podaje prasa z 
lat 60.  Albatros wydawał 
codziennie około 600 smacz-
nych obiadów. Świadczy to 
o dobrej jakości posiłków i 
magii tego miejsca. Dzisiaj 
pomieszczenia po Albatrosie 

są opuszczone i zamknięte. 
Można się pokusić o stwier-
dzenie, że była to kultowa 
restauracja, gdyż wielu wał-
brzyszan wspomina ją z wiel-
kim sentymentem.

Red
Rubryka powstaje we współpracy 

z Biblioteką pod Atlantami
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POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 5.10
Temp. 13/11
przelotne opady

Środa 6.10 
Temp. 12/10 
pochmurno

Czwartek 7.10
Temp. 13/10 
deszcz

Piątek 8.10
Temp. 14/10
przelotne opady
 
Sobota 9.10
Temp. 16/10
słonecznie

Niedziela 10.10
Temp. 15/8
zachmurzenie małe

Poniedziałek 11.10
Temp. 13/7
zachmurzenie duże
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Jesteśmy jak ten Dobromir   
Młodszych czytelników informujemy, że to bohater polskiej kreskówki 
wyprodukowanej chyba w latach 70. Starszym nie musimy bliżej przed-
stawiać chłopca, który co odcinek wpadał na genialne pomysły. Nie 
chwaląc się, my podobnie jak tytułowy Dobromir, myślimy, dumamy, 
analizujemy i zawsze uraczymy czytelników czymś ciekawym.  

WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKWIESZCO WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKCO WTOREK

Czy wiesz, że…

Dziś u nas 36 stron! 



WIESZ CO | NR 40/5.10.2021 r. 3

Poznajmy te, które udało się odnaleźć w 
archiwalnych dokumentach. Pierwszy ze 
wspomnianych herbów (ten po lewej) obowią-
zywał od 1675 roku. Była to jodła z szyszkami.  
Wzmianka o jego barwach pochodzi z 1855 
roku (tło błękitne, jodła zielona, szyszki czarne). 
Drugi herb, środkowy, obowiązywał w latach 
1720-1754. Tarcza herbowa podzielona była 
na dwa pola. Górne przedstawiało dom na 
tle lasu, pole dolne – jelenia stojącego przed 
kolumną. Dolna część herbu (ta z jeleniem) to 
był herb nowego właściciela Wałbrzycha, hr. 
Christopha Friedricha zu Stolberg, który nabył 
miasto w 1719 roku. Trzeci herb (na elewacji 
po prawej) obowiązywał od 1764 roku. Przed-
stawiał dąb na tle gór. 

Przyjmuje się, że pierwowzorem tego drze-
wa herbowego był prawdziwy dąb rosnący 
w obecnym parku im. Sobieskiego. Według 
publikacji „Durch Waldenburgs Straßen” w 
1932 roku stary dąb usunięto, ponieważ 
spróchniałe drzewo było bliskie przewrócenia. 
W jego miejscu posadzono nowe drzewko 
(również dąb), a obok niego ustawiono kamień 
pamiątkowy z napisem (w tłumaczeniu: „Dąb 
miejski posadzony w 1933 roku w miejscu 
dębu herbowego”). 

Podczas rewitalizacji parku przed 7 laty 
robotnicy natrafili na ten kamień, przykryty 
warstwą ziemi. Władze miasta planowały, że 
wykorzystają turystycznie to miejsce i odkryty 
głaz pamiątkowy stanie się atrakcją. Niestety nic 
z tego nie wyszło. Dzisiaj kamień leży przy dębie, 
niemal całkowicie zagłębiony w gruncie. Szkoda. 

Raczej na pewno kolejny herb ustanowiono 
w 1809 roku (dąb z żołędziami, na zielonej 
murawie, bez gór w tle), gdy w wyniku tzw. 
ordynacji miejskiej z 1808 roku zniesiono 
prywatność miast pruskich i Wałbrzych stał 
się miastem samorządowym niezależnym od 

dotychczasowych właścicieli. W herbarzu z 
1870 roku H. Saurma-Jeltsch pisał: „herb Wał-
brzycha jest wymowny – to heraldyczna aluzja 
lasu, drzewa, zieleni na zielonym gruncie w 
białym (względnie błękitnym) polu”. Niestety 
zamieszczona w publikacji dwukolorowa gra-
fika nie oddawała ducha herbu, ale wyraźnie 
jest on przedstawiony w herbarzach O. Huppa 
(np. z 1898 roku czy wydanego po 1933 roku). 

Motyw z drzewem przewija się w kolejnych 
latach, chociaż z drobnymi różnicami (np. z 
górami w tle, albo bez żołędzi, albo na czer-
wonym polu). Według tablicy XV (Herby miast 
Śląskich) kolejny herb ustanowiono 17 maja 
1939 roku. Bardzo przypominał wyglądem ten 
obecnie obowiązujący, z drobnymi różnicami 
kształtów i kolorów (czerwona tarcza, zielone 
drzewo, zielone góry w tle, żółta murawa). 
Prawdopodobnie po II wojnie światowej herb 
ten dalej obowiązywał, co w pewnym stopniu 
potwierdzają herby umieszczone na planach z 
1959 i 1974 roku.

Wybitny polski heraldyk A. Znamierowski 
pisał: „Historyczny herb Wałbrzycha – dąb na 
murawie – używany był do 1976 roku, kiedy 
postanowiono umieścić w herbie orła polskiego 
i czarne pasy symbolizujące pokłady węgla”. 
Nowy herb był podzielony na dwa pola. W pra-
wym (patrząc heraldycznie, tj. od strony herbu) 
na czerwonym tle widniała połowa polskiego 
orła (w kolorze białym) z głową zwróconą w 
prawo, natomiast w polu lewym – na żółtym 
tle – połowa dębu z żołędziami (do tej wersji 
nawiązuje obecny herb powiatu wałbrzyskiego 
z 2000 roku). Ten herb Wałbrzycha obowią-
zywał do 1991 roku. Wtedy ustalono nowy, 
obowiązujący do dzisiaj: dąb o zielonej koronie 
i brązowym pniu stojący na zielonej murawie, 
na tle szarych gór. Tarcza herbu jest czerwona.

Piotr Frąszczak

Mieszkania zamieszkane stale wg powierzchni użytkowejPoniżej 30 m. kw.   488930-39 m. kw.    1331140-49 m. kw.    1666750-59 m. kw.     1198160-79 m. kw.     1241480-99 m. kw.    3840100-119 m. kw.     2306120 m. kw. i więcej    3218  Stan rodzinnyMałżeństwa bez dzieci  14327   Małżeństwa z dziećmi  21142Partnerzy bez dzieci  1249   Partnerzy z dziećmi  1702Matki z dziećmi   13256   Ojcowie z dziećmi   1728Ilość wyremontowanych przez MZB mieszkań2017 – 107 (3,1 mln zł)2018 – 100 (3,2 mln zł)2019 – 122 (5,2 mln zł)  Czy wiesz, że…

FaktY

Jak to z herbami bywało
Czy wiecie, że fasadę wałbrzyskiego Ratusza zdobią trzy dawne herby miasta? Stojąc naprze-
ciw urzędu trzeba zadrzeć głowę w górę i spojrzeć na miejsce poniżej zegara. Zapytacie, czy to 
wszystkie znane herby naszego miasta? Otóż nie. 

 » Zobaczcie, jak zmieniały się herby Wałbrzycha na przestrzeni lat (Fot. Stein E., Das Buch 
der Stadt Waldenburg, Berlin, 1925)

 » Oficjalnie miasto miało 7 herbów włącznie z tym dziś obowiązującym (Fot. Hupp O., 
Deutsche Ortswappen/www.ebay.com/www.polska-org.pl) www.pl.wikipedia.com)
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nego przez członków Wałbrzyskiego 
Klastra Energetycznego”, MZUK Wał-
brzych wybuduje w naszym mieście 
elektrownię fotowoltaiczną o mocy 2 
MW. Panele fotowoltaiczne pojawią 
się również na budynkach użyteczno-
ści publicznej – informuje prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej.

W projekcie uwzględnione zosta-
ną: Wałbrzych (budowa prosumenc-
kich mikroinstalacji fotowoltaicznych 
– biblioteka, dom seniora, MOPS, 

urząd miasta, Stara Kopalnia). Farmy 
fotowoltaiczne powstaną w Aqua-
-Zdroju i w PEC-u. Inne gminy, które 
biorą udział w projekcie, to Głuszyca 
(budowa instalacji prosumenckich – 
na budynku basenu Delfinek oraz na 
dachu CK MBP), Jedlina-Zdrój (budo-
wa mikroinstalacji prosumenckich w 
obiektach użyteczności publicznej 
– Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Janusza Korczaka oraz OPS).

SCB

Zaraz ktoś powie, że brniemy w 
populizm. Być może, ale zadajcie 
sobie proste pytanie. Co by spotkało 
zwykłego pracownika, gdyby opuścił 
miejsce pracy i poszedł na tyły maga-
zynu rozpracować z kumplami kilka 
browarków. Nie rozumiemy tego, no 
cholera za nic w świecie nie kumamy, 
o co chodzi. Jakbyśmy czytali  pismo 
urzędowe na temat przetargu, po-
wtórne wezwanie ubezpieczyciela do 
zapłaty składki lub unijną dyrektywę. 
Bez pół basa tego nie rozbierzecie. 

To już chyba cyrk Arena lub inna 
Korona są poważniejsze niż polscy 
politycy. Ci zerwali się z pracy, by 

uczestniczyć w 50. urodzinach dzien-
nikarza radiowego, pewnej żółto-
-niebieskiej stacji. Zamierzaliśmy o 
tym napisać już przed tygodniem, 
ale wtedy gotowy mieliśmy inny 
felieton i żal było go marnować. Jak 
żal jest nie skosztować apetycznie 
wyglądających zakąsek na imprezie 
urodzinowej i nie spróbować (choćby 
ust nie zamoczyć) kilkunastoletniego 
wina z klasycznej odmiany wino-
rośli Pinot Noir prosto z Burgundii. 
Uwierała nas ta sprawa, jak kamień 
przeszkadza w bucie na szlaku w 
Tatrach lub niewielkie igiełki sosny 
w slipkach na plaży w Sarbinowie. 

Pal licho, że dziennikarz zaprosił do 
siebie polityków, których uwielbia 
„grillować” podczas swoich audycji (i 
nie mówimy tu wyłącznie o podsma-
żaniu karkówki na ruszcie). I wydaje 
się, zresztą chyba nie tylko nam, że to 
co najmniej dziwne. Jak puste półki 
w brytyjskich sklepach i brak paliwa 
na stacjach po brexicie. Tak wygląda 
konflikt interesów? Gdyby politycy 
odmówili i nie przyszli, pewnie 
dziennikarz poczułby się trochę jak 
bohater programu „Rolnik szuka 
żony”, do którego żadna kandydatka 
nie napisała listu, a o sprawie nikt by 
się nie dowiedział.  

Co tu dużo gadać, ludzie z PO, 
PiS i PSL nie tylko przyszli, ale 
świetnie się bawili. Jedli, pili, lulki 
palili, tańce, hulanka swawola. 
No może tylko tańców zabrakło. 
A szkoda, bo chętnie byśmy zo-
baczyli, jak przy oberku lub innym 
mazurku wspólnie pląsają Michał 
Dworczyk z Tomaszem Siemonia-
kiem lub Piotr Gliński z Borysem 
Budką. W czasie, gdy powinni być 
w robocie, zerwali się na imprezę. 
Tak, w robocie! Gdy jedni balowali, 
Marian Banaś, wiecie, ten gość od 
wynajmowania pokojów na godzi-
ny, mówił coś do niemal pustej sali 

sejmowej na temat raportu NIK, czy 
czegoś takiego. No bez jaj! 

Politycy pokazali środkowy palec 
swoim wyborcom. I dziwić się póź-
niej, że ludzie nie chcą chodzić na 
wybory, uznając, że „ci wszyscy w 
Sejmie” to jedna „banda”. Dobra, 
bo zaraz odezwą się bojówki z 
jakiegoś Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, że głosowanie to święte 
prawo każdego wyborcy. Może 
i święte, ale co, gdy absolutnie 
wszystkim tym, na których można 
głosować, daleko do świętości? 
Jeszcze byśmy zrozumieli, gdyby 
gwiazdą imprezy był Robert Le-
wandowski, rozdający koszulki ze 
swoim autografem. Wtedy dawny 
minister zdrowia Łukasz Szumowski 
byłby usprawiedliwiony, że poszedł 
na balangę, wszak mógłby domó-
wić jakiś barter i na przykład respi-
ratory wymienić na stroje naszego 
najlepszego grajka. Albo gdyby 
wywiady przeprowadzała taka 
Diletta Leotta? Po rozstaniu z part-
nerem, może chciałby ją zagadnąć 
Władysław Kosiniak-Kamysz. Kto by 
wtedy nie przymknął oka? No kto?! 
A tak, powstał smród większy niż po 
pokazaniu pedofilskich i zoofilskich 
zdjęć z telefonów uchodźców. Poli-
tycy uznali, że im wolno więcej. Że 
ciemny lud to kupi. Na domiar złe-
go, przepytywani dlaczego opuścili 
posiedzenie Sejmu (szkoda, że nie 
przez urodziwą Leottę!), kłamali w 
żywe oczy, uzasadniając swoją nie-
obecność w robocie (tak siedzenie 
w ławach poselskich to część ich 
pracy) w bardziej wymyślny sposób, 
niż uczniowie pójście na wagary.  

Na szczęście pojawił się zbawca 
narodu, niosący pokój i jedyny spra-
wiedliwy wśród bezprawia, Chuck 
Norris polskiej polityki, któremu na 
imię czterdzieści i cztery. I wreszcie 
wyjaśniło się, kogo miał na myśli 
Adam Mickiewicz wymieniając te 
liczby w III części „Dziadów”. Dobra, 
ale poważnie, nie wiecie, o kim mó-
wimy? O Donaldzie Tusku, który jak 
na mesjasza przystało doprowadził 
do porządku swoich posłów. Potem 
fajnych chłopaków, czyli Budkę i Sie-
moniaka wzięła w obronę… teścio-
wa szefa PO, prosząc, by „Donek” 
jednak nie pozbywał się ich z partii. 
Powiedzmy sobie wprost. Po tym 
wszystkim poziom absurdu nie tylko 
przebił sufit, ale wystrzelił jak lawa 
z wulkanu na La Palmie. Tylko Bogu 
dziękować, że Jarosław Kaczyński nie 
ma teściowej.  

Tomasz Piasecki 

FaktY

Prawy do lewego, wypij kolego! 
Granica między gospodarnością a skąpstwem jest cieńsza niż brzeg kieliszka 
od wina. Od miłości do nienawiści to nie jest nawet rzut kamieniem. A głupi 
wybryk potrafi zamienić się w błazenadę. Jak podczas urodzinowej imprezy 
u pewnego dziennikarza, na której ramię w ramię balowali posłowie różnych 
opcji. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w tym samym 
czasie powinni być w robocie. A oni poszli na wagary, jak dzieciaki z ostatniej 
lekcji w podstawówce.   

Całość przedsięwzięcia pochłonie 
natomiast ponad 15 mln zł. Co za 
te pieniądze zostanie zrobione? - W 

ramach projektu „Budowa infrastruk-
tury służącej wytwarzaniu energii po-
chodzącej z promieniowania słonecz-

Miliony na fotowoltaikę
Wałbrzych, Głuszyca i Jedlina-Zdrój robią kolejny 
krok w kierunku zdrowej i czystej przyszłości swo-
ich mieszkańców. Wałbrzyski Klaster Energetyczny 
otrzymał dofinansowanie z RPO województwa dolno-
śląskiego w wysokości 6,6 mln zł. 
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Nowi lokatorzy budynków 
przy ulicy Niepodległości 
14-16 mogą planować prze-
prowadzkę. Łącznie w obu 
budynkach powstało 31 kom-
fortowych mieszkań komunal-
nych, praktycznie gotowych 
do zamieszkania. Oba budynki 
wyposażone zostały w windy 
oraz ogrzewanie ze wspólnej 
kotłowni gazowej. Na dachu 
znajduje się instalacja foto-
woltaiczna wspomagająca 
przygotowanie ciepłej wody. 
Modernizacja finansowana 
była ze środków Europejskie-
go Banku Inwestycyjnego 
oraz Banku Gospodarstwa 
Krajowego w ramach udzie-
lania finansowego wsparcia 
ze środków Funduszu Dopłat. 

Dofinansowanie z BGK wynio-
sło około 3,2 mln zł. 

- Cieszę się, że kolejne ka-
mienice odzyskały dawny 
blask. Generalny remont bu-
dynków na Podgórzu koszto-
wał nas ponad 8 mln złotych 
– mówi prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej. Choć gospo-
darz miasta od lat wyznaje 
zasadę, że lepiej budować od 
podstaw niż remontować, to 
jednak zdarzają się wyjątki i 
przykładem na to jest duża 
kamienica właśnie przy ul. 
Niepodległości, którą podda-
no całkowitej rewitalizacji. 

Kolejną inwestycją w mie-
ście, która dobiegła końca, 
jest budynek przy ulicy Szcze-
cińskiej 1a. Po modernizacji, 

która kosztowała około 1 mln 
zł, powstały tu cztery komfor-
towe mieszkania komunalne. 
Ich lokatorzy otrzymali klucze 
i ekologiczne podarunki w 
postaci kwiatów. - Zwracam 
uwagę na zmiany, które do-
konały się w budynku i jego 
otoczeniu. Powstały cztery 
mieszkania, trzy bardzo duże 
o powierzchni 70 metrów 
kwadratowych i jedno o wiel-
kości 50 metrów kwadrato-
wych. Remont prowadziła 
nasza spółka, czyli Miejski 
Zarząd Budynków – zaznacza 
prezydent Roman Szełemej.

To pierwszy projekt tego 
typu realizowany przez MZB, 
ale na pewno nie ostatni. Du-
żym atutem są zastosowane 

Przecież każdy 
by tak chciał 

Wałbrzyszanie doczekali się kolejnych 
mieszkań komunalnych. Nowoczesnych 
i komfortowych, do których odebrali nie-
dawno klucze. Tak żyć to można. 
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 » Cztery rodziny odebrały klucze do mieszkań przy ul. Szczecińskiej tu rozwiązania energetyczne 
– centralna kotłownia oraz 
panel fotowoltaiczny, który 
zasila instalację elektryczną w 
częściach wspólnych. – Budy-
nek przy ulicy Szczecińskiej jest 
pierwszym zrealizowanym z 
20, które planujemy wykonać, 
chociażby  przy Różanej i Osie-
dleńców. Cały projekt zakłada 
zresztą nie tylko gruntowną 
przebudowę istniejących bu-
dynków, ale także zagospo-
darowanie przestrzeni wokół 
nich, z wydzieleniem miejsc 
parkingowych i postawieniem 
wiat do składowania odpadów 
– mówi Kacper Nogajczyk, 
prezes MZB Sp. z o.o.

Tu też modernizacja współ-
finansowana była ze środków 
Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego oraz Banku Gospodar-
stwa Krajowego. 

SCB

Miejscowych funkcjonariu-
szy wspierali dodatkowo po-
licjanci Komisariatu Wodnego 
we Wrocławiu dysponujący 

specjalistycznymi pojazdami 
typu quad. Do działań wyko-
rzystany został także samochód 
terenowy. 

Funkcjonariusze przemierzyli 
ponownie sporą część powiatu 
wałbrzyskiego. Odwiedzili mię-
dzy innymi tereny leśne położone 
w miejscowościach Mieroszów, 
Nowe Siodło, Sokołowsko, Uni-
sław Śląski, Rybnica Leśna i Bo-
guszów-Gorce. Patrolując lasy 
mundurowi pilnowali, aby „zielo-
ne płuca ziemi” nie były niszczo-
ne. Zwracali również szczególną 
uwagę na turystów, którzy mogą 

naruszać zakaz wjazdu do lasów 
pojazdami mechanicznymi, czy 
też parkować swoje samochody 
na drogach leśnych, gdzie jest 
to zabronione. Mundurowi wy-
legitymowali 17 osób, dokonali 
9 kontroli pojazdów, ujawniając 
przy tym 7 sprawców wykroczeń. 
Wspólne patrole policji i straży 
leśnej będą kontynuowane cy-
klicznie szczególnie w trakcie 
weekendów.   SCB

Leśne wykroczenia
Na terenach zielonych położonych w powiecie 
wałbrzyskim ponownie pojawiły się wspólne pa-
trole strażników leśnych z Wałbrzycha i Jugowa 
oraz policjantów z Boguszowa-Gorc.
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W 2020 roku koszt utrzymania 
więźnia wynosił ponad 3 tys. zł mie-
sięcznie. Teraz ta suma z pewnością 
wzrosła przez postępującą inflację. 
Wielu jest zdania, że więźniowie 
powinni pracować na siebie. Nie ma 
wylegiwania się i gapienia w tele-
wizor. Skazańcy muszą odpracować 

swój dług wobec społeczeństwa. 
Tak też zaczyna się dziać w Świdnicy.

Pierwszych 8 skazanych odbywa-
jących karę w świdnickim areszcie 
rozpoczęło pracę przy montażu 
podzespołów do wyłączników nad-
prądowych. Do świadczenia pracy 
przez osadzonych przygotowano 

specjalne pomieszczenie, gdzie 
skazani każdego dnia realizują za-
dania na rzecz kontrahenta. Jest to 
pierwsza taka sytuacja od kilkunastu 
lat, kiedy to osadzeni na terenie 
świdnickiego aresztu wykonują za-
robkowo zadania na rzecz podmiotu 
zewnętrznego.

- Taka forma współpracy to wiele 
korzyści. Osadzeni oprócz zago-
spodarowanego czasu zyskują 
możliwość zarobienia i pokry-
wania swoich dotychczasowych 
zobowiązań. Natomiast kontrahent 
zyskuje pewnych pracowników, 
przy niskich kosztach utrzymania 

– mówi kpt. Bartłomiej Perlak z AŚ 
w Świdnicy.

Podjęte działania zmierzające do 
zatrudnienia skazanych na rzecz 
kontrahenta zewnętrznego wpisują 
się w realizację w jednostce progra-
mu „Praca dla więźniów”, realizo-
wanego przez administrację AŚ w 
Świdnicy. Głównym celem programu 
jest readaptacja społeczna osób 
przebywających w zakładach karnych 
i aresztach śledczych, a szczególnie ich 
aktywizacja zawodowa. Istotne jest 
to, że dzięki zatrudnieniu osadzeni 
zyskują możliwość spłaty zobowiązań 
finansowych, w tym alimentów. Aktu-
alnie w AŚ w Świdnicy zatrudnionych 
jest 95 skazanych, z czego blisko 
połowa wykonuje prace odpłatnie.

Pewnie zastanawiacie się, co z 
tego mają lokalni przedsiębiorcy? 
Pracodawca jest zwolniony z obo-
wiązku odprowadzania składki zdro-
wotnej za zatrudnienie osoby pozba-
wionej wolności, a do tego nie musi 
zawierać indywidualnych umów 
dotyczących zatrudnienia. Nie bez 
znaczenia jest również możliwość 
uzyskania dofinansowania działań 
prowadzących do tworzenia nowych 
miejsc pracy dla skazanych. – Dzięki 
realizacji programu, który finanso-
wany jest przez samych skazanych, a 
nie z pieniędzy podatników, spadają 
także koszty utrzymania więźniów – 
podkreśla kpt. Perlak. I o to w tym 
wszystkim powinno chodzić.

KaR

Więźniowie pracują na siebie 
Po wielomiesięcznych negocjacjach dyrektor Aresztu Śledczego w Świd-
nicy zawarł umowę ze spółką „Rebelia”. Dotyczy ona utworzenia nowych 
miejsc pracy i odpłatnego zatrudnienia osadzonych na terenie jednostki.

 » Więźniowie dzięki zatrudnieniu mogą spłacać 
swoje zobowiązania finansowe, np. alimenty 
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Stowarzyszenie Jaworzyńska 
Pozytywka tworzą trzy osoby: 
Małgorzata Prymas, Sylwia 
Kieliszek i Sylwester Bartczak. 
Powstało ono po to, by nieść 
pomoc osobom potrzebują-
cym, zwłaszcza dzieciom. Po-
móc jednak może każdy z nas!

- Z zebranych przedmiotów 
oraz ze środków finansowych 
Stowarzyszenia Jaworzyń-
ska Pozytywka przygotujemy 
paczki, które dostarczymy na 
początku grudnia jako pre-
zenty dla małych pacjentów 
w Łodzi – informują przedsta-
wiciele stowarzyszenia. Część 
zebranych przedmiotów zo-
stanie przekazana na oddział 

jako wyposażenie służące 
dzieciom podczas pobytu w 
szpitalu. – Jeżeli uda nam 

się uzbierać odpowiednią 
ilość darów, przekażemy je 
także potrzebującym z terenu 

Całkiem pozytywna 
Pozytywka. Pomóżcie! 

Jest okazja! Kolejny raz stowarzyszenie 
Jaworzyńska Pozytywka przygotowuje 
paczki dla dzieci przebywających na od-
dziale kardiologicznym Centrum Zdrowia 
Matki Polki w Łodzi. Do akcji może przyłą-
czyć się każdy.

F
ot

. K
aR

 » Wspólnie na pewno uda się poprawić kawałeczek świata gminy Jaworzyna Śląska. Cel 
jest ambitny, ale tak jak w po-
przednich latach ufamy wam i 
wierzymy, że wspólnie znowu 
uda nam się zdziałać wiele 
dobrego. Uśmiech i radość 
dziecka są bezcenne – dodają. 

Zobaczcie obok, co jest naj-
bardziej potrzebne? Bardzo 
ważne jest, żeby przekazane 
rzeczy były nowe lub używane, 
ale czyste i całe. Aby wesprzeć 
akcję, należy dzwonić pod 
numer 665 156 969 lub bez-
pośrednio dostarczyć dary do 
jednego z wybranych miejsc: 
Samorządowego Ośrodka Kul-
tury i Biblioteki Publicznej w 
Jaworzynie Śląskiej przy ul. 
Wolności 23b, w godzinach 
pracy (poniedziałek – piątek od 
8:00 do 16:00), Szkoły Podsta-
wowej im. Świętego Mikołaja 
w Pastuchowie, Szkoły Podsta-
wowej w Jaworzynie Śląskiej 

(ul. Jana Pawła II) lub Szkoły 
Podstawowej w Starym Jawo-
rowie (filia biblioteki publicznej 
w godzinach pracy).

- Możecie wesprzeć naszą 
akcję także finansowo. Na 
terenie Jaworzyny Śląskiej po-
jawiają się kolorowe puszki 
kwestarskie z naszym logo i 
opisem zbiórki. Zebrane środki 
przeznaczymy także na or-
ganizację naszych akcji, w 
tym przygotowanie paczek 
bożonarodzeniowych dla pod-
opiecznych Domu Wsparcia 
Powstańców Warszawskich w 
Warszawie i potrzebujących z 
terenu gminy Jaworzyna Ślą-
ska. Mamy ogromną nadzieję, 
że po raz kolejny wspólnie 
uda nam się poprawić chociaż 
kawałeczek świata – podsu-
mowują  członkowie stowa-
rzyszenia.

KaR

Firma w Strzegomiu powstała w 2013 
roku i z powodzeniem rozwija ofertę pro-
duktową w takich kategoriach jak pieczywo 
hamburgerowe, wrapy, croissanty czy bu-

łeczki śniadaniowe. Przed nami instalacja 
nowej linii produkcyjnej. To bardzo ważny 
moment zarówno dla firmy, jak i dla samego 
Strzegomia.

Nowy budynek powstanie do sierpnia 2022 
r. Start produkcji planowany jest na październik 
przyszłego roku. Wartość inwestycji wynosi ok. 
100 mln zł. Co ważne, powstanie 60 nowych 
miejsc pracy. Powierzchnia zakładu wyniesie 
9000 m. kw. Nowa inwestycja umocni pozy-
cję firmy Aryzta jako największego dostawcy 
bułek do restauracji i sklepów w Europie 
Środkowej. Dzięki inwestycji, strzegomska 
spółka stanie się numerem jeden w kategorii 
pieczywa hamburgerowego spośród wszystkich 
europejskich piekarni tej grupy.         KaR

Więcej pracy w Strzegomiu
Stało się to, na co długo czekały władze Strzegomia. 24 września 
doszło do wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę fabryki 
firmy Aryzta Polska sp. z o. o. na terenie Podstrefy Strzegom Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK.
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Co jest najbardziej potrzebne?

 artykuły szkolne i plastyczne – pisaki, 
kredki, bloki, kolorowanki, farby, 
długopisy

 zabawki, książki dla dzieci i młodzieży, 
gry planszowe, puzzle

 artykuły higieniczne – chusteczki, 
ręczniki papierowe
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Czuje się Pan „człowie-
kiem z żelaza”?

- Teraz już chyba tak (długi 
śmiech).

To mnie Pan zaskoczył. 
Spodziewałem się innej 
odpowiedzi.

- Pokonanie 226-kilome-
trowej trasy triathlonu, to 
naprawdę wielki wyczyn. 
Zwłaszcza dla człowieka, który 
jeszcze kilka lat temu wa-
żył ponad 100 kilogramów i 
niewiele miał wspólnego ze 
sportem. W końcu powiedzia-
łem sobie „Darek, musisz coś 
ze sobą zrobić, tak dalej być 
nie może”. 

No ale chyba nie wystar-
tował Pan od razu w zawo-
dach Ironman? 

- Oczywiście, że nie, to by-
łoby szaleństwo. W ogóle 
zacząłem biegać dopiero ja-
kieś trzy lata temu. To były 
nieśmiałe próby, ale bardzo 
mocno „wkręciłem się” w 
tę całą aktywność sporto-
wą. Potem przyszedł czas na 
pierwszy w życiu maraton 
w Amsterdamie, później na-
stępne, ale niestety nadeszła 
pandemia. Pojawił się martwy 
okres na wszystkie aktywności 
i nie mogłem biegać w orga-
nizowanych zawodach. To był 
2020 rok. Wtedy spotkaliśmy 
się z moim serdecznym przyja-
cielem i wspólnie wpadliśmy 
na pomysł, żeby wystartować 
w zawodach Ironman. 

Tak po prostu, siedzie-
liście przy obiedzie i po-
myśleliście, że fajnie było-
by pokonać trasę 226 km 
płynąc, biegnąc i jadąc na 
rowerze? 

-  Może n ie  do końca 
(śmiech). Pewnego dnia zo-
baczyliśmy w telewizji ja-
kieś zawody triathlonistów 
i okrzyki na mecie „jesteś 
ironmanem”. Popatrzyliśmy 
na siebie, a ja od niechcenia 
rzuciłem „to chyba coś dla 
nas”. Pomyślałem wtedy, 
ciekawe jak to jest pokonać 
taki morderczy dystans. Do-
tąd miałem w nogach tylko 
maratony, a tu dochodziła 
jazda na rowerze i pływanie. 
Postanowiliśmy, że zrobimy 
to na 40 urodziny. Kolega ob-
chodził je w tym roku, a ja w 
zeszłym. Był dobry pretekst, 
żeby się sprawdzić.   

Zawsze wydawało mi 
się, że do takich zawodów 
trzeba się odpowiednio 
długo przygotowywać, a 
Pan wystartował prawie „z 
biegu”?

-  N i e  p r z e s a d z a j m y 
(uśmiech), choć faktycznie 
krótko to trwało. Same przy-
gotowania do startu w tria-
thlonie rozpocząłem na po-
czątku tego roku. I przyznam, 
że treningów naprawdę było 
mało. Bywało, że tylko dwa 
w tygodniu, a to dlatego, że 
mieszkam w Holandii, a w 
Polsce mam rodzinę i często 
przyjeżdżałem na weekendy 
do kraju. Wiadomo, że wtedy 
nie mogłem nic robić pod 
okiem trenera, który zdecydo-
wał się mnie przygotować do 
zawodów Ironman. Ale im bli-
żej było godziny „0”, tym co-
raz więcej z siebie dawałem. 
Dziesiątki kilometrów biegu, 
po 120-150 km jazdy na ro-
werze i do tego pływanie, 

choć z tą ostatnią konkurencją 
wiąże się ciekawa historia. 

Jaka? 
- Nie umiałem pływać krau-

lem. Dopiero musiałem się 
tego stylu nauczyć. Techniki, 
oddechu. Ze swoją „żabką” 
mógłbym co najwyżej pójść 
na basen, a na otwartym 
akwenie, zwłaszcza w tak 
wyczerpujących zawodach, 
liczy się tylko kraul, bo to 
najszybszy styl, a chodzi prze-
cież o to, żeby jak najszybciej 
wyjść  wody i wsiąść na rower. 
O dziwo nauczyłem się pływać 
kraulem bardzo szybko.

Gdy zdecydowaliście się 
z kolegą, że wystartujecie, 
nie przestraszył Pana czeka-
jący dystans do pokonania? 

- Byłem dosłownie przera-
żony. Pamiętajmy, że to 3,8 km 
w wodzie, 180 km na rowerze 
i 42 km biegu. 

Ja, gdy tylko o tym po-
myślę, już czuję się wyczer-
pany. 

- To jest olbrzymi wysiłek dla 
całego organizmu, a zmęczenie 
na mecie jest nie do opisania. 
My startowaliśmy w Malborku 
w pięknej scenerii zamkowej. 
Najpierw było pływanie w No-
gacie. Później rowerem mieli-
śmy do pokonania malowniczą 
trasę spod zamku, dalej przez 
Kościeleczki, Tralewo, Lichno-
wy do Lisewa Malborskiego i 
potem bieg między innymi po 
terenie Zamku Krzyżackiego 
w Malborku. Co ciekawe, nie 

od razu zamierzaliśmy wy-
startować w tym miejscu. Po-
czątkowo myśleliśmy o innym 
Ironmanie, ale pierwszeństwo 
startu na wszystkie triathlo-
nowe imprezy przeniesione 
z 2020 roku mieli zawodnicy 
już do nich zapisani, dlate-
go musieliśmy szukać innego 
rozwiązania. I tak padło na 
Malbork, ale bardzo dobrze, 
że tak się stało, bo były to jed-
nocześnie mistrzostwa Polski 
na dystansie Ironman. 

Co Pan czuł, gdy już stał 
na starcie zawodów?

- Nie myślałem o tym mor-
derczym dystansie. Całe za-
wody miałem podzielone na 
trzy kawałki, tak jakbym miał 
odbyć za chwilę zwyczajny 
trening. Musiałem z głowy 
wyrzucić liczbę 226 km, bo 
gdybym na niej się skupił, 
prawdopodobnie nie dotarł-
bym do mety. Ważna w tego 
typu zawodach jest „czysta” 
głowa i dobre, mentalne przy-
gotowanie. Jeśli jesteś dobrze 
przygotowany, mięśnie zrobią 
swoje, ale głowa musi za nimi 
nadążyć. 

Gdy już znalazł się Pan 
w wodzie i zobaczył zawo-
dowców płynących w za-
wrotnym tempie, nie chciał 
Pan ich gonić? 

- To byłaby najgorsza rzecz, 
którą bym zrobił. Po pierwsze 
nie miałbym szans dotrzymać 
im tempa. Przecież jestem 
amatorem. Po drugie stracił-

bym zbyt dużo sił potrzeb-
nych na rower i bieg. Dlatego 
płynąłem spokojnie, częścio-
wo kraulem, ale i bywało, że 
„żabką”. 

Nie miał Pan problemu z 
rozłożeniem sił?  

- O dziwo nie. Pływanie 
poszło mi całkiem dobrze. 
Pomagała też pianka, która 
zwiększa wyporność człowie-
ka, więc tu  nie miałem więk-
szego kłopotu. Z rowerem 
też poszło całkiem dobrze. 
Najbardziej obawiałem się 
biegu, który kończy triathlon. 

Miał Pan jakieś chwile 
zwątpienia i chciał zejść z 
trasy?

- Nie! 
Co Pana motywowało? 
- Rodzina. Na zwodach była 

żona z córką, które bardzo 
mocno mnie dopingowały. 
Może to zabrzmi banalnie, 
ale wiedziałem, że nie mogę 
ich zawieść. Poza tym po-
magało zawodnikom to, że 
biegliśmy na pętlach, więc co 
jakiś czas widzieliśmy najbliż-
szych machających do nas i 
krzyczących „jeszcze trochę”. 
To było mobilizujące. Zresztą 
tego samego dnia żona miała 
o 22:00 pociąg powrotny, 
więc musiałem ją pożegnać 
(uśmiech). 

Rozumiem, że udało się 
ją pożegnać po zakończeniu 
zawodów Ironmana? 

- Jasne, że tak, nie było in-
nej możliwości. Limit czasu w 

Malborku wynosił 16 godzin. 
Już po pływaniu wiedziałem, 
że nie jest źle. Założyłem, że z 
wody muszę wyjść przed upły-
wem 2 godzin, a wyszedłem 
wcześniej. Jazdę na rowerze 
powinienem był skończyć po 
6 godzinach, a udało się trasę 
pokonać szybciej. Wtedy już 
wiedziałem, że na pociąg 
zdążymy (śmiech). Dłużej niż 
zakładałem, biegłem maraton, 
ale zmęczenie dawało się 
wtedy mocno we znaki. Osta-
tecznie pokonałem 226 km w 
czasie 12 godzin, 31 minut i 
47 sekund. Dodatkowo tak 
się złożyło, że linię mety prze-
kroczyliśmy wspólnie z moim 
przyjacielem, choć wcześniej 
tego nie planowaliśmy. To był 
zupełny przypadek.    

Ironman potrafi uzależ-
nić?

- Tak i to bardzo. Nawet 
ostatnio napisałem do kolegi, 
że może wystartujemy w po-
dwójnych zawodach Ironman. 
Odpisał, żebym zapomniał, 
ale coraz częściej chodzi mi po 
głowie taki dystans. 

To przecież ponad 450 
km?!

- W Niemczech na początku 
czerwca przyszłego roku startu-
je podwójny triathlon. Może się 
skuszę, choć żona mi zapowie-
działa, że najpierw powinienem 
skończyć remont mieszkania 
i dopiero wtedy możemy o 
tym porozmawiać (śmiech). 

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

roZmoWa tYgoDNIa

choć z tą ostatnią konkurencją od razu zamierzaliśmy wy- bym zbyt dużo sił potrzeb- Malborku wynosił 16 godzin. 
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 » Dariusz Jabłonowski ze 
swoją rodziną na mecie 

zawodów IronmanJak to jest dokonać cze-
goś, o czym wcześniej 
nawet się nie marzyło? 
Doskonale zna to uczucie 
Dariusz Jabłonowski z Głu-
szycy, który jako zupełny 
amator, któremu daleko 
do wyczynowców, zaliczył 
triathlonowy dystans 226 
km. Ironman – tak od nie-
dawna może o sobie po-
wiedzieć nasz rozmówca. 
Jak tego dokonał.  

Ironman? Naprawdę to zrobiłem!  
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Sprawa dotyczy pani Beaty. 
Której losy opisała w mailu do 
WieszCo jej koleżanka. Zaraz 
wam przytoczymy fragment 
korespondencji, ale najpierw 
o postawie kobiety, której sąd 
odebrał dwoje dzieci – 12-let-
nią córkę i 9-letniego syna. 
Gdy zadzwoniliśmy do kobiety, 
nasza rozmówczyni od razu 
zaznaczyła, że możemy używać 
jej pełnych danych, nawet po-
dać adres zamieszkania, byle 
nagłośnić sprawę. To już nam 
dało do myślenia. Ludzie w ta-
kich sytuacjach przeważnie nie 
chcą się ujawniać. O podaniu 
nazwiska, dla uwiarygodnie-
nia historii, nie ma mowy. Tu 
było inaczej. Ostatecznie sami 
zdecydowaliśmy, że nazwiska 
naszej bohaterki nie będziemy 
ujawniać, ani robić zdjęcia, po 
prostu, żeby oszczędzić jej nie-

przyjemności. Imię jest jednak 
prawdziwe. 

Ciekawi was pewnie, co 
było w mailu. Oto fragmenty. 
„W Wałbrzychu MOPS chce 
odebrać dwójkę dzieci kocha-
jącej matce, która jest osobą 
bez nałogów, pracowitą i za-
radną. Nie korzysta z pomocy 
socjalnej, tylko sama sobie 
finansowo radzi. Troszczy się 
o dzieci, które są zadbane, 
dopilnowane i wyposażone. 
W domu nie ma przemocy ani 
awantur, dzieci są szczęśliwe. 
Jedyny problem, jaki jest, to 
złe warunki mieszkaniowe”. I 
dalej. „Pani Beata ma miesz-
kanie socjalne, które dostała 
do kapitalnego remontu, ruinę, 
ale własnymi siłami, bez jakie-
gokolwiek wsparcia, etapami, 
na ile ją stać, remontuje. Trwa 
walka matki z MOPS o dzieci. 

Został już z sądu wysłany na-
kaz oddania dzieci na prośbę 
pracownika socjalnego. Pra-
cownicy MOPS są nieobiektyw-
ni i niesprawiedliwi, w rodzi-
nach, w których naprawdę jest 
zła sytuacja i demoralizacja, nie 
reagują i udają, że nic się nie 
dzieje, a matce, która dla nie-
jednych mogłaby być przykła-
dem, burzą szczęście rodzinne 
i niszczą psychicznie”. Pewnie 
wielu z was w tym miejscu 
uśmiechnęło się pod nosem, 
mówiąc coś w stylu „akurat”. 
Ale poczekajcie, nie osądzaj-
cie. Maila dostaliśmy jeszcze 
przed wykonaniem nakazu 
sądu. Dzieci ostatecznie zostały 
zabrane ze szkoły i trafiły do 
placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej, gdzie mieszkają już 
od kilku tygodni. – Nie mogę 
się z tym pogodzić. Nie piję, 

nie biorę narkotyków, chodzę 
do dorywczej pracy. Dorabiam 
w sklepie. Staram się żyć nor-
malnie. Codziennie wystaję 
pod szkołą, do której moja 
córka i syn są doprowadzani, 
by choć na chwilę ich zobaczyć 
albo zamienić zdanie, gdy wra-
cają. Oficjalnie mogę się z nimi 
widywać tylko raz w tygodniu. 
Jestem zdruzgotana – mówi 
nam pani Beata.  

Oczywiście napisaliśmy ma-
ila do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wałbrzy-
chu z prośbą o wyjaśnienia. 
To ważne, o czym za chwilę 
się przekonacie, dlatego pu-
blikujemy korespondencję. 
„Zamierzam zająć się tematem, 
ale nim zacznę zadawać szcze-
gółowe pytania, proszę o sta-
nowisko w sprawie. Jak to wy-
gląda z perspektywy MOPS?”. 

Po trzech dniach otrzymaliśmy 
odpowiedź podpisaną przez 
Ewę Story, zastępcę dyrektora 
MOPS. Cytujemy: „Odpowia-
dając na Pana maila informuję, 
iż obowiązek ochrony tajemni-
cy zawodowej, a tym samym 
zapewnienia bezpieczeństwa 
danych, wynika z obowiązu-

jących przepisów prawnych. 
Jednocześnie informujemy, 
iż na wszelkie pytania oraz 
wszelkiej pomocy udzielimy 
osobie zainteresowanej”. Tyle. 
Żadnego, nawet lakonicznego 
wyjaśnienia. Rozumiemy, że 
nie wszystko można przeka-
zać jakiemuś pismakowi, ale 
żeby nie zająknąć się nawet w 
sprawie powodów zabrania 
dzieci?! Wystarczyło zdanie 
wyjaśnienia, skąd taka decyzja 
i czy była ona konieczna. Oczy-
wiście chcieliśmy zadać kilka 
innych ważnych pytań doty-
czących całej sprawy, ale… jak 
widzicie, nie ma na to szans.     

Po naszym mailu pani Beata 
została wezwana do MOPS-
-u i podobno miała usłyszeć 
zdanie: „Wie pani, jak to jest 
z mediami, mają dwa końce. 
Niech się pani dobrze zasta-
nowi, prosząc dziennikarzy 
o interwencję”. Gratulujemy 
urzędnikom dobrego samo-
poczucia i jednocześnie infor-
mujemy – chcieliśmy usłyszeć 
głos drugiej strony w sporze, 
bo tak zwyczajnie należy, ale 
się nie udało. Nie stajemy 
po żadnej ze stron. Rzetelnie 
chcemy wyjaśnić sytuację, w 
której znalazła się zdezorien-
towana wałbrzyszanka.  

Na razie dzieci pani Beaty 
przebywają w placówce. Ko-
bieta odchodzi od zmysłów i 
musi poczekać do listopada 
na badania psychologiczne, 
które mają dać odpowiedź, 
czy jest zdolna opiekować się 
swoimi pociechami. Złożyła też 
w mieście wniosek o zamianę 
mieszkania. Bo warunki, w 
których mieszka, faktycznie 
są trudne, a to był podobno 
główny powód odebrania córki 
i syna.               Tomasz Piasecki

Co W gmINaCH pISZCZY

Zmarłego w 1995 roku miesz-
kańca Boguszowa-Gorc, porucznika 
Armii Krajowej oraz najsilniejszego 
człowieka w Polsce, postanowił 

upamiętnić Sławomir Juszczak 
–  pomysłodawca i wykonawca 
pomnika. Odsłonięcia dokonały 
dzieci boguszowskiego siłacza, a 

uroczystość uświetnił krótki recital. 
Piosenki śpiewały Katarzyna Goto-
wała oraz Patrycja Bąbel.

Rajmund „Paprzyca” Niwiński 
urodził się w 1914 roku, walczył 
w kampanii wrześniowej, na-
stępnie w oddziale mjra Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”. Po woj-
nie prześladowania ze strony ko-
munistycznych władz skutecznie 
utrudniały mu znalezienie stałej 
pracy. Z tego też powodu zmuszo-

ny był do zarabiania na życie jako 
„strongman”. Jego siłę poznała 
cała Polska – w trakcie swoich 
występów wyginał gwoździe, 
giął blachę, łamał końskie pod-
kowy. Rajmund Niwiński został 
odznaczony Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari, Krzyżem 
Walecznych oraz Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Partyzanc-
kim i Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.    SCB
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WAŁBRZYCH 

Gdy sąd dzieci zabiera 
To trauma nie tylko dla małoletnich, ale też rodziców. Dla wielu z was to abstrakcja – i całe 
szczęście – ale uwierzcie, są ludzie, którzy muszą się z tym zmierzyć. Zaraz pojawi się pew-
nie hejt w stylu „skoro ktoś zasłużył, to ma za swoje”. Nie wszystko jest czarno-białe, tak 
jak w przypadku pewnej mieszkanki Wałbrzycha.  

BOGUSZÓW-GORCE 

Pomnik dla bohatera
Na skwerze przy ul. Głównej w Boguszowie-
-Gorcach odsłonięto pomnik poświęcony Raj-
mundowi „Paprzycy” Niwińskiemu. 
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 » Wygląda to zachwycająco
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Autorem dzieła, tak przy-
najmniej wynika z dostępnych 
dokumentów, jest prawdopo-
dobnie Ev. Barwny. Sam obraz 
pochodzi z 1932 roku i został 
namalowany na dykcie w 
technice olejnej. Przedstawia 
widok na Łomnicę. 

Jakież było zaskoczenie 
władz miasta, gdy przed ty-
godniem w drzwiach urzędu 
pojawił się tajemniczy męż-
czyzna z obrazem pod pachą. 

Pewnie, że trochę koloryzu-
jemy, ale tylko dlatego, żeby 
dodać pikanterii całej sytuacji. 
Mężczyzną, który postanowił 
sprezentować dzieło, okazał 
się Marek Poksiński, który 
otrzymał olej od spadkobier-
ców niejakiego Henryka Gór-
czyńskiego, przebywającego 
od 1945 roku w Jugowicach, 
a następnie od 1949 roku  
zamieszkującego Łomnicę i 
pracującego wówczas w Nad-

leśnictwie Świdnica. Dodajmy, 
że w 1954 Henryk Górczyński 
przeprowadził się na tereny 
obecnego województwa ku-
jawsko-pomorskiego.

Warto też wiedzieć, że dzieło 
przedstawia panoramę wsi 
Łomnica. Budynek w centralnej 
części to dawna szkoła podsta-
wowa. Biały, prostokątny bu-
dynek po prawej był sklepem 
wiejskim. Droga odchodząca w 
lewo prowadziła do przysiółka 

Granna (niem. Granztal). Naj-
wyższe wzniesienie uwiecznio-
ne na obrazie to szczyt Waligó-
ry (936 m n.p.m.) – najwyższy 
punkt w Górach Kamiennych. 
Od szkoły w kierunku Waligó-
ry można rozpoznać Dolinę 
Trzech Strug, z charaktery-
stycznym budynkiem dawnej 
leśniczówki. Autor inspirował 

się prawdopodobnie pocz-
tówkami z lat 1910-1920.

Marek Poksiński, który 
ostatecznie otrzymał obraz 
w prezencie, postanowił, że 
„zwróci” go do miasta, z któ-
rego pochodzi. I tak widok na 
dykcie w stylowej ramie trafił 
do Głuszycy. A, że darczyń-
ca jest krewnym Aleksandry 

Wróblewskiej, wieloletniej dy-
rektorki Zespołu Szkół przy ul. 
Parkowej, postanowiono, że 
właśnie w tym obiekcie ma-
lowidło zawiśnie. Oczywiście 
po zakończonym remoncie 
budynku dawnej szkoły, do 
którego wkrótce przeniesie się 
urząd miejski.

Red
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GŁUSZYCA 

Taki prezent, to 
dopiero sensacja

Każdy chyba lubi niespodzianki. A jeśli są miłe, to 
już w ogóle można oszaleć ze szczęścia. Dobra, ale 
zejdźmy na ziemię, choć o niespodziance właśnie bę-
dzie, którą sprawił gminie Głuszyca Marek Poksiński. 
Podarował on miastu obraz namalowany prawie 100 
lat temu i przedstawiający… dobrze kombinujecie, 
niewielki fragment miejscowości.   

Dzięki podobnym działa-
niom młodzi ludzie wyrabiają 
w sobie zainteresowanie tech-
nicznymi dziedzinami życia. 
Pomaga i to wybrać ścież-

kę edukacyjną oraz rozwijać 
umiejętności. Takie jak choćby 
integracja na różnych pozio-
mach wiekowych, współ-
działanie, organizacja pracy 

czy terminowość. Słowem 
umiejętności potrzebne w 
dzisiejszym przemyśle. 

Projekt realizowany był w 
formie konkursu w ustawianiu 

zestawów technicznych do 
budowania maszyn i pojaz-
dów (tzw. „Merkur”) wzbo-
gaconych o elementy progra-
mowalne. W minioną środę 

odbyła się polska edycja tego 
konkursu, w siedzibie Sudec-
kiej Izbie Przemysłowo-Han-
dlowej w Świdnicy. W kon-
kursie uczestniczyły mieszane 

ośmioosobowe drużyny. W 
ich skład wchodziło po trzech 
uczniów podstawówek i szkół 
średnich, przedstawiciel firmy 
(jako nadzór techniczny) oraz 
pedagog. Drużyny miały nie-
całe 3 godziny na zbudowanie 
urządzenia „Karuzela”, a ich 
prace oceniała międzynaro-
dowa komisja na podstawie 
wcześniej ustalonych kryte-
riów. W tegorocznym konkur-
sie wzięli udział uczniowie z 
Zespołu Szkół Mechanicznych, 
Zespołu Szkół Budowlano-
-Elektrycznych, SP nr 6 oraz 
SP nr 8 w Świdnicy. Patronat 
nad drużynami objęły firmy: 
Sonel, RST, AAM oraz Daicel. 
Zwycięzcą tegorocznego kon-
kursu została drużyna pod 
patronatem firmy AAM w 
składzie: Marcel Walczykie-
wicz (ZSM), Szymon Śliwak 
(ZSM), Oskar Uchański (ZSM), 
Stanisław Błocha (SP nr 6), 
Maja Mikosz (SP nr 6) i Patryk 
Gaładyn (SP nr 6). Dwa pierw-
sze zespoły pojadą na konkurs 
międzynarodowy do Czech, 
który odbędzie się 12 listopa-
da. Trzymamy za nich kciuki.   

Projekt „Talenty dla firm w 
czesko-polskim przygrani-
czu II” realizowany jest przez 
Sudecką Izbę Przemysłowo-
-Handlową w Świdnicy oraz 
Izbę Gospodarczą Kraju Kra-
lovoHradeckiego, a współfi-
nansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Red

ŚWIDNICA 

Karuzela jak winda do kariery 
Była to pierwsza taka inicjatywa w mieście, ale za to jak wypadła! Palce lizać. Młodzież 
błysnęła pomysłowością w konkursie technicznym „Talenty dla firm” organizowanym w ra-
mach polsko-czeskiego projektu unijnego. Młodzi ludzi musieli zbudować urządzenie o na-
zwie „Karuzela”.  
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 » Drużyny biorące udział w konkursie miały niecałe 
3 godziny na zbudowanie urządzenia „Karuzela”

 » Obraz sprzed prawie 100 lat przedstawiający Łomnicę wkrótce 
zawiśnie w nowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy 
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Byliście? Jeśli tak, to mniej 
więcej wiecie, o czym będzie 
ten artykuł, ale mimo to zachę-
camy, żebyście go przeczytali. 
Jeśli natomiast nie uczestniczy-
liście w tym wyjątkowym wy-
darzeniu,  zorganizowanym na 
terenie Kompleksu Dworzysko, 
to rozsiądźcie się wygodnie na 
kanapie, bo warto co nieco o 
tym się dowiedzieć.  

Były to pierwsze Targi Na-
tury, uruchomione z pewną 
dozą nieśmiałości. Znaków za-
pytania było kilka. Czy pojawią 
się goście? Czy odwiedzającym 
posmakują zdrowe produkty? 
I wreszcie, czy konsumenci 
dadzą się przekonać, żeby jeść 
ekologicznie? I co? Organiza-
torzy bardzo szybko porzucili 
wszelkie wątpliwości i niemal 

natychmiast zrozumieli, że 
otwarcie targu ze zdrową żyw-
nością było przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę. Podajmy 
tylko suche fakty, które już po-
winny dać wam pewien obraz 
sytuacji. W ciągu zaledwie 5 
godzin trwania w odrestauro-
wanej stodole na terenie Kom-
pleksu Dworzysko wystawców 
odwiedziło ponad 500 osób. 

Zaraz ktoś powie, przyszli, 
pooglądali i poszli. Właśnie, 
że nie. Owszem przyszli, ale nie 
tylko smakowali i rozkoszowali 
się wspaniałymi propozycjami 
naturalnej żywności, ale też 
kupowali. Wszak to był targ i 
o to także chodziło. 

Pocieszające, że ludzie mają 
coraz większą świadomość 
zdrowego odżywiania się, 
co chyba powinno cieszyć 
każdego. Odwiedzający eko-
logiczne Targi Natury mogli 
poznać regionalne produkty. 
Skosztować kozich i owczych 
serów (mniam, na samo wspo-
mnienie cieknie nam ślinka). 
Spróbować niesamowitych 
wyrobów z dziczyzny, wę-
dzonych ryb, a jaki chleb był 
pieczony na zakwasie! Takiego 
pewnie w sklepie nie kupicie. 
Wystawcy oprócz produktów 
spożywczych, oferowali natu-
ralne kosmetyki, rękodzieło i 
prozdrowotne syropy.  

Skoro inicjatywa chwyciła, 
organizatorzy zapowiedzieli 
już jej kontynuowanie. Na 

drugą edycję Targów Natury 
szykujcie się 24 października. 
Także w Dworzysku.          Red

- Póki co najwięcej osób jest za-
interesowanych naszą ofertą re-
kreacyjną, ale zachęcamy również 

do zapisywania się na warsztaty 
artystyczne – mówi Wiesław Zalas, 
dyrektor instytucji.

W jedlińskim centrum kultury cy-
klicznie odbywają się zajęcia z jogi. 
Jest fitness, zumba dla dzieci oraz 

warsztaty taneczne prowadzone przez 
instruktorów z wałbrzyskiego centrum 
tańca Champion Team. Super, że 

chętnych na zumbę i hip hop jest tak 
dużo, że utworzono po dwie grupy, a 
jak będzie taka potrzeba, stworzona 
zostanie jeszcze jedna. Niech dzieciaki 
ruszają się i rozwijają swoje pasje, bo 
w czasie pandemii sport i rekreacja 
zostały odsunięte na dalszy plan. 
Wiadomo, nic z tego dobrego nie 
wyniknie, jeśli najmłodsi zaszyją się 
w domach. Dlatego gorąco zachęcam 
was, drodzy rodzice, przyprowadzajcie 
swoje pociechy do Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju. Zabawa w gru-
pie na pewno wyjdzie im na dobre. 

Zajęcia ruchowe to nie wszystko, 
co czeka na dzieciaki w mieście. 
Marzycie o lekcjach śpiewu, proszę 
bardzo. Chcielibyście nauczyć się 
grać na jakimś instrumencie, to też 
nie jest problem. Sami widzicie, 
jak wiele zajęć macie do wyboru w 
centrum kultury. Działa też sekcja 
gier fabularnych, która jako jedyna 
nie zawiesiła działalności. Cały czas 
trwa nabór na warsztaty teatralne, 
poetyckie i dziennikarskie. Szcze-
gólnie na te ostatnie zachęcamy, 
byście przyprowadzali swoje dzieci. 
Może niedługo młodzi adepci zasilą 
szeregi WieszCo, kto wie?! Na razie 
chętnych jest za mało, żeby utworzyć 
grupy, ale zainteresowanie jest coraz 
większe. Więcej informacji o prowa-
dzonych zajęciach i warsztatach znaj-
dziecie na stronie www.ckjedlina.pl 
w zakładce „zajęcia stałe”.

Red

Największe wsparcie to 
kwota 30 tys. zł z Narodowego 
Centrum Kultury z programu 
Dom Kultury + Inicjatywy Lo-
kalne. Dzięki tym pieniądzom 

zorganizowano m.in. koloro-
wy festyn w Parku Rusinowa. 
Ponad 25 tys. zł WOK pozyskał 
stając do przetargu ogłoszo-
nego przez Fundację Edukacji 

Europejskiej w ramach projek-
tu RPO pod nazwą Akademia 
Przedszkolaka. W tym samym 
czasie, ponad 25 tys. zł zdo-
było Stowarzyszenie WOK 

– więcej o kulturze i udało się 
zorganizować zajęcia rękodzie-
ła. Kolejna kwota to 25 tys. zł 
na organizację kina plenerowe-
go, z czego WOK otrzymał 15 
tys. zł z grantu Piast Wspiera 
Region. Stowarzyszenie WOK 
– więcej o kulturze zdobyło 10 
tys. zł w otwartym konkursie 
ofert, ogłoszonym przez miasto 
Wałbrzych. Stowarzyszenie 
zdobyło też 13 tys. zł na na-

granie i wydanie płyty Zespołu 
Pieśni i Tańca Wałbrzych, 5 tys. 
na organizację Dolnośląskiego 
Festiwalu Ognia, 4 tys. na 
projekt „Ptasie radio” i 5 tys. 
na projekt „Zielono mi”. Za 5 

tys. zł, które WOK pozyskał 
z Fundacji Santander Banku, 
powstaje zielony korytarz w 
ośrodku na terenie Starej Ko-
palni i punkt adopcji roślin.

SCB
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SZCZAWNO-ZDRÓJ 

Tak smakuje zdrowie  
Co innego oglądać Karola Okrasę, jak gotuje ekolo-
gicznie albo słuchać Karoliny Bosackiej, że za dużo w 
jedzeniu jest pestycydów, a czym innym jest samemu 
odżywiać się w zgodzie z naturą. Bo zaraz pojawią się 
dziesiątki argumentów, że zdrowo to znaczy drogo albo 
niesmacznie. Nic bardziej mylnego, o czym przekonali 
się uczestnicy Targów Natury w Szczawnie-Zdroju.    

JEDLINA-ZDRÓJ  

Zaleganie w domu nie jest modne 
Odłóżcie telefony, schowajcie konsole, zamknijcie komputery, ruszcie się z domów, 
bądźcie aktywni. Zumba, tańce, a może joga? Są jeszcze miejsca dla chętnych na 
zajęcia w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Co wy na to? 

 » Macie tyle możliwości, nie dajcie się dwa razy prosić

WAŁBRZYCH 

Skutecznie pozyskują środki
Wałbrzyski Ośrodek Kultury wie, jak zdobywa się kasę na kulturę. 
Do końca sierpnia udało się pozyskać blisko 130 tys. zł z różnych 
źródeł. 
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 » Wielu odwiedziło pierwsze 
Targi Natury w Dworzysku 
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NASI ULUBIEŃCYNASI ULUBIEŃCYNASI ULUBIEŃCY
Bierzcie i przytulajcie

Pisaliśmy o tym już przed tygodniem, ale powtórzymy się, bo trzeba o tym „trąbić” na okrągło. W wał-
brzyskim schronisku jest coraz więcej zwierząt. I to nie jest dobra informacja. Spowodujcie, żebyśmy 
mogli za jakiś czas podzielić się lepszymi wiadomościami. Na przykład, że zdecydowanie wzrosła liczba 
adopcji czworonogów. 
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BUZZ, nr ewidencyjny 99/21
Wiek: ok. 1 rok

Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021

CHANEL, nr ewidencyjny 120/21
Wiek: ok. 1 rok

Data przyjęcia do schroniska: 17.07.2021

DINO, nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 12 lat

Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

IGO, nr ewidencyjny 151/21
Wiek: ok. 7 lat

Data przyjęcia do schroniska: 03.09.2021

MORUS, nr ewidencyjny 107/21
Wiek: ok. 14 lat

Data przyjęcia do schroniska: 28.06.2021

MUPPET, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat

Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2021

MURZYN, nr ewidencyjny 18/21
Wiek: ok. 14 lat

Data przyjęcia do schroniska: 03.02.2021

RAMZES, nr ewidencyjny 10/21
Wiek: ok. 11 lat

Data przyjęcia do schroniska: 21.01.2021

REKSIO, nr ewidencyjny 173/20
Wiek: ok. 14 lat

Data przyjęcia do schroniska: 04.08.2020

SKIPER, nr ewidencyjny 75/20
Wiek: ok. 11 lat

Data przyjęcia do schroniska: 27.03.2020

STUART, nr ewidencyjny 153/21
Wiek: ok. 12 lat

Data przyjęcia do schroniska: 06.09.2021

ZĄBEK, nr ewidencyjny 135/21
Wiek: ok. 5 lat

Data przyjęcia do schroniska: 16.08.2021

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, 
tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, 

mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl



WIESZ CO | NR 40/5.10.2021 r. 15

Poza mało znaną pamiątką 
historyczną w postaci sto-
jącej na prywatnej posesji 
– „Żelaznej Lipie”, do której 
król Prus, Fryderyk II Wielki, 
miał przywiązać swego ko-
nia po wygranej bitwie pod 
Burkatowem, miejscowość 
skrywa jeszcze jedną atrak-
cję – górę Szerzawa (628 m 
n.p.m.) i zapierające dech w 
piersiach widoki z jej szczytu. 
Bez problemu wjedziecie tam 
samochodem. Kierujcie się ku 
biało-czerwonemu masztowi, 
a 360-stopniowa panorama 

wynagrodzi trud pokonania 
stromego podjazdu. Znów pu-
ści do was oko zamek Grodno, 
uśmiechnie się niekwestio-
nowana królowa Sudetów, 
Śnieżka, ochoczo pomacha 
ku nam Wielka Sowa. Wspa-
niałe widoki, kompletna cisza, 
całkowity brak turystów – 
wszystko to będziecie mieć 
tylko dla siebie.

Czas ruszyć dalej. Kierujemy 
się w stronę Olszyńca, a stam-
tąd dajemy się poprowadzić 
rozległej dolinie Bystrzycy ku 
Jugowicom, skąd obieramy 

drogę na Walim i jego głów-
ną, rozbudzającą wyobraźnię 
podziemną atrakcję. Nim jed-
nak do niej dotrzecie, warto 
rozważyć przystanek przy 
kościele pw. św. Jadwigi – nie 
ze względu na cenne dzieła 
sztuki sakralnej, lecz to, co 
skrywają jego podziemia. 
Gdy tylko spojrzymy przez 
niewielkie okienka dające 
wgląd do świątynnej piwnicy, 
zrozumiemy w czym rzecz, a 
gdy jeszcze dodamy do tego 
informację, że spoczywające 
tam trumny kryją zmumifi-
kowane ludzkie szczątki… 
Powiało grozą, czyż nie? Ciała 
należą nie tylko do dawno 
zmarłych ewangelickich du-
chownych. Spoczęli tu także 
członkowie wpływowej ro-
dziny von Zedlitz, w tym czło-
wieka o imieniu Karl, którego 
wynalazek co roku spędza sen 
z powiek tysiącom wkraczają-
cych w dorosłość nastolatków. 
Tak, tak, chyba wiecie już, o 
czym mowa. To właśnie on 
wpadł na pomysł stworzenia 
egzaminu maturalnego!

Otrząśnijcie się z wrażeń i… 
jedźcie dalej, po więcej! Zaraz 

za Walimiem, u progu Rzecz-
ki, zatrzymajcie samochód 
na dużym parkingu przed 
tajemniczym obiektem. O 
kompleksie Riese (po polsku 
Olbrzym) słyszeli chyba wszy-
scy. Nie każdy jednak miał 
okazję zwiedzić jego drążące 
górskie masywy sztolnie, któ-
rych przeznaczenie do dziś nie 
zostało rozwikłane. Przewod-
nicy w Sztolniach Walimskich 
przybliżą wam współcześnie 
rozważane hipotezy dotyczące 

tego przypadającego na trud-
ne czasy II wojny światowej 
przedsięwzięcia. Załóżcie więc 
kaski na głowę i zanurzcie 
się w głąb surowych tune-
li… I jak, dobrze znów wyjść 
na powierzchnię, prawda? 
Głodni? Proponujemy więc 
obrać malowniczą, wąską 
drogę przez Walim w kierunku 
Glinna. Ta położona w sercu 
Gór Sowich wieś oferuje nie 
tylko wspaniałe widoki, lecz 
również możliwość zjedzenia 

solidnego posiłku w Karczmie 
Bełty, dawnej „karczmie sądo-
wej” o kilkusetletniej tradycji.

Najedzeni, zrelaksowani, 
wyczekujący zasłużonego od-
poczynku, wyruszyć możecie 
w kierunku Michałkowej, by 
po drodze ku Jezioru Bystrzyc-
kiemu przyjrzeć się majaczącej 
w oddali Ślęży i pojechać 
dalej, w kierunku, z którego 
przybyliście, gdzie w pokoju 
czeka wygodne łóżko…

Red

Co kryją Sztolnie Walimskie? 
Obiekt czynny jest codziennie 

od października do kwietnia
- od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 (ostatnie 
wejście o 16:00)
- w soboty, niedziele i święta od 9:00 do 18:00 (ostatnie 
wejście o 17:00)

od maja do września
- od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 (ostatnie 
wejście o 17:00)
- w soboty, niedziele i święta od 9:00 do 19:00 (ostatnie 
wejście o 18:00)

Ceny biletów:
normalny – 22 zł
ulgowy – 18 zł
Więcej informacji na www.sztolnie.pl/zwiedzanie/

NIe ma NaS W DomU

NIE MA NAS W DOMUNIE MA NAS W DOMUNIE MA NAS W DOMU

Olbrzym ukrywa się pod ziemią 
Kontynuujemy przygodę w Walimiu. Miejscowości, która ma tyle do zaoferowania, że mo-
glibyście w niej spędzić kilka dni, ale w porządku, skoro nie macie czasu, nie przedłużajmy. 
Wjeżdżamy do kolejnej wioski – Podlesia, bo na niej skończyliśmy naszą opowieść przed 
tygodniem.  
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 » Sztolnie Walimskie to obowiązkowy punkt 
zwiedzania na mapie każdego turysty

 » Jezioro Bystrzyckie i zapora – tu można zapomnieć o bożym świecie
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 W listopadzie 1957 r. re-
daktor Trybuny Wałbrzyskiej 
odnotował to wydarzenie 

pisząc tak: „Przeprowadzka 
wyszła na dobre wszystkim 
zainteresowanym. Podróżni 

otrzymali wygodną, jasną 
poczekalnię, której nie można 
nawet porównać z poprzed-

nim lokalem. Pracownicy PKS 
mają teraz o wiele wygodniej-
sze warunki pracy, dworzec 
otacza przestronny plac, a w 
przerwie między jednym kur-
sem a drugim, obsługa wozu 
może spokojnie i kulturalnie 
spędzić czas w specjalnie 
na ten cel przeznaczonych 
pomieszczeniach. Zyskało 
nawet miasto – wałbrzysza-
nie – ponieważ wozy PKS 
nie tarasują już jednej z naj-
ruchliwszych ulic, gdzie o 
tragiczny wypadek było wcale 
nie trudno”. Nowy dworzec 
kosztował dyrekcję PKS 600 
tys. zł oraz sporo nerwów. 
Wykonawca (przedsiębior-
stwo budowlane ze Świdnicy) 
oddało obiekt do użytku do-

piero po wyznaczeniu trzech 
kolejnych „nieodwołalnych” 
terminów zakończenia prac. 
Bardzo szybko wyszły na jaw 
pierwsze usterki (w tym pro-
blem z toaletami). Dla wygody 
podróżnych na podwórku 
autobusowym wkrótce miał 
stanąć kiosk z gazetami i ar-
tykułami spożywczymi, a za 
dwa tygodnie zaplanowano 
przeprowadzkę biur PKS do 
nowego budynku w sąsiedz-
twie dworca. 

Nowy dworzec autobusowy 
usytuowano w sąsiedztwie 
stacji kolejowej i dworca Wał-
brzych Miasto Towarowy (nie 
było jeszcze wtedy dwupa-
smowej ul. Sikorskiego). Przed 
wojną teren nowego dworca 

należał do przedsiębiorstwa 
handlującego wyrobami że-
laznymi (Handelsgesellschaft 
C.H. Neumann Söhne, Eisen-
handlung). Zakład powstał 
w 1870 r. aby zaopatrywać 
pobliskie kopalnie w blachy, 
sztaby, belki, materiały bu-
dowlane, galanterię żelazną, 
narzędzia, itp. W listopadzie 
1921 r. przedsiębiorstwo prze-
kształcono w spółkę z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, 
należącą do spółki akcyjnej 
Eisenhandel A.G. Zarządzało 
nią dwóch doświadczonych 
menadżerów od wielu lat 
pracujących w tej branży. Na 
terenie zakładu znajdowała się 
bocznica kolejowa, magazyn, 
garaż dla furmanek (wozów), 

HIStorIa NIeZNaNa

Pekaesy w PeKaeSach (2)
Rok 1957 był bardzo ważny w historii wałbrzyskiego PKS-u. Nie tylko rozpoczęto 
budowę opisanej przed dwoma tygodniami zajezdni na Szczawienku, ale również 
oddano do użytku nowy dworzec autobusowy przy ul. Wysockiego. Pewnie wielu z 
was jeszcze go doskonale pamięta. 

 » Dworzec autobusowy przy ul. Wysockiego w latach 80. ubiegłego stulecia (Fot. Krzysztof Kobusiński)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA

 » Logo PKS na budynku dworca. Zdjęto je 26.06.2014 r. i 
prawdopodobnie zabezpieczono (Fot. Maciej Pawlik)
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wozownia i biura. Spółka miała 
dodatkowo sklep przy obecnej 
ul. Słowackiego. Na terenie 
nowej bazy PKS wyraźnie od-
znaczały się dwa budynki: 
dworca i dyspozytorni. Nie 
ma stuprocentowej pewności 
czy to dawne, przebudowane, 
obiekty firmy Eisenhandlung 
C.H. Neumann Söhne GmbH, 
czy zupełnie nowe budyn-
ki. W budynku dworcowym 
mieściła się poczekalnia, kasy 
biletowe i toalety. W budynku 
dyspozytorni na parterze był 
pokój kierowców, na I piętrze 
urzędował dyżurny ruchu oraz 
znajdowały się szafki kierow-
ców, w których trzymali bilety 
(później tzw. maszynki do bi-
letów). Natomiast na drugim 
piętrze pracowały panie roz-
liczające kierowców z utargu.

W 1959 r. Wałbrzyskie 
Przedsiębiorstwo Transportu 
i Spedycji PKS miało w dyspo-
zycji 33 autobusy i 175 wo-
zów ciężarowych. Zatrudniało 
wówczas 800 pracowników. 
W tamtym czasie PKS prze-
woził w ciągu miesiąca do 
300 tys. pasażerów i średnio 
60 tys. ton różnego rodzaju 
towarów. Zanim dworzec na 
dobre się rozkręcił, już za-
planowano jego likwidację (i 
przeniesienie w inne miejsce). 
Pod koniec września 1962 
r. w Trybunie Wałbrzyskiej 
ukazał się artykuł „Zaprasza-
my na spacer po śródmieściu 
lat 70.”, w którym m.in. za-
powiadano, że z obecnego 
miejsca zniknie dworzec PKS 
i elektrownia (obecnie Hala 

Wałbrzyskich Mistrzów) a w 
ich miejscu powstanie pas zie-
leni. Na planach się skończyło.

Pod koniec lipca 1966 r. 
w lokalnej prasie ukazał się 
krytyczny artykuł na temat 
PKS, MPK i MPO: „Dworzec 
PKS – z wyjątkiem od świę-
ta błyszczącego neonu – nie 
czyni wrażenia dworca. Rów-
nież zresztą ostatni przystanek 
tramwajowy MPK nad cuch-
nącym potokiem jest mocno 
zaniedbany, zakurzony. Zresztą 
gdy powieje, lekki choćby wia-
terek, trzeba uciekać, aby nie 
utonąć w obłokach brudnego 
kurzu i pyłu unoszącego się 
tak z rejonu przystanku, jak 
i z dworca PKS”. Wówczas 
narzekano również na zbyt 
małą poczekalnię PKS, w wy-
niku czego co najmniej połowa 
pasażerów musiała oczekiwać 
na spóźniające się z reguły 
autobusy na zewnątrz, zdając 
się na łaskę pogody.

Z początku lat 70. pochodzą 
plany budowy nowego dworca 
autobusowego. Miał powstać 
między ulicami Kolejową, Ma-
zowiecką i Lubelską (naprzeciw 
komendy miejskiej policji). 
Dawniej stały w tym miejscu 
inne budynki, m.in. młyn wod-
ny do mielenia kory dębowej 
dla potrzeb garbarskich (już 
przed wojną przekształcono 
go w budynek mieszkalny) 
czy wybudowany w latach 
1942-43 magazyn ziemniaków 
(Kartoffellagerhalle), widoczny 
jeszcze na archiwalnym zdjęciu 
z 1965 r.  Inwestorem dworca 
było Wojewódzkie Przedsię-

biorstwo PKS we Wrocławiu 
oddział w Wałbrzychu przy 
ul. Długiej 5. Wjazdy zaplano-
wano od strony ul. Kolejowej 
i Mazowieckiej. Założono, że 
Pełcznica płynąca otwartym 
korytem przez środek przy-
szłego dworca zostanie ujęta 
w żelbetowy kanał i zakryta. 
W pierwszym etapie inwe-
stycji miały powstać wiaty 
przystankowe, drogi, chodniki, 
place postojowe, trawniki oraz 
budynek dworca, a w nim 
m.in.: bar szybkiej obsługi na 
100 miejsc konsumpcyjnych, 
kawiarnia (na 80 miejsc), po-
czekalnia o powierzchni 70 m. 
kw. i hall o powierzchni 460 
m. kw. Drugi etap obejmował 
budowę myjni autobusów o 
przepustowości 4 pojazdów na 
godzinę. Podział terenu plano-
wanego dworca przedstawiał 
się następująco: nawierzchnia 
asfaltobetonowa – 13764 
m. kw., chodniki – 2862 m. 
kw., trawniki – 6570 m. kw., 
zabudowa (dachy) – 1915 m. 
kw. W oparciu o szczegółowy 
program ruchu na 1985 roku, 
przyjęto następujące założenia 
projektowe: ilość pasażerów 
odjeżdżających / przyjeżdżają-
cych na dobę – odpowiednio 
po 25 tys. (w tym na liniach 
regularnych 11 tys., a na li-
niach pracowniczych 14 tys.), 
ilość kursów przelotowych 
– 85, ilość autobusów odjeż-
dżających / przyjeżdżających 
w godzinach szczytów – od-
powiednio 87 i 80. Personel 
służby ruchu miał liczyć 48 
pracowników (w tym 15 na 

stanowiskach nierobotniczych 
i 33 na stanowiskach robot-
niczych), personel zakładów 
gastronomicznych – 28 (od-
powiednio 20 i 8). Jak wiemy, 
dworzec w tym miejscu nie 
powstał. Obecnie mieści się 
tam stacja paliw, restauracja 
fast food i centrum handlowe.

Dodajmy, że w latach 70. 
wałbrzyskiemu oddziałowi 
PKS podlegała placówka te-
renowa w Kamiennej Górze 
(zajezdnia, biura), warsztat 
przy ul. Chrobrego i magazyn 
pomocniczy przy ul. Pługa. W 
tamtym czasie we Wrocławiu 
przy ul. Kościuszki funkcjo-
nowała oddzielna jednostka 
administracyjna – składnica 
części zamiennych, zaopatru-
jąca poszczególne oddziały, w 
tym remontowy.

Od 1983 r. Państwowa Ko-
munikacja Samochodowa 

(PKS) działała jako Krajowa 
Państwowa Komunikacja Sa-
mochodowa (KPKS). W 1990 
r. KPKS podzielono na ponad 
170 samodzielnych przed-
siębiorstw (w tym wałbrzy-
skie). W latach 1991-2002 
wałbrzyski PKS działał jako 
Przedsiębiorstwo Państwowej 
Komunikacji Samochodowej 
w Wałbrzychu. W 1992 roku 
kierownik działu przewozów 
pasażerskich KPKS mówił, 
że na prywatyzację przed-
siębiorstwa nie ma na razie 
perspektyw: „Choć oczywi-
ście byłoby to niezłe posu-
nięcie, które rozwiązałoby 
ręce kierownictwu. Firma jest 
potężna i niełatwo ją spry-
watyzować. Póki co wszyscy 
muszą walczyć – pracownicy 
o związanie końca z końcem, 
a pasażerowie o wciśnięcie się 
do autobusu, który czasem w 
ogóle nie powinien już jeź-
dzić”. W tamtym czasie tabor 
powiększył się o kilka wozów 
przejętych od upadających 
firm. Na wiosnę 1992 r. roz-
ważano zakup kilku wozów 
wyższej klasy (pod uwagę 
brano holenderskie). Po 1999 
r. na terenie byłego już wów-
czas województwa wałbrzy-
skiego liczba przewożonych 
pasażerów zmniejszyła się 
w stosunku do stanu z 1989 
r. aż o 71,2%. Przyczyny to 
głównie likwidacja wielu za-
kładów pracy, obniżenie rangi 
Wałbrzycha (po utracie statutu 
miasta wojewódzkiego), wej-
ście na rynek przewoźników 
prywatnych, wprowadzenie 
tzw. gimbusów do przewozu 
uczniów. W 2002 r. wskutek 
komercjalizacji PKS w Wał-
brzychu powstała jednooso-
bowa spółka skarbu państwa 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Wałbrzy-
chu spółka z o.o. Sytuacja 
finansowa przedsiębiorstwa 
nieustannie się pogarszała, 
stopniowo ograniczano sieć 
połączeń. W kwietniu 2006 r. 
zadłużenie wałbrzyskiego PKS 

wobec urzędu skarbowego, 
ZUS i gminy Wałbrzych było 
tak duże (ok. 4 mln zł), że 
przedsiębiorstwo postawiono 
w stan upadłości. Ówcze-
sny prezes wspólnie z PKS 
Świdnica założył spółkę PKS 
Sudety próbując odkupić upa-
dające przedsiębiorstwo, co 
się nie powiodło. Przez trzy 
lata syndyk ogłosił osiem po-
stępowań na sprzedaż zakła-
du. Bezskutecznie. W końcu 
cały majątek wałbrzyskiego 
PKS został sprzedany spółce 
JW Services z Wrocławia. Z 
dniem 1 marca 2009 r. spółka 
ta zaprzestała prowadzenia 
działalności przewozowej. 
Teren dworca PKS przy ul. Wy-
sockiego został sprzedany pod 
działalność handlową. Pod ko-
niec maja 2012 r. rozpoczęto 
rozbiórkę różnych elementów 
infrastruktury dworcowej, w 
tym wiat przystankowych. 
W tamtym czasie wyburzono 
również budynek dyspozytor-
ni. W lipcu 2014 r. wyburzono 
budynek dworca. Obecnie na 
terenie wyburzonego dworca 
PKS znajdują się dwa markety.

Na wiele lat Wałbrzych po-
zbawiono dworca autobu-
sowego. Pojawił się pomysł 
budowy regionalnej stacji 
przesiadkowej Wałbrzych 
Centrum, z przystankiem 
kolejowym na linii nr 274, 
dworcem autobusowym i ga-
lerią handlową. Póki co plany 
zrealizowano częściowo. Przy-
stanek kolejowy uruchomiono 
13 grudnia 2020 r. Galeria i 
dworzec autobusowy czekają 
na lepsze czasy.

Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:

1.Trybuna Wałbrzyska 1957, 1962, 
1966

2.Das Buch der Stadt Waldenburg in 
Schlesien, 1925

3.Dokumentacja projektowa nowego 
dworca, 1972

4.Wiadomości Wałbrzyskie, 1992 
5.www.polska-org.pl (dostęp 

13.09.2021)
6.www.pl.wikipedia.org (dostęp 

20.09.2021)
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 » Nowy dworzec autobusowy i wjazd na stację kolejową, zdjęcie 
z 1958 r. (Fot. Danuta Ukleja/www.um.walbrzych.pl)

 » Elektrownia miejska, a przed nią teren firmy Eisenhandlung. 
W jej miejscu w 1957 r. wybudowano nowy dworzec (Fot. Das 

Buch der Stadt Waldenburg in Schlesien, 1925)
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Październik to w muzeum 
czas piątej, jubileuszowej w 
tym roku edycji wielkiego 
święta  ceramików i miło-
śników sztuki współczesnej, 
czyli Biennale Mistrzów Ce-
ramiki im. Bronisława Wola-
nina. Tę imprezę wałbrzyska 
instytucja wraz z Fundacją 
Unikat współorganizuje od 
2013 roku. 

Założeniem biennale jest 
zaprezentowanie widzom 
twórczości najwybitniejszych 
polskich artystów ceramików. 
Poprzednie cztery edycje były 
wielkim sukcesem, nie tylko 
frekwencyjnym. Na to samo 
wałbrzyscy muzealnicy liczą 
i w tym roku. Komu będzie 
poświęcona jubileuszowa 
edycja tego wydarzenia? Tej 

jesieni Muzeum Porcelany 
zaprezentuje wystawę „Sny 
w ogrodzie” Anny Malickiej-
-Zamorskiej, artystki, której nie 
trzeba przedstawiać nikomu, 
kto choć trochę interesuje się 
sztuką współczesną. Jest to 
postać światowego forma-
tu, której prace znajdują się 
w kolekcjach muzeów na 4 
kontynentach, wielokrotnie 

nagradzana w bardzo presti-
żowych konkursach. Artystka, 
która również w pamięci i 
sercach wałbrzyszan zapisała 
się jako niestrudzona inicja-
torka i organizatorka wyjątko-
wych plenerów ceramicznych 
i międzynarodowych sym-
pozjów „Porcelana Inaczej”. 
To dzięki nim w ciągu 30 lat 
Wałbrzych, miasto „białego 

złota”, przyciągało do siebie 
najwybitniejszych artystów ze 
świata ceramiki artystycznej 
i zaistniało na międzynaro-
dowej ceramicznej mapie 
świata. Warto też wspomnieć, 
że to właśnie w tym roku 
Rada Miejska Wałbrzycha z 
inicjatywy muzeum uhonoro-
wała Annę Malicką-Zamorską 
tytułem zasłużonej dla miasta. 

Nie możemy sobie wyobra-
zić lepszego pretekstu do 
wizyty w Muzeum Porcela-
ny, szczególnie jeśli już daw-
no go nie odwiedzaliście. 
Przypominamy! Na wystawę 
muzealnicy zapraszają od 
soboty 16 października. Już 
dziś zapiszcie sobie tę datę 
w kalendarzu i wybierzcie 
się na jesienny spacer do 
wałbrzyskiego Śródmieścia 
„zahaczając” o muzeum. No 
bo jakże inaczej?! Prace Anny 
Malickiej-Zamorskiej będą 
czekały na was aż do 15 lute-
go przyszłego roku.  

Koniec gorącego okresu 
wakacyjnego, podczas któ-
rego wałbrzyską instytucję 
odwiedziło rekordowe 8,5 
tys. gości, nie oznacza wcale 
kresu prac muzealników. Cały 
czas przybywa nowych, unika-
towych eksponatów, które już 
dziś możecie zobaczyć na sta-
łej ekspozycji. Oprócz codzien-
nego zwiedzania muzeum 
(zerknijcie obok, kiedy to zro-
bić) edukatorzy zapraszają na 
wyjątkowe jesienne warsztaty 
kreatywne i lekcje muzealne. 
Właśnie ruszyły zapisy, liczba 
miejsc się kurczy każdego 
dnia, więc telefony w dłonie 
i dzwońcie pod nr 74 664 60 
30 wew. 35. Przypomnijmy, że 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w przestrzeniach muzeum 
trwają cały rok. A jeśli chce-
cie zorganizować tu jedyne 
w swoim rodzaju przyjęcie 
urodzinowe, to… na co jesz-
cze czekacie. Gwarantujemy, 
że dzieci będą zachwycone, 
długo wspominając zabawę. 

Nie ma na co czekać. Pla-
nujcie wizytę w Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu. Od-
pocznijcie wśród piękna, bo 
nic tak nie rozjaśnia długich 
jesiennych dni, jak odpoczy-
nek pośród najpiękniejszej 
kolekcji porcelany w Polsce. 
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Sen w ogrodzie o „złocie” 
Tegoroczna jesień w wałbrzyskim Muzeum Porcelany zapowiada się fan-
tastycznie. A to wszystko za sprawą – choć nie tylko – najnowszej wy-
stawy, którą już od 16 października będziecie mogli podziwiać w muzeal-
nych przestrzeniach. Co takiego zobaczymy tym razem?

 » Wystawę „Sny w ogrodzie” będzie można oglądać od 16 października

 » Zapraszamy na Biennale Mistrzów Ceramiki

Kiedy w październiku zwiedzać
Muzeum Porcelany? 

* poniedziałki 
– od 12:00 do 16:00

* wtorki, piątki i weekendy 
– od 10:00 do 16:00

* środy i czwartki 
– od 10:00 do 18:00
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Nie spodziewałem się po Kindze 
Dębskiej takiej propozycji jak „Zupa 
nic”. Trudno ją inaczej określić, jak 
sentymentalny powrót do czasów ko-
muny. Reżyserka i autorka scenariusza 
postanowiła spojrzeć na siermiężne 
lata 80. z przymrużeniem oka. 

Sięga do dziesiątek dość typowych 
sytuacji, które pokolenie artystki do-
skonale pamięta. Może posłużę się 
kilkoma przykładami – kradzież czte-
rech kół z Fiata 126 i pozostawienie 
go na cegłach, handel skórami z lisów 
na Węgrzech, rzucanie towarów do 
pustych sklepów oraz legendarne 
paczki z Ameryki. Zbiór takich fleszy 
spina typowa rodzina z betonowego 

bloku. Mąż i ojciec – Tomasz Makowski 
– jest architektem. Jego żona – Elż-
bieta – jest pielęgniarką i działaczką 
Solidarności. Małżeństwo wychowuje 
dwie dziewczynki w wieku szkolnym. 
Jest jeszcze babcia – uczestniczka Po-
wstania Warszawskiego. Cała piątka 
próbuje, na swój sposób, normal-
nie żyć w nienormalnych okoliczno-
ściach. Oczywiście ich zmagania budzą 
uśmiech, ale nic więcej. Jeśli „Zupa nic” 
miała być komedią, to niekoniecznie 
udaną. Trudno mówić o dramacie 
czy kinie historycznym. Czym zatem 
jest najnowszy obraz autorki takich 
tytułów jak „Moje córki krowy” czy „Za-
bawa, zabawa”? Niestety, nie wiem. 

W tej sytuacji pozostaje tylko 
skupić się na grze aktorskiej Adama 
Woronowicza, Kingi Preis i Ewy 
Wiśniewskiej. Bezwzględnie ich 
talent i zaangażowanie podnosi 
wartość filmu. Niektóre dialogi 
– kłótnie to popis gry aktorskiej. 
Szkoda, że Kinga Dębska jakby 
zapomniała nadać swojej produk-
cji wyrazistej fabuły. Bohaterowie 
filmu do niczego nie zmierzają, o 
nic nie walczą, poza chęcią polep-
szenia sobie materialnego bytu. 
Co prawda, Elżbieta trzyma w 
mieszkaniu opozycyjną prasę i ba-
nery z wolnościowymi hasłami, ale 
sprawia wrażenie, że jest to raczej 

dla niej jedynie zwykła przygoda. 
Jako widzowie wkraczamy w ich 
życie, towarzyszymy im przez 
kilka miesięcy i niespodziewanie 
je opuszczamy. Nie wiem, z czym 
mieliśmy zostać po projekcji. Do 
jakich refleksji twórczyni nas skła-
nia? Że w komunie nie było tak źle? 
Że było nawet wesoło i śmiesznie? 

Mimo że w „Zupie nic” jest 
kilka przyzwoitych momentów 

takich jak śpiewanie „Dziewczyny 
o perłowych włosach” Omegi w 
„Maluchu”, czy impreza filmo-
wana przez szybę w drzwiach, to 
ciężko jednoznacznie ją ocenić. 
Kto miło wspomina tamten czas, 
bo np. przypadł na okres jego 
młodości, to „Zupa nic” może mu 
posmakować.

Ocena 6/10
Piotr Bogdański

Poznajcie „Buntownika”
W dosłownym tego sło-

wa znaczeniu. Zapraszamy 
bowiem na spotkanie autor-
skie z wałbrzyskim pisarzem 
Kazimierzem Junoszą, auto-
rem wchodzącej właśnie na 
rynek powieści „Buntownik. 
Jak oszukiwałem służby PRL”. 
To druga powieść literata. 
Uwierzcie, dzieje się w niej 
tyle, że nie będziecie się nu-
dzić. Opisywana historia ma 
rozmach, ale nie ma w niej 
pudrowania rzeczywistości. 
Przedstawia świat i realia 
PRL-u pulsujące życiem i kipiące emocjami. Bohaterowie powieści z głównym na czele nie są 
ani herosami, ani tym bardziej świętymi. Raczej przeważa w nich moralna małość, czasem 
podłość, a często bezwzględność, egoizm i cynizm

Poznajcie bliżej pisarza i jego dzieło podczas spotkania autorskiego, które dziś (5 paździer-
nika) odbędzie się w Multimedialnej Filii Bibliotecznej przy ul. Kasztelańska 7 w Wałbrzychu. 
Początek o godz. 16:30. Na kolejne spotkania zapraszamy też do Atlantów w wałbrzyskim 
Rynku i Miejskiej Biblioteki w Szczawnie-Zdroju. 

Zoom nas zbliży
Zapraszamy do Jeleniej Góry na 24 Między-

narodowy Festiwal Filmowy Zoom – Zbliżenia. 
Ta długa nazwa dla miłośników filmów oznacza 
tylko tyle, że muszą sobie zarezerwować czas na 
spędzenie 7 dni w kinie. Od 4 do 10 października 
organizator przygotował tradycyjnie konkurs krót-
szych form (do 60 min.) w 4 kategoriach – filmu 
dokumentalnego, fabularnego i animowanego i 
animowanego dla dzieci. Ponadto, w programie 
znajduje się szereg gorących tytułów, głównie 
polskiej produkcji, choćby „Bo we mnie jest seks”, 
„Moje wspaniałe życie”, „Sweat” czy „Żeby nie 
było śladów”. Będzie można również obejrzeć 
zdobywcę Złotego Niedźwiedzia – „Niefortunny 
numerek lub szalone porno” oraz tegorocznego 
laureata w Cannes – „Titane”. To jednak nie ko-
niec atrakcji. Wiele seansów uświetnią spotkania 
z gośćmi. Do Jeleniej Góry przyjadą m.in. Sandra 
Korzeniak, Łukasz Grzegorzek, Paweł Łoziński i 
Zbigniew Zamachowski. Do tego galę festiwalo-
wą uświetni recital pianisty jazzowego – Adama 
Makowicza. Wszystkie projekcje przewidziane są 
w kinie LOT. Szczegóły znajdziecie na stronie www.
zoomfestival.pl

Jarosław Kret z wizytą
Z okazji wałbrzyskiej edycji 

Nocy Bibliotek 2021, Atlan-
ty zapraszają na spotkanie 
autorskie Jarosława Kreta, 
które odbędzie się 9 paź-
dziernika o godz. 19:00 w 
Galerii pod Atlantami (Rynek 
9). Na spotkanie obowiązują 
wejściówki dostępne pod 
nr tel. 74 648-37-10 lub 
mailem: wypozyczalnia@
atlanty.pl. Jarosław Kret to 
dziennikarz telewizyjny i 
fotoreporter. Z wykształcenia 
egiptolog. Studiował arche-
ologię śródziemnomorską, afrykanistykę, kulturoznawstwo, jest autorem licznych reportaży i 
filmów dokumentalnych o tematyce podróżniczej.

Finaliści na start
Trzy castingi pełne talentu i emocji, w których 

wokaliści, aktorzy, muzycy i tancerze zaprezento-
wali swoje zdolności wyłoniły 24 wyjątkowych 
finalistów. Już 10 października o godz. 17:00 
zapraszamy na finał konkursu Wałbrzych Ma 
Talent do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na te-
renie Starej Kopalni. W tym dniu wystąpi również 
zwycięzca poprzedniej edycji konkursu Angelo 
Ciureja, romski artysta z zespołem Romano Drom. 
Wstęp bezpłatny. 

SCB, (red), Piotr Bogdański
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Gwoździem po ekranie

Komuno, wróć na zupę
Najważniejszą propozycją kinową ostatnich kilkunastu dni był film 
„Zupa nic” w reżyserii Kingi Dębskiej.

KULTURA / DZIEJE SIĘ
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Stosowanym najczęściej 
sposobem rozwiązania umowy 
o pracę jest złożenie wypowie-
dzenia przez którąś ze stron. 
Czasami też pracownik i pra-
codawca decydują się rozstać 
za porozumieniem. Kodeks 
pracy dopuszcza jednak także 
inną możliwość – wypowie-
dzenie umowy bez zachowa-
nia okresów wypowiedzenia. 
Warto jednak pamiętać, że 
można to zrobić tylko w kilku 
przypadkach. Nieuzasadnione 
rozwiązanie umowy o pracę 

bez wypowiedzenia przez pra-
cownika może się natomiast 
wiązać z koniecznością zapłaty 
odszkodowania.

Zazwyczaj w przypadku 
rozwiązania umowy o pracę 
obowiązuje konkretny okres 
wypowiedzenia. W tym czasie 
pracownik wciąż wykonuje 
swoje zadania służbowe, o 
ile pracodawca nie zwolni go 
z tego obowiązku. Zawsze 
jednak za okres wypowiedze-
nia pracownikowi należy się 
wynagrodzenie.

W szczególnych sytuacjach 
sprawa wygląda jednak nieco 
inaczej. Przepisy pozwalają 
bowiem także na rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowie-
dzenia. Zarówno pracodawca 
jak i pracownik mają do tego 
prawo – każdy z nich jednak tyl-
ko w konkretnych sytuacjach. W 
przypadku pracodawcy zwykle 
będzie chodziło o tzw. dyscy-
plinarkę, czyli zwolnienie ze 
względu na naruszenie pod-
stawowych obowiązków pra-
cowniczych. Powodów może 
być jednak więcej – zawiniona 
utrata uprawnień uniemoż-
liwiających pracę czy nawet 
długa niezdolność do pracy 
wskutek choroby.

Rozwiązanie umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia przez 
pracownika możliwe jest na-

tomiast w dwóch przypad-
kach: jeśli zostanie wydane 
orzeczenie lekarskie stwier-
dzające szkodliwy wpływ wy-
konywanej pracy na zdrowie 
pracownika, a pracodawca nie 
przeniesie go w terminie wska-
zanym w orzeczeniu lekarskim 
do innej pracy, odpowiedniej 
ze względu na stan jego zdro-
wia i kwalifikacje zawodowe; 
gdy pracodawca dopuścił się 
ciężkiego naruszenia podsta-
wowych obowiązków wobec 
pracownika.

Oświadczenie o rozwiąza-
niu umowy pracownik powi-
nien złożyć na piśmie, podając 
przyczynę rozwiązania umo-
wy w tym trybie. Dla praco-
dawcy oznacza to natomiast 
konkretne obowiązki – m.in. 
konieczność wydania świa-

dectwa pracy czy wypłacenia 
ekwiwalentu za niewykorzy-
stany urlop.

Może się jednak zdarzyć, 
że pracownik zdecydował się 
na wypowiedzenie umowy 
bez zachowania okresów 
wypowiedzenia, ale zrobił to 
bezpodstawnie. Będzie tak 
w sytuacji, gdy pracodawca 
wcale nie naruszył swoich 
podstawowych obowiązków 
względem pracownika. W 
wyroku z dnia 6 marca 2008 
roku (II PK 185/07) Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że w sytuacji 
gdy pracodawca nie wypłacił 
określonego składnika wyna-
grodzenia, bo istnieje spór, czy 
taki składnik rzeczywiście pra-
cownikowi się należy, nie moż-
na uznać, że narusza tym sa-
mym podstawowe obowiązki.

Radca prawny Adam Daraż 
z Kancelarii Radcy Prawne-
go DARAŻ i DORADCY ul. 
Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-
brzych, tel. 601472787, e-
-mail: kancelaria@daraz.pl.

Red

Dla samych zawodników (a 
także wszystkich fanów tego 
e-sportu) jest to najważniejsze 
wydarzenie, w jakim mogą 
wziąć udział. Najsilniejsze dru-
żyny ze wszystkich regionów 
ścierają się ze sobą, by zapisać 
się na „ścianie zwycięzców”. 
Po to, by już na zawsze zostać 
zapamiętanym. 

Mistrzostwa przebyły długą 
drogę. Od pierwszych w 2011 
roku, które były częścią eventu 
DreamHack, aż po dzisiejsze – 
stanowiące jeden z najważniej-
szych gamingowych eventów 
roku. Wielka arena, miliony 

widzów, nagrody o wartości 
ponad 2 mln dolarów. Jak sami 
widzicie, to już nie to samo, co 
kiedyś. A warto wziąć również 
pod uwagę całą promocję, jaką 
Riot kieruje głównie w stronę 
zwykłych graczy. Do tego masa 
tematycznych eventów w grze, 
najróżniejsze gadżety oraz to 
– czym moim zdaniem się 
odróżnia – hymn (o ile można 
to tak nazwać) albo po prostu 
muzyka przewodnia tworzona 
specjalnie pod mistrzostwa. 
Ta istniejąca już od 2014 roku 
„tradycja” przekonała do siebie 
setki tysięcy fanów i stała się 

nieodzowną częścią „World-
sów”. No bo przecież kto nie 
chciałby posłuchać utworów 
stworzonych przez dobrze 
znanych wykonawców między 
innym Imagine Dragons, Zedd 
czy The Glitch Mob.

Podobnie do wszystkich 
wielkich eventów, mistrzostwa 
świata League of Legends będą 
na ustach wielu ludzi przez 
najbliższy czas. Wszystkich, 
którzy jeszcze nie mieli okazji 
zainteresować się e-sportem 
zapraszam do sprawdzenia 
tego oraz innych podobnych  
wydarzeń. Będziecie mogli 
przekonać się, jak wygląda gra 
na „szczycie” zarówno od stro-
ny gracza, jak i widza. Jestem 
głęboko przekonany, że wielu 
z was zostanie z nami fanami 
na dłużej.

„Venegeur” SKN Challenger

mISZmaSZ

Okiem gracza

Jak to jest być na szczycie
Nikomu nie trzeba jej przedstawiać. Praktycznie każdy młody gracz zna ją na 
wylot. Jedna z najbardziej lubianych gier oraz najpopularniejsza MOBA – Le-
ague of Legends. Jak wszystkie wielkie produkcje ma za sobą miliony fanów i 
jak każda gra PvP posiada scenę zawodową. No i właśnie o niej będzie mowa, 
bo to już dziś startują tegoroczne mistrzostwa świata League of Legends.

Prawnik radzi 
Bezpodstawne rozwiązanie umowy 
przez pracownika. Co się za tym kry-
je. Mówi nasz prawnik Adam Daraż. 
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U W A G A  K O N KU R S  
Po co kupować składniki, stać w sklepie w kolejce, potem przygo-

towywać ciasto i jeszcze martwić się, czy wyjdzie? Nie lepiej pójść do 
sprawdzonego lokalu na przepyszne naleśniki? Takie wiecie, jak w 
domu. Przygotowywane na miejscu, na waszych oczach z wybranymi 
składnikami. Na słodko lub na słono. Takie rzeczy tylko w Fabryce Na-
leśników i Pierogów w Wałbrzychu znajdującej się na Piaskowej Górze 
przy ul. Obrońców Westerplatte (prostopadła do Kusocińskiego). Dzięki 
nam zjecie tam posiłek taniej, ale pamiętajcie, że rabat nie dotyczy 
pierogów. Skorzystacie z upustu tylko pod warunkiem, że weźmiecie 
udział w naszej zabawie i poprawnie odpowiecie na pytanie. Zerknijcie 
na fotografię obok. Gdzie w Wałbrzychu znajduje się ten mural? 

Wystarczy, że pokażecie kupon z dobrą odpowiedzią w restauracji, 
a za wybranego naleśnika zapłacicie 2 zł mniej. Na miłośników 
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Fa-
bryce Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od środy (6 
października) do piątku (8 października). Szczegółowy regulamin 
konkursu dostępny na www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu, ale 
otrzymacie też na wynos. Podstawą jest kupon z dobrą odpowiedzią. 

KUPON

Gdzie w Wałbrzychu znajduje się 
ten mural? 

....................................................

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

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników 
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola) 

w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)  

SKN

CHALLENGER
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Nowa Ruda jest trochę podobna 
do Wałbrzycha. Tak samo zamknięto 
w niej kopalnie i tak samo dziś stara 
się wykorzystać swój potencjał poło-
żenia wśród okolicznych wzniesień i 
hałd. Swoją szansę miasto widzi w 
turystyce i aktywnej rekreacji. Góra 
Wszystkich Świętych i Góra Świętej 
Anny to nie tak popularne szczyty 
jak Borowa, czy Chełmiec, ale wraz 
ze swoimi wieżami widokowymi 
również do siebie przyciągają i to 

nie tylko mieszkańców na codzienne 
i weekendowe aktywności. Coraz 
częściej trafiają tu turyści zwiedzają-
cy region, szukający spokojniejszych 
miejsc niż popularne szlaki na Wielką 
Sowę, czy przeżywające w ostatnich 
latach weekendowe oblężenia szczy-
ty Gór Wałbrzyskich.  

Pasmo Wzgórz Włodzickich to 
świetne miejsce na wycieczki. Mię-
dzy Górą Wszystkich Świętych a 
Górą Świętej Anny, które liczą sobie 

ponad 600 m n.p.m. znajduje się 
oznakowany tabliczkami szlak pieszo 
rowerowy „dwie wieże”. Wycieczkę 
można rozpocząć w Słupcu przy ulicy 
Radkowskiej. Za czerwonymi znakami 
pieszego szlaku już na rozgrzewkę 
będzie całkiem nieźle pod górę. Po 
drodze  pojawią się tabliczki szlaku 
„dwie wieże”, które doprowadzą 
nas pod samą kamienną budowlę na 
Górze Wszystkich Świętych. Niemal 
całą drogę pokonuje się asfaltem co 

wynagradza ciągłe nabieranie wy-
sokości. Na szczycie czeka nie tylko 
piękna panorama okolicy, ale również 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, 
ławki i wiata do odpoczynku. Po 
dość wymagającym, szczególnie dla 
dzieci podjeździe krótki popas i reko-
nesans. Widok na okolicę z 15-me-
trowej wieży jest warty wspinaczki. 

Zjazd tą samą drogą za znakami. 
Szybki przejazd do pierwszych zabu-
dowań Nowej Rudy, dwa skręty w 

lewo i po chwili bardzo przyjemną 
szutrową drogą jedziemy w stronę 
wsi Bieganów. Cisza, spokój, polne 
drogi i widoki. Tu jest naprawdę pięk-
nie. Widać stąd nawet Góry Stołowe 
ze Szczelińcem. Objeżdżamy Górę 
Świętej Anny, by na szczyt wspiąć 
się stromym asfaltowym podjazdem. 
Dopiero na ostatnie kilkaset me-
trów szlak skręca w szutrową drogę 
wiodącą pod wieżę widokową. Do 
malowniczego rynku w Nowej Ru-
dzie, zjedziemy w kilkanaście minut 
wykorzystując znaki zielonego szlaku 
pieszego. Jeśli chcecie trochę więcej 
adrenaliny możecie próbować jazdy 
żółtym. Po odwiedzeniu centrum, 
czerwonym szlakiem rowerowym i 
ciągiem rowerowo-pieszym wrócicie 
do Słupca. Jeśli mało wam wrażeń 
polecamy zwiedzić dawną kopalnię, 
a do Słupca wrócić za znakami Gór-
niczego Szlaku Młoteczkowego. To 
również trakt pieszy, ale przejechanie 
go rowerem nie powinno sprawić 
nikomu problemów.

Tomasz Czeleń

F
ot

. T
om

as
z 

C
ze

le
ń

U W A G A  K O N K U R S  
Czym kierujecie się przy wyborze restauracji? Jakością i świeżością 

posiłków, uprzejmą obsługą, położeniem lokalu? Pewnie też trochę ceną. 
Właśnie, wydawane pieniądze na obiad też mają znaczenie. Jeśli zajrzycie 
do świdnickiej Restauracji Kryształowa, która jak zwykle jest partnerem w 
naszej zabawie, na pewno nie będziecie żałować. A i wasze portfele nie 
zostaną „wyczyszczone”. Za wybrane danie w tej knajpce zapłacicie 15 
proc. mniej. Musicie  tylko wziąć udział w konkursie. Wystarczy dobrze 
odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Gdzie w Świdnicy 
znajduje się ten mural? 

Odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie go przy zamówieniu 
w lokalu. Wtedy dostaniecie  15-procentową bonifikatę na wybra-
ne danie. Każdy znający odpowiedź, zje taniej. Na miłośników 
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w 
świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od środy (6 paź-
dziernika) do piątku (8 października). Szczegółowy regulamin 
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostanie-
cie zarówno na wynos jak i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon 
z dobrą odpowiedzią.

KUPON
Gdzie w Świdnicy znajduje się ten 

mural?

............................................................................

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

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................

Nagroda do odebrania 
w Restauracji Kryształowa 
Świdnica przy ul. Równej 3   

mISZmaSZ

lewo i po chwili bardzo przyjemną 
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 » Wjazd rowerem pod wieżę na Górze Wszystkich Świętych da waszym pociechom sporo satysfakcji

Rower jest OK

Święte góry Nowej Rudy 
Tereny między centrum Nowej Rudy a dzielnicą Słupiec to świetny 
pomysł na rodzinną wycieczkę. Szlak dwóch wież, z których roztacza 
się piękny widok, krajobrazowa droga i idealna trasa, z którą każdy 
da sobie radę, to idealny plan jesiennej wycieczki rowerowej. 
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Podpowiadamy, które z wa-
rzyw korzeniowych warto jeść 
i nie omijać szerokim łukiem. 
Są wśród nich nawet te, któ-
rych nazwy brzmią tajemniczo 
lub obco, ale zacznijmy od 

dość dobrze znanego wa-
rzywa. 

Burak ćwikłowy
Buraki od wieków były w 

Polsce chętnie uprawiane. 

Wiele jest przepisów na ich 
zastosowanie. W kraju nad 
Wisłą chętnie przygotowuje-
my barszcz, a w okresie wio-
sennym – botwinkę. Buraki 
stanowią też smaczny doda-

tek do mięs i są składnikiem 
wielu sałatek. Dla zdrowia i 
dobrego samopoczucia wie-
lu z nas pije również zakwas 
z buraków. I słusznie, bo 
warzywo to stanowi skarb-
nicę cennych dla zdrowia 
substancji. Po buraki warto 
sięgać, gdy wsparcia potrze-
buje nasz układ krwionośny. 
Świetnie radzą sobie z ane-
mią. Obfitują też w kwas 
foliowy, stąd polecane są 
kobietom w ciąży. Wspoma-
gają normalizację poziomu 
cholesterolu, przeciwdziałają 
zwapnieniu naczyń krwio-
nośnych, pomagają znor-
malizować ciśnienie krwi. 
Swoją intensywną barwę 
buraki zawdzięczają silnym 
przeciwutleniaczom, zwłasz-
cza betaninie, która chroni 
organizm przed działaniem 
wolnych rodników. Regu-

larnie spożywane buraki, 
zwłaszcza surowe, np. w po-
staci soku, są bardzo dużym 
wsparciem dla odporności 
organizmu. Warto o tym pa-
miętać zwłaszcza w okresie 
jesienno-zimowym, gdy czę-
ściej dopadają nas infekcje 
wirusowe. W leczeniu kaszlu 
dobrze jest stosować syrop z 
buraka, polecany zwłaszcza 
dzieciom.

Batat
W ostatnich latach bataty 

cieszą się coraz większą popu-
larnością. Wartością odżyw-
czą przewyższają ziemniaki, 
godnie je również zastępują. 
Do Europy trafiły za sprawą 
Krzysztofa Kolumba, jednak 
to nie na Starym Kontynen-
cie najbardziej je doceniono. 
Bataty są od wieków popu-
larnym warzywem w Afryce 

i Indiach. O batatach powinni 
pamiętać cukrzycy. Warzywo 
ma niski indeks glikemicz-
ny, przyczynia się również 
do poprawy wrażliwości na 
insulinę. Jest też źródłem ka-
rotenów i karotenoidów – 
antyoksydantów, które niszczą 
wolne rodniki odpowiedzialne 
za rozwój wielu chorób cywi-
lizacyjnych.

Skorzonera
Roślina znana też pod in-

nymi nazwami (wężymord, 
czarny korzeń, zimowe szpa-
ragi), choć mało popularna, 
obfituje w wiele cennych 
wartości odżywczych. Praw-
dopodobnie jej uprawą jako 
pierwsi zajęli się Hiszpanie w 
VII wieku, z czasem jednak 
roślina zaczęła pojawiać się 
również w innych regionach 
Europy. Spotyka się ją także 

WIEMY JAK ŻYĆ

WIEMY JAK  ŻYĆWIEMY JAK  ŻYĆWIEMY JAK  ŻYĆ
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Warzywa nie takie zwyczajne (2)
Przed tygodniem było m.in. o marchewce i pietruszce, dziś o poczciwych burakach, 
ale też mniej znanej skorzonerze, czyli innych roślinach korzeniowych, które warto 
jeść.  Wiadomo dlaczego – znajdziecie w nich  bogactwo składników odżywczych. 

 » Buraki stanowią skarbnicę cennych dla zdrowia substancji

Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE 
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ 
ZDROWY STYL ŻYCIA

Ponad 270  
zbilansowanych przepisów. 
Mnóstwo porad.

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL 
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)

UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ 
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Pamiętajcie, że choroba 
ta bez waszej ingerencji 
doprowadzi do śmierci ryb. 
Na czym polega leczenie? 
Pierwszym krokiem jest po-
wolne podnoszenie tempe-
ratury wody nawet do 32 
stopni Celsjusza. Ważne, 
żeby pamiętać o dodatko-
wym napowietrzaniu. Na-

stępnie konieczne jest zasila-
nie wody solą niejodowaną. 
Podaje się 10-15 gramów 
soli na 10 litrów wody. Po 
3-4 dniach kuracji należy 
podmienić wodę na słodką. 
Można również stosować 
preparaty chemiczne takie 
jak błękit metylowy lub zie-
leń malachitową.

Jakie są objawy ospy u 
ryb? Za wywołanie ospy 
odpowiedzialny jest pier-
wotniak o nazwie kulorzę-
sek podnabłonkowy. Jego 
formy rozwojowe to płytki 
białe, które rozwijają się 
w cystach znajdujących 
się w wodzie. Po wydosta-
niu się na zewnątrz może 

przenikać do skrzeli i skóry 
r yb. Tam przechodzi ko-
lejne fazy przemiany, aż 
staje się dorosłym osobni-
kiem. Następnie przebija 
się z tkanek na zewnątrz 
i  uwalnia kolejne cysty. 
Stąd bierze się ocieranie o 
dno spowodowane wbija-
niem się pływek w skórę. 
Uwidacznia się wtedy w 
postaci malutkich, gęsto 
rozsianych białych kropek 
na ciele i płetwach. 

Rozwojowi tej choroby 
sprzyjają również wahania 
temperatury wody. Dlatego 
warto od czasu do czasu 
sprawdzić, czy wasza grzał-
ka działa poprawnie.

Daniel Sanigórski 

w Polsce. W przypadku skor-
zonery jadalny jest korzeń o 
ciemnym zabarwieniu skórki i 
z białym miąższem. Warzywo 
stanowi źródło wielu cennych 
minerałów, m.in. potasu, 
wapnia, magnezu. Zawiera 
inulinę – węglowodan, który 
wykazuje zdolność obniża-
nia poziomu cukru we krwi. 
Skorzonera jest tym samym 
polecana cukrzykom, a także 
osobom zmagającym się z 
nadciśnieniem tętniczym.

Obecne w skorzonerze sub-
stancje pozytywnie wpływają 
na trawienie, wzmacniają 
układ odpornościowy i zapo-
biegają zaparciom. Warzywo 
ma niewiele kalorii. Może być 
spożywane przez osoby redu-
kujące masę ciała. Skorzone-

ra to roślina późnojesienna. 
Zbiera się ją w październiku 
i listopadzie, ale nic też nie 
stoi na przeszkodzie, by spę-
dziła w glebie całą zimę. Po 
ugotowaniu stanowi zdrową 
i smaczną przekąskę.

Jak przechowywać 
warzywa 

korzeniowe?
Jeszcze kilkanaście lat temu 

warzywa korzeniowe zimą 
składowane były w chłod-
nych i ciemnych piwnicach 
lub kopcach. Dziś najczęściej 
chowamy je do lodówki. Nie 
jest to złe rozwiązanie, o ile 
przechowujemy warzywa w 
specjalnej szufladzie, gdzie 
temperatura nie przekracza 
4°C. Pamiętajmy jednak, by 

nigdy nie wkładać ich tam 
owiniętych w folię!

Jeśli dysponujemy większą 
ilością warzyw korzenio-
wych, możemy na zimę 
schować je w garażu 
(o ile nie jest ogrze-
wany). Układamy 
je wówczas w 
specjalnych 
skrzynkach 
i  p r zesy-
p u j e m y 
lekko wil-
g o t n y m 
piaskiem. 
To ochroni 
w a r z y w a 
przed wysy-
chaniem.
Agnieszka Gotówka 

(biokurier.pl)

WIEMY JAK ŻYĆ

Ospa, to też problem u ryb 
Możecie być zdziwieni, ale najczęstszą chorobą 
spotykaną w akwarystyce jest ospa. Ryby z biały-
mi kropeczkami, dusznościami, utratą apetytu po-
winny być izolowane. Chyba, że choruje większość 
mieszkańców waszego akwarium, wówczas musi-
cie rozpocząć leczenie  całej obsady.

 » W ostatnich latach bataty cieszą się 
coraz większą popularnością
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 » Ryby z białymi kropeczkami i utratą 
apetytu powinny być izolowane

 » Ospa może doprowadzić do śmierci ryb
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BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 18
STREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKI

Poziomo:
2 - szarawy król 
5 - firanka przesadnie posolona 
7 - dziura z futerkiem 
9 - bogate owoce – kokosy
10 - w piosence biały, w filmie na 
skalę naszych możliwości 
12 - usilnie ubiega się, a już nie 
młoda
13 – lotna dwójka
14 - niepełny gaz, ale za to często 
dążymy tam gazem 

Pionowo:
1 - potocznie obiadowe 
niepowodzenie 
2 - z reguły lubiany i smaczny za 
wyjątkiem krowiego
3 - zastój, który posiada jedną 
literę m 
4 - małpa, a często z bronią
6 - plądruj wśród drzew 
8 - jednakowy wirnik w przód i w tył 
11 - baton z dwoma księżycami 
12 - przestawione płaskie otwarte 
naczynie bez towarzystwa

Poziomo:
2 - regres w rozwoju ekono-
micznym państwa – kryzys
4 - część składowa urządzenia 
w kształcie obracającego się 
walca – bęben
6 - nauka analizująca i opisu-
jąca produkcję, dystrybucję, 
konsumpcję dóbr i usług – 
ekonomia
7 - zjednywanie zwolenników 
dla jakiejś sprawy - agitacja
8 - nieporządek, zamieszanie, 
hałas spowodowany podniece-
niem, pośpiechem – rozgardiasz
10 - szczątki dawnych zwie-
rząt lub roślin zachowane w 
skałach – skamielina
14 - brak przyjaznych uczuć, 
obojętność – oziębłość
15 - kazanie objaśniające 
teksty biblijne – homilia
16 - dowódca najmniejszej 
jednostki taktycznej legionu 
w armii rzymskiej – centurion

Pionowo:
1 - miejsce, w którym ptaki 
zakładają gniazdo i lęgną się 
młode – lęgowisko
2 - grupa pojazdów lub jeźdź-
ców jadących razem – kawal-
kada
3 - człowiek niechlujny, nie-
elegancki, niedbały - flejtuch
5 - zmyślone, niemające sensu 
opowiadanie - bajda
9 - rasa psów, należąca do 
grupy psów gończych o cęt-
kowanej sierści - dalmatyń-
czyk
11 - osoba wprowadzająca 
zamieszanie i niepokój - mą-
ciciel
12 - opłacone prawo do ko-
rzystania z usług - abonament
13 - potocznie twarz człowie-
ka lub pysk u zwierząt – gęba
17 - człowiek okrutny, bez-
względny, narzucający innym 
swoją wolę – tyran

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek
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Zamachowiec
poniedziałek

00:15POLSAT

Rok 1985, Maine. Podczas burzy latarnik 
Thomas Curry (Temuera Morrison) ratuje 
Atlannę (Nicole Kidman), władczynię pod-
wodnego królestwa Atlantydy. Zakochują 
się w sobie. Wkrótce na świat przychodzi 
ich syn imieniem Artur, który posiadł moc 
komunikowania się ze stworzeniami mor-
skimi. Pewnego dnia spokój rodziny burzą 
atlantyccy żołnierze wysłani przez króla 
Orvaxa, aby sprowadzić Atlannę z powro-
tem. Jak się okazuje, kobieta uciekła, chcąc 
uniknąć z zaaranżowanego małżeństwa.

TVN fi lm sf, Australia, USA, 2018 

Aquaman20:00

Piątek

TVP1

23:05

Sobota

Cztery przyjaciółki - Diane (Diane Keaton), 
Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) 
i Carol (Mary Steenburgen) - założyły własny 
klub książki. Spotykają się raz w miesiącu, 
wybierając jednak niezbyt porywające, 
przewidywalne tytuły. Tak jest do czasu, 
gdy Vivian proponuje lekturę „Pięćdziesięciu 
twarzy Greya”. Książka okazuje się inspirująca. 
Panie dają się ponieść historii, są zauroczone 
tytułowym bohaterem, Christianem Greyem. 
Wszystkie zdają sobie sprawę, że warto dać 
szansę każdemu mężczyźnie.

Agent 007 otrzymuje tajemniczą wiadomość 
mającą związek z jego przeszłością. Pod jej 
wpływem wyrusza na ryzykowną misję do 
stolicy Meksyku, którego mieszkańcy właśnie 
hucznie świętują Dzień Zmarłych. Tam 
brytyjski szpieg wchodzi w drogę terrorystom 
i zdobywa nowy trop w swoim śledztwie, 
który wiedzie go do Rzymu. We Włoszech 
poznaje Lucię Sciarrę - uwodzicielską wdowę 
po wpływowym przestępcy. Dzięki niej 
dowiaduje się o istnieniu niebezpiecznej 
organizacji Spectre. 

TVP1 komedia, USA, 2018fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2015

Pozycja obowiązkowaSpectre 22:20

Niedziela

Wojska III Rzeszy otaczają żołnierzy 
alianckich we francuskim mieście portowym. 
Jeden z ocalałych - młody Tommy (Fionn 
Whitehead) - toczy rozpaczliwą walkę o ży-
cie. W pewnym momencie spotyka Gibsona, 
zakopującego ciało zmarłego towarzysza. 
Niespodziewanie dochodzi do ataku bom-
bowca nurkującego Luftwaff e. Gdy samolot 
odlatuje, mężczyźni znajdują rannego na 
noszach. Zabierają nieznajomego ze sobą, 
mając nadzieję, że dzięki temu dostaną się 
na statek medyczny.

TVN fi lm wojenny, Francja, Holandia, USA, 2017

Dunkierka22:30

Poniedziałek

POLSAT

22:05

Wtorek

Nick i Tim są przyjaciółmi i pracują razem 
w fabryce papieru ściernego. Obaj marzą 
o wielkiej fortunie. Nick większość czasu 
spędza na wymyślaniu sposobów zarobienia 
szybko dużych pieniędzy. Do tej pory jednak 
jego zwariowane pomysły wzbogacenia 
się kończyły się fi askiem. Tim natomiast 
swoją zawodową karierę widzi w mozolnym 
wspinaniu się w biurowej hierarchii. Stosunki 
między dwoma przyjaciółmi zmieniają się, 
gdy ostatni, oryginalny wynalazek Nicka 
znajduje niespodziewanie uznanie. 

Jack Ryan (Chris Pine) pracuje jako analityk 
fi nansowy na Wall Street. W rzeczywistości od 
dziesięciu lat jest agentem CIA, który działa 
pod przykrywką. Jego zwierzchnikiem jest 
Thomas Harper (Kevin Costner). Przypadkiem 
Ryan odkrywa, że jeden z najpotężniejszych 
rosyjskich oligarchów, Wiktor Czerewin 
(Kenneth Branagh), w porozumieniu 
z tamtejszym rządem przygotowuje się do 
brutalnego aktu terroryzmu. Ma on na celu 
ekonomiczny upadek USA. Ryan wyrusza na 
misję do Moskwy.

POLSAT komedia, Australia, USA, 2004fi lm sensacyjny, Rosja, USA, 2014

ZawiśćJack Ryan: Teoria chaosu 00:50

Środa

Robert Turski, muzyk grający na trójkącie 
w fi lharmonii, prowadzi spokojne 
życie w nadmorskiej miejscowości na 
Kaszubach. Po śmierci żony poświęca 
się pracy i samotnemu wychowywaniu 
dziesięcioletniego syna, Filipa. Pewnego 
dnia poznaje Martę Potocką. Przebojowa 
oraz pełna energii kobieta jest znaną 
miłośniczką fi tness i ekspertką z zakresu 
coachingu. Prowadzi własne programy 
telewizyjne, ma na koncie kilka książek 
kucharskich, cieszy się sławą. 

TVN komedia romantyczna, Polska, 2019

Całe szczęście22:30

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY KOMEDIA FILM SENSACYJNY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 8 października

05:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2018 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:30 Agape - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
09:40 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:25 Remiza. Zawsze w akcji! 

- serial TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 

- Fascynujące migracje
- Sokół skalny - fi lm

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2018 

15:00 Wiadomości 
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 Remiza. Zawsze w akcji! 

- serial TVP 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:25 Kulisy serialu Na 

sygnale - felieton 
21:35 Na sygnale - serial 
22:10 Nie ma róży bez ognia 
23:55 Broń - fi lm fabularny
01:25 SEAL Team - komando

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP 

06:20 Anna Dymna 
- spotkajmy się 

06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama 
10:45 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:50 Dla niesłyszących

- Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny
- teleturniej 

13:15 Kozacka miłość 
- serial kostiumowy, 
prod. Rosja, 2013 

14:05 Va Banque - teleturniej 
14:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
15:10 Górscy ratownicy 

- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej 
16:35 Familiada - teleturniej 

17:15 Promyk nadziei - serial, 
prod. Turcja, 2019 

18:00 Panorama 
18:20 Va Banque 

- teleturniej 
18:45 Kozacka miłość - serial 

kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
20:40 program rozrywkowy
23:40 Muzyka, Taniec, 

Zabawa - koncert 
00:40 Tylko miłość 

- fi lm prod. USA, 1999, reż. 
Rob Reiner, wyk. Michelle 
Pfeiff er, Tim Matheson, 
Bruce Willis 

02:25 Goldeneye 
- fi lm sensacyjny

04:40 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

05:05 Zakończenie

05:40 Uwaga! - magazyn 
06:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:35 Doradca smaku 
11:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

12:50 Tajemnice miłości 
13:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

16:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Tajemnice miłości 
18:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn 

20:00 Aquaman 
- fi lm przygodowy, USA, 
Australia, 2018, reż. James 
Wan, wyk. Jason Momoa, 
Amber Heard, Willem 
Dafoe, Patrick Wilson, 
Nicole Kidman, Dolph 
Lundgren 

23:00 365 dni - fi lm erotyczny, 
Polska, 2020, reż. Barbara 
Białowąs, Tomasz Mandes, 
wyk. Anna-Maria Siekluc-
ka, Michele Morrone, 
Bronisław Wrocławski, 
Otar Saralidze, Magdalena 
Lamparska 

01:25 Kuba Wojewódzki 
02:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

03:30 Uwaga! - magazyn 
03:50 Noc magii

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
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 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
22:10 Love Island. 

Wyspa miłości

23:25 Ewolucja planety małp
 Dziesięć lat po epidemii 

wirusa, który uśmiercił 
niemal wszystkich 
ludzi, genetycznie zmo-
dyfi kowane małpy prze-
wodzą wielotysięcznej 
populacji orangutanów, 
szympansów i goryli. 
Caesar, wychowany przez 
człowieka samiec, który 
swego czasu poprowadził 
człekokształtne do 
rewolucji, jest ich liderem. 

02:05 Świat według 
Kiepskich

02:35 Love Island. 
Wyspa miłości

04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Muzyczne poranki
07:55 Co dalej? - program 

publicystyczny 
08:25 Kronos Prawda - maga-

zyn kulturalno-społeczny 
08:55 Wydarzenie aktualne
09:35 Mała Moskwa - serial 

obyczajowy TVP 
13:30 Skąd się wzięli 

Beatlesi?
15:05 Tydzień z życia 

mężczyzny - fi lm
16:45 Mali bohaterowie

- fi lm dokumentalny
18:10 Paryż. Śladami Chopina 

- cykl reportaży 
18:30 Informacje kulturalne 
19:00 XVIII Międzynarodowy 

Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 

19:35 Opus 1 - fi lm animowany, 
prod. Francja, 2019

19:40 Anielskie trąby - fi lm 
19:45 Wycieczka chóru - fi lm 

animowany, prod. Łotwa
20:00 Wieczór kinomana 

20:05 Wieczór kinomana
- Playtime
- komedia, prod. Francja, 
Włochy, 1967, reż. Jacques 
Tati, wyk. Jacques Tati, 
Barbara Dennek, Georges 
Montant, Henri Piccoil, 
John Abbey 

22:15 Xavier Dolan: 
Niemożliwe nie istnieje 
- fi lm dokumentalny

23:15 Teraz animacje! - Super 
Rzecz - fi lm animowany, 
reż. Piotr Kabat 

23:20 Teraz animacje! 
- Punkt obserwacyjny 

23:30 Teraz animacje!
- Komfort 

23:45 Informacje 
kulturalne 

00:20 Lecą żurawie
- melodramat

06:00 Zbuntowany anioł 
- telenowela

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

11:00 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Kula w łeb
Policjant i zawodowy 
morderca zawiązują 
sojusz, by dorwać zabójcę 
swoich przyjaciół.

21:50 Skazany 
na piekło

23:50 Życzenie śmierci 3
01:30 Castle - serial 

kryminalny
02:25 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

03:25 Reporterzy. 
Z życia wzięte

04:20 Menu na miarę 
- program kulinarny
prod. Polska

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny
prod. Polska

05:55 Szkoła - obyczajowy
07:00 Szpital - program 

obyczajowy 
08:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:00 Rozwód. Walka 

o wszystko 
12:00 Szpital - program 

obyczajowy 
13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 Ten moment 
14:35 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

17:35 Brzydula
- serial, Polska 

18:05 Mamy to
- serial, Polska 

19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Projekt Lady 

21:00 Dziennik Bridget 
Jones
- fi lm komedia, Francja, 
Wielka Brytania, USA, 
2001, reż. Sharon Maguire, 
wyk. Renée Zellweger, 
Colin Firth, Hugh Grant, 
Gemma Jones, Jim 
Broadbent 

23:10 Bez mojej zgody 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2009, reż. Nick 
Cassavetes, wyk. Cameron 
Diaz, Alec Baldwin, Abigail 
Breslin, Jason Patric, 
Thomas Dekker, Joan 
Cusack 

01:30 Zbrodnia
w sąsiedztwie 
- serial, USA 

02:30 Noc magii
- program ezoteryczny

08:00 Nasz Nowy Dom 09:00 
Pierwsza miłość 09:50 
Kochane pieniądze 10:50 
Hardkorowy lombard 

11:50 Pamiętniki z wakacji 
12:50 STOP Drogówka 14:55 
Gwiazdy Kabaretu 15:55 
Hardkorowy lombard 17:00 
Policjantki i Policjanci 18:00 
Kochane Pieniądze 19:00 
Policjantki i Policjanci 20:00 
Gwiazdy Kabaretu 21:00 
Troje pod przykrywką 

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 00:00 Bez 
litości 2 Katie przyjechała 
do Nowego Jorku by 
zostać modelką, ale na razie 
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. 

11:45 Grunt to droga. Camino to 
Wolność 12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 12:20 
Ziemia Obiecana 13:05 
Betafo 13:30 Msza święta 

14:20 100 cudownych miejsc 
na świecie 14:30 Zrozumieć 
Antycywilizacje 14:55 
Słowo życia 15:00 Modlitwa 
15:20 Mocni w wierze 15:50 
Ma się rozumieć 16:00 
Informacje dnia 16:10 
Siódmy sakrament 16:35 Tak 
Go pamiętam 16:50 Ś wię ty 
na każ dy dzień  16:55 Prymas 
Stefan Wyszyński 17:00 
Regał Mistrzowie

17:30 Geopolityka 17:55 Poczet 
Wielkich Polaków 18:00 
Anioł Pański 18:05 Informa-
cje dnia 18:15 Westerplatte 
Młodych 19:00 Warto 
zauważyć... 19:30 Opowieści 
Theo 19:45 Modlitwa 20:00 
Informacje dnia 20:20 Róża-
niec 20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

sobota 9 października

05:10 Klan - telenowela TVP 
06:00 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:40 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn 
08:20 Wojsko - polskie.pl 
08:45 Pełnosprawni

- magazyn dla niepełnos-
prawnych 

09:20 Fascynujący świat 
- Nauka o śnie: jak spać 
lepiej - cykl dokumental-
ny, prod. Wielka Brytania

10:15 Sprawa dla reportera 
11:15 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:10 Zachodni szlak 

- western, prod. USA, 1967, 
reż. Andrew McLaggen

14:15 Z pamięci - felieton 
14:25 Okrasa łamie przepisy 

14:55 Rolnik szuka żony 
- reality show 

15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy, 
prod. Rosja, 2018 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Wojenne dziewczyny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Rozmowa z kard. 

Kazimierzem Nyczem 
na Dzień Papieski 

20:20 PN. Eliminacje 
MŚ Katar 2022: Polska
– San Marino 

23:05 Hit na sobotę
- Spectre - fi lm 
sensacyjny

01:40 Nie ma róży bez ognia 
03:25 Jaka to melodia? 
04:10 Z pamięci - felieton

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 Mini audycja 
11:30 Rodzinny ekspres

- magazyn 
12:05 program rozrywkowy
14:00 Familiada - teleturniej 
14:30 Koło fortuny

- teleturniej 
15:05 Szansa na sukces. 

Opole 2022
- widowisko muzyczne 

16:00 Gala wręczenia nagród 
Totus Tuus 2021 
- koncert 

17:20 Smaki świata 
- pośród mórz
- magazyn kulinarny 

17:50 Słowo na niedzielę 
- Hobby czy obowiązek? 
Czyli modlitwa o nic 

18:00 Panorama 

18:30 Postaw na milion
- teleturniej 

19:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

20:00 The Voice of Poland 
- Przesłuchania 
w ciemno 

22:10 Hity wszech czasów 
- magazyn muzyczny 

23:15 Kino relaks - Różowa 
Pantera 2 - komedia 
kryminalna, prod. USA, 
2009, reż. Harald Zwart, 
wyk. Steve Martin, Jean 
Reno, John Cleese, Andy 
Garcia, Emily Mortimer 

01:00 Biała hrabina - dramat
03:20 Autostrada grozy

- thriller, prod. USA, 2004
04:50 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
05:40 Zakończenie

05:45 Uwaga! - magazyn 
06:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:30 Brzydula - serial, Polska 
13:30 Na Wspólnej 

- serial, Polska 
15:20 MasterChef - program 
16:50 Ach, ta impreza! - 

program lifestylowy 
17:25 MądrzeJEMY z 

Katarzyną Bosacką 
17:55 Zaplanuj długie życie 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:00 Mam talent - program 

rozrywkowy 

21:45 Wiek Adaline
- fi lm melodramat, 
USA, Kanada, 2015, 
reż. Lee Toland Krieger, 
wyk. Blake Lively, Michiel 
Huisman, Harrison 
Ford, Kathy Baker, 
Ellen Burstyn 

00:10 Nowe oblicze Greya 
- fi lm obyczajowy,
USA, 2018, reż. James 
Foley, wyk. Dakota John-
son, Jamie Dornan, Eric 
Johnson, Eloise Mumford, 
Jennifer Ehle, Marcia 
Gay Harden 

02:25 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

02:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 Heidi
 Opowieść o dziewczynce, 

która mieszka w Alpach 
Szwajcarskich. Kilkuletnia 
Heidi wychowuje się 
bez rodziców. Pewnego 
dnia przeprowadza 
się od swojej ciotki do 
mieszkającego w górach 
dziadka. Tam dziewczynka 
zaprzyjaźnia się z niewiele 
od niej starszym Peterem. 
Wspólne przeżywają wiele 
ciekawych przygód na 
łonie natury. Swobodne 
i beztroskie życie przery-
wa powrót ciotki, 
która oznajmia, że 
zabiera Heidi do Frank-
furtu... 

10:00 Dzieci na tropie 
prawdy

10:10 Ewa gotuje
10:40 Family Food Fight 

11:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn

12:40 Bogaty Dom
- Biedny Dom

13:45 Drwale i inne 
opowieści Bieszczadu

14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:05 Kuchnia
21:05 Iron Man
00:00 Daredevil
02:05 Świat według 

Kiepskich
02:35 Love Island. 

Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Pamiętajcie o Osieckiej 
- widowisko 

08:05 Informacje kulturalne 
08:35 Tamte lata, tamte 

dni - Agnieszka Duczmal - 
magazyn 

09:05 Wydarzenie aktualne
09:30 Król Midas 

- fi lm animowany, 
reż. Lucjan Dembiński 

09:50 XVIII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina

14:35 Do dzieła - magazyn 
14:55 Mieszczanie żywieccy 
15:30 Co dalej? - program 

publicystyczny 
15:55 Wolna sobota

- fi lm TVP, reż. Leszek 
Staroń, wyk. Wojciech 
Siemion, Mieczysław 
Górkiewicz, Zdzisław 
Wardejn

16:50 XVIII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 

21:10 Bilet do kina - Złota 
dama - fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania, 
2015, reż. Simon Curtis, 
wyk. Helen Mirren, Ryan 
Reynolds, Daniel Bruhl

23:10 Seans kultowy 
- Barry Lyndon 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1975, reż. Stan-
ley Kubrick, wyk. Ryan 
O’Neal, Marisa Berenson, 
Patrick Magee, Hardy 
Krüger

02:15 Mieszczanie żywieccy
02:45 Wieczór kinomana 

- Playtime - komedia, 
prod. Francja, Włochy, 
1967, reż. Jacques Tati

05:00 Tamte lata, tamte dni 
- Agnieszka Duczmal 

05:55 Zakończenie 

06:00 Castle 
- serial kryminalny
Poszukujący inspiracji 
pisarz otrzymuje pozwo-
lenie na przyłączenie 
się do jednego zespołu 
z wydziału zabójstw 
nowojorskiej policji.

07:00 Taki jest świat
- program informacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne.

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Sabotaż
Po okradzeniu kartelu 
narkotykowego członkow-
ie jednostki DEA zaczynają 
ginąć w brutalny sposób. 
„Breacher”, ich dowódca, 
łączy siły z prowadzącą 
śledztwo funkcjonariuszką 
Brentwood.

22:05 Anna - dramat
Anna wczoraj była 
narkomanką w mosk-
iewskim półświatku, a dziś 
jest topową modelką w 
największych paryskich 
domach mody. Nikt nie 
wie, kim jest naprawdę.

00:25 Hardcore Henry
02:20 Castle - serial 

kryminalny
03:30 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

04:10 Menu na miarę 
- program kulinarny
prod. Polska

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny
prod. Polska

04:55 Szkoła - obyczajowy
06:00 Wiza na miłość 
07:00 Timmy i przyjaciele 

- animacja 
07:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:15 Papiery na szczęście 

- serial, Polska 
13:20 Hotel Paradise 
15:20 Beethoven VIII: 

Na tropie skarbu 
- fi lm rodzinny, USA, 
2014, reż. Ron Oliver, wyk. 
Jonathan Silverman, Kristy 
Swanson, Bretton Manley, 
Jeff rey Combs, Udo Kier, 
Morgan Fairchild 

17:30 Liga sprawiedliwości 
- fi lm przygodowy, USA, 
Kanada, Wielka Brytania, 
2017, reż. Zack SnyderZack 
Snyder, wyk. Ben Affl  eck, 
Henry Cavill, Amy Adams, 
Gal Gadot, Ezra Miller, 
Jason Momoa, Ray Fisher, 
Jeremy Irons

20:00 Władca pierścieni: 
Dwie wieże
- fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2002, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Liv Tyler, Sean 
Astin, John Rhys-Davies, 
Bernard Hill, Christopher 
Lee, Billy Boyd, Dominic 
Monaghan, Orlando 
Bloom, Miranda Otto

23:45 Człowiek o żelaznych 
pięściach 
- fi lm przygodowy, USA, 
Hong Kong, 2012, wyk. 
RZA, Rick Yune, Russell 
Crowe, Lucy Liu, Dave 
Bautista

01:50 Zbrodnia w sąsiedztwie 
- serial, USA 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Flintstonowie 06:30 Ga-
lileo 10:40 K-9 Choć Thomas 
Dooley jest znakomitym 
policjantem, wśród kolegów 
z brygady antynarkotycznej 
ma opinię wariata i nikt nie 
chce z nim pracować. 12:50 
Dzieci na tropie prawdy 

13:00 STOP Drogówka 14:00 
Policjantki i Policjanci 19:00 
Galileo 20:00 Kocham. 
Przepraszam. Dziękuję 21:00 
Gwiazdy Kabaretu 

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial krymi-
nalny prod. Polska 00:05 
Wszechstronna dziewczyna 
Zniszczony przez globalną 
katastrofę świat przyszłości 
zaludniony jest przez żądne 
ludzkiego mięsa stwory. 
Nadzieją dla ocalonych 
wydają się militaryzacja 
życia codziennego. 02:25 
Disco Polo Life - program 
rozrywkowy

12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Warto 
zauważyć... 12:50 Siódmy 
sakrament 13:20 Ocalić od 
zapomnienia 13:30 Msza 
święta z Jasnej Góry 14:20 
100 cudownych miejsc 

14:30 Przegląd Katolickiego 
Tygodnika „Niedziela” 14:35 
Śladami apostoła Pawła 
15:25 Kolory Świętości 
15:30 Wierzę w Boga 16:00 
Informacje dnia 16:10 Histo-
ria PL 17:00 Z Parlamentu 
Europejskiego 17:25 Ś wię ty 
na każ dy dzień  

17:30 Mocni Jego mocą 17:55 
Poczet Wielkich Polaków 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Ś wię ty na każ dy dzień  
19:30 Manna z Nieba 
19:45 Modlitwa 20:00 
Informacje dnia 20:20 Róża-
niec 20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel 

SERIAL KRYMINALNY DRAMAT MAGAZYN PROGRAM ROZRYWKOWY FILM FABULARNY KOMEDIA FILM PRZYGODOWY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

niedziela 10 października

04:40 Klan - telenowela TVP 
06:00 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę 
07:00 Film dokumentalny
08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:05 Las bliżej Nas
09:30 Weterynarze z sercem 
10:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

11:35 Między ziemią 
a niebem 

12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią 

a niebem 
12:50 Umarł, aby żyć. Rzecz 

o Stefanie Kardynale 
Wyszyńskim - Młodzież. 

13:15 BBC w Jedynce 
- Wodopój

14:15 Z pamięci - felieton 
14:25 Okrasa łamie przepisy 

14:55 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

15:55 Tajemnice miasteczka 
- serial kostiumowy, 
prod. Rosja, 2018 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Nie lękajcie się 
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:15 Wojenne dziewczyny

- serial TVP 
21:15 Rolnik szuka żony 

- reality show 
22:20 Zakochana Jedynka

- Pozycja obowiązkowa 
- komedia, prod. USA

00:15 Spectre - fi lm 
sensacyjny

02:50 Spis cudzołożnic
- komedia

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
 - serial obyczajowy TVP 

07:00 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Mini audycja 
11:15 Smaki świata
11:45 The Voice of Poland - 

Przesłuchania w ciemno 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces. Opole 

2022 - widowisko 
16:15 Przyjaciele na zawsze
17:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat
17:40 Lajk! 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
19:25 Rodzinka.pl - serial 
20:00 Jak przeżyć wszystko 

jeszcze raz - widowisko 
20:25 Piłka nożna 

22:55 Kino bez granic 
- Zagubiony czas 
- dramat, prod. Niemcy, 
2011, reż. Anna Justice, 
wyk. Alice Dwyer, 
Dagmar Manzel, Mateusz 
Damiecki 

00:55 Człowiek na torze 
- dramat psychologiczny, 
reż. Andrzej Munk, 
wyk. Zygmunt 
Maciejewski, Zygmunt 
Zintel, Zygmunt 
Listkiewicz, Kazimierz 
Opaliński

02:30 Spowiedź 
dziecięcia wieku 
- fi lm kostiumowy 

04:15 Rodzinka.pl 
- serial komediowy 
prod. TVP

04:40 Zakończenie 

04:20 Uwaga! - magazyn 
04:40 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
05:40 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:45 Nowa Maja w ogrodzie 
07:15 Akademia ogrodnika
07:20 MądrzeJEMY z 

Katarzyną Bosacką
07:50 Zaplanuj długie życie 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Co za tydzień 

- magazyn 
12:00 Receptura 

- serial, Polska 
13:00 Top Model 
14:30 Mam talent 

- program rozrywkowy 
16:20 Madagaskar - fi lm 

komedia, USA, 2005, reż. 
Eric Darnell, Tom McGrath

18:00 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 

19:00 Fakty 

19:45 Uwaga! 
- magazyn 

20:00 MasterChef 
21:30 Receptura 

- serial, Polska 
22:35 Lucy - fi lm sensacyjny, 

Francja, 2014, reż. Luc 
Besson, wyk. Scarlett 
Johansson, Morgan 
Freeman, Min-sik Choi, 
Amr Waked 

00:20 365 dni - fi lm erotyczny, 
Polska, 2020, reż. Barbara 
Białowąs, Tomasz Mandes, 
wyk. Anna-Maria Siekluc-
ka, Michele Morrone, 
Bronisław Wrocławski, 
Otar Saralidze, Magdalena 
Lamparska 

02:40 Uwaga! 
- magazyn 

03:00 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat
06:30 Samoloty 2
08:20 Gwiezdne wojny: 

Część VI - Powrót Jedi
 Rebelianci przygotowują 

się do ostatecznego ataku 
na Dartha Vadera i jego 
jeszcze potężniejszą 
Gwiazdę Śmierci. 
Luke Skywalker razem 
robotami R2-D2 i C-3PO, 
i z księżniczką Leilą ratują 
swego przyjaciela Hana 
Solo, którego uwięził na 
Tatooine najbardziej odraża-
jący gangster w galaktyce 
- Jabba the Hutt. 

11:10 Zwierzogród
13:35 Ninja Warrior Polska
15:40 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia 
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo. 

Młodzi i Moralni

22:10 Love Island. Wyspa 
miłości

23:40 Indiana Jones
i Świątynia Zagłady

 Szanghaj, rok 1935. Indi-
ana Jones przeprowadza 
transakcję z Lao Che, 
chińskim gangsterem. 
Przestępca nie ma jednak 
zamiaru oddać Ameryka-
ninowi obiecanego 
diamentu. Zamiast tego 
dosypuje mu trucizny do 
kieliszka. Z pomocą dziel-
nemu poszukiwaczowi 
przygód przychodzi Willie.

02:10 Pod obserwacją
04:05 Świat według 

Kiepskich
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 „Zapatrzeni w siebie” 
- piosenki Marka Grechuty 

08:00 Co dalej? - program 
publicystyczny 

08:30 Od ucha do ucha 
- Anielskie trąby - fi lm 
animowany

08:35 Od ucha do ucha - Keiro 
- fi lm animowany, prod. 
Francja, 2016, reż. Benoit 
Leloup, Tatiana Juskewicz 

08:40 Od ucha do ucha - Kape-
lusz - fi lm animowany, 
prod. Portugalia, 2017, reż. 
Alexandra Allen 

08:45 Od ucha do ucha - Wiatr 
- fi lm animowany

08:50 Od ucha do ucha 
- Wodny szlak - fi lm 

08:55 Od ucha do ucha 
- Motofortepian - fi lm 

09:10 Trzeci punkt widzenia 
09:50 XVIII Międzynarodowy 

Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina - 
II etap 

14:40 Bilet do kina - Złota 
dama - fi lm fabularny

16:35 Muzyka Skalnego 
Podhala - Krzesane 

16:50 XVIII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 
- II etap - dzień 2. Przesłu-
chania popołudniowe 

21:10 Pokój - dramat
23:15 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
23:40 Milou w maju 

- komedia, prod. Włochy, 
Francja, 1990

01:40 Teraz animacje! 
- Super Rzecz - fi lm 
animowany

01:45 Teraz animacje! 
- Punkt obserwacyjny
- fi lm animowany

01:50 Teraz animacje!

05:50 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

09:50 Sezon na psa
12:15 Foxter: 

cudowny pies
Utalentowany nastolatek 
odkrywa, że   pies, którego 
namalował znalezioną 
puszką sprayu, ożył. Teraz 
obaj są ścigani przez na-
jgroźniejszego przestępcę 
w mieście.

13:55 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Stoliczku, nakryj się

15:20 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
O soli cenniejszej
niż złoto
Był sobie raz stary król, 
który mial trzy córki. Dwie 
starsze były już zamężne, 
a ich mężowie - podobnie 
jak one - marzyli tylko 
o bogactwie i władzy 
starego króla.

16:35 Wycieczka
na studia

18:05 Pacyfi kator
20:00 Niedziela 

z gwiazdami: John Wick
22:00 Poza prawem
00:00 John Stratton
02:00 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Dyżur - serial 
dokumentalny

02:35 Dyżur - serial 
dokumentalny

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:00 Menu na miarę 
- program kulinarny

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny
prod. Polska

05:00 Rodzinny interes

04:55 Szkoła 
- obyczajowy

06:00 Wiza na miłość 
07:00 Timmy i przyjaciele 

- animacja 
07:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:15 Papiery 

na szczęście 
- serial, Polska 

13:20 Hotel Paradise
15:20 Projekt Lady 
16:20 Władca pierścieni: Dwie 

wieże - fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2002, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Liv Tyler, Sean 
Astin, John Rhys-Davies, 
Bernard Hill, Christopher 
Lee, Billy Boyd, Dominic 
Monaghan, Orlando 
Bloom, Miranda Otto, 
David Wenham, Brad 
Dourif, Hugo Weaving

20:00 Player One 
- fi lm przygodowy, USA, 
Indie, 2018, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Tye Sher-
idan, Olivia Cooke, Ben 
Mendelsohn, Simon Pegg, 
Mark Rylance 

22:55 Francuski numer 
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2006,
reż. Robert Wichrowski, 
wyk. Karolina Gruszka, Jan 
Frycz, Maciej Stuhr, Robert 
Więckiewicz, Marcin 
Dorociński 

01:00 Zbrodnia 
w sąsiedztwie 
- serial, USA 

02:00 Druga strona 
medalu 
- talk show 

03:45 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

07:45 Tom i Jerry: Jak uratować 
smoka Tom i Jerry znajdują 
tajemnicze jajo i zabierają je 
ze sobą, nie wiedząc, że zo-
stało ono skradzione wielkiej, 
ziejącej ogniem smoczycy.

08:50 K-9 11:00 Galileo 13:00 
Bibliotekarz II: Tajemnice 
kopalni króla Salomona 15:00 
Bibliotekarz III: Przeklęty kie-
lich Judasza 17:00 Kocham. 
Przepraszam. Dziękuję 18:00 
STOP Drogówka 19:00 Galileo 

20:00 Kariera Nikosia Dyzmy Ce-
zarym Pazurą w roli głównej 
i plejadą takich gwiazd jak 
Anna Przybylska, Olgierd Łu-
kaszewicz, Krzysztof Globisz, 
Piotr Adamczyk, Krzysztof 
Pieczyński, Krzysztof Kowa-
lewski czy Katarzyna Figura. 
Nie grzeszący intelektem ani 
kulturą Nikoś Dyzma pracuje 
jako mówca pogrzebowy. 
22:25 Troje pod przykrywką 
23:30 Czerwony świt 

10:35 Przegląd Katolickiego 
Tygodnika „Niedziela” 
10:40 Cuda Jezusa 11:40 
Noc w Muzeum 12:00 Anioł 
Pański z Ojcem Świętym 
Franciszkiem 12:20 Wieś - to 
też Polska 13:30 Papież 
Polak do Rodaków 14:10 
Matka Teresa 

15:45 100 cudownych miejsc 
na świecie 15:55 Ś wię ty 
na każ dy dzień  16:00 
Informacje dnia 16:10 
Koncert życzeń 17:00 
Zostań Żołnierzem RP 17:15 
Młodzi Światu Ela 17:30 
Nowa Ewangelizacja 17:55 
Poczet Wielkich Polaków 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:00 Msza Święta w intencji 
Ofi ar katastrofy smoleńskiej 
i ojczyzny 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Każde życie jest cudem 21:00 
Apel Jasnogórski 
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SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SF KOMEDIA FILM SENSACYJNY FILM OBYCZAJOWY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

poniedziałek 11 października

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2018 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Okiem Wiary - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
09:35 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:25 Remiza. Zawsze w akcji! 

- serial TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 BBC w Jedynce 

- Wodopój

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2018 

15:00 Wiadomości 
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 Remiza. Zawsze 

w akcji! - serial TVP 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:00 Teatr Telewizji - Walizka 

- spektakl teatralny
22:25 Świat bez fi kcji 
23:25 Pozycja obowiązkowa
01:20 Archiwista - serial TVP 
02:15 Ofi cer - serial TVP 

04:50 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:25 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

06:25 To nie koniec świata 
06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Dla niesłyszących

- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

12:30 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 Górscy ratownicy

- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej 
16:35 Familiada 

17:15 Promyk nadziei 
- serial obyczajowy

18:00 Panorama 
18:20 Va Banque

- teleturniej 
18:45 Kozacka miłość - serial 

kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Kulisy serialu 

„M jak miłość” 
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:55 Czarne żniwa

- serial kostiumowy
22:55 Trzy dni Kondora 

- serial, prod. USA, 2020 
23:55 Wysoka dziewczyna

- dramat
02:20 Warto kochać - serial 
03:10 Bóg nie umarł 

- dramat
05:05 Zakończenie

05:05 Uwaga! - magazyn 
05:20 Nowa Maja 

w ogrodzie
05:50 Akademia ogrodnika 
06:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:35 Top 10 Playera
11:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:50 Tajemnice miłości 
13:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
16:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Tajemnice miłości 
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:55 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Chyłka-Inwigilacja

- serial, Polska 
22:30 Dunkierka

- fi lm wojenny, 
Wielka Brytania, 
Holandia, Francja, USA, 
2017, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Fionn 
Whitehead, Harry Styles, 
Aneurin Barnard, Tom 
Hardy, Mark Rylance, 
Kenneth Branagh, Cillian 
Murphy 

00:50 Co za tydzień
- magazyn 

01:20 Uprowadzona - serial
02:20 Uwaga! - magazyn 
02:40 Noc magii 
04:05 Kto was tak urządził

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 - magazyn
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 
19:55 Pogoda 
20:05 Dancing with 

the Stars. Taniec 
z Gwiazdami

22:05 Obcy kontra Predator
 W fi lmie stoczą ze sobą 

ostateczną walkę dwa 
legendarne potwory, 
bohaterowie serii 
zaliczanych do najbardziej 
kasowych w historii 
kina. Ekipa naukowców 
i poszukiwaczy przygód 
wyrusza na Antarktydę, 
gdzie odnajdują ukrytą 
głęboko pod lodem 
starożytną piramidę, 
a w niej spotykają 
przedstawicieli dwóch 
kosmicznych ras, którzy 
walczą ze sobą na śmierć 
i życie. 

00:15 Zamachowiec
02:35 Love Island.

Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy

07:00 Muzyczne poranki
08:15 W rytmie Kuby

- fi lm dokumentalny
09:50 XVIII Międzynarodowy 

Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina
- II etap

14:40 Zmruż oczy
- fi lm obyczajowy

16:20 Radwan - fi lm 
16:35 Helix - fi lm animowany
16:50 XVIII Międzynarodowy 

Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 
- II etap - dzień 3. Przesłu-
chania popołudniowe 

21:10 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny 

21:35 Kino Mocnych Wrażeń 
- Ulice nędzy - dramat, 
prod. USA, 1973, reż. 
Martin Scorsese, wyk. 
Harvey Keitel, Robert De 
Niro, Richard Romanus, 
Amy Robinson 

23:35 Kronos - Plotka 

00:20 Panorama kina 
polskiego
- Król życia - komedia, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Jerzy Zieliński, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Magdalena Popławska, 
Bartłomiej Topa, 
Krzysztof Czeczot, Anna 
Niedźwiecka, Jan Peszek,
Jerzy Trela 

02:10 Callas, Kennedy, 
Onassis - dwie królowe 
dla jednego króla

03:50 Maestro Angry Bird 
- fi lm dokumentalny,
 prod. Korea Połudn., 
Indie, 2016, reż. Hyewon 
Jee 

05:30 Afi sz kulturalny 
ekstra

05:50 Zakończenie 

06:00 Zbuntowany anioł 
- telenowela
Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

11:00 Zbuntowany 
anioł - telenowela

12:00 Zaklinaczka 
duchów
- serial fantasy

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Poniedziałkowy HIT: 
Non stop
Agent federalny Bill Marks 
musi uratować pasażerów 
i załogę samolotu 
opanowanego przez 
terrorystów.

22:05 Kula w łeb
23:55 Hardcore Henry
01:50 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:30 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

03:30 Menu na miarę 
- program kulinarny

05:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
prod. Polska

07:00 Szpital - program 
obyczajowy 

08:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:00 Rozwód. Walka 
o wszystko 

12:00 Szpital - program 
obyczajowy 

13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 Ten moment 
14:35 Sąd rodzinny

- program sądowy 
15:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

17:35 Brzydula - serial, Polska 
18:10 Idealna niania 

- program obyczajowy 
19:00 19 + - obyczajowy 
19:30 Papiery na szczęście 

- serial, Polska 
20:00 Brzydula 

- serial, Polska 
20:30 Hotel Paradise 

21:35 Bogowie 
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2014, reż. Łukasz 
Palkowski, wyk. Tomasz 
Kot, Piotr Głowacki, 
Szymon Piotr Warszawski, 
Magdalena Czerwińska, 
Jan Englert, Zbigniew 
Zamachowski 

00:05 Zjawy 
- fi lm horror, USA, 2012, 
reż. Todd Lincoln, wyk. 
Ashley Greene, Sebastian 
Stan, Tom Felton, Julianna 
Guill, Luke Pasqualino 

01:50 Zbrodnia 
w sąsiedztwie 
- serial, USA 

02:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

03:30 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Gliniarz i prokurator - 
serial sensacyjny 07:00 
Strażnik Teksasu - serial 
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy 
Dom 09:00 Pierwsza miłość 
09:50 Kochane Pieniądze 
10:50 Hardkorowy lombard 
11:50 Pamiętniki z wakacji 

12:50 STOP Drogówka 14:55 
Gwiazdy Kabaretu 15:55 
Hardkorowy lombard 17:00 
Policjantki i Policjanci 18:00 
Kochane pieniądze 19:00 
Policjantki i Policjanci 20:00 
Święty 20:30 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:40 Wszechstronna dziewczy-
na Zniszczony przez globalną 
katastrofę świat przyszłości 
zaludniony jest przez żądne 
ludzkiego mięsa stwory. 
Nadzieją dla ocalonych 
wydają się militaryzacja 
życia codziennego. 23:55 
Wikingowie 00:55 Śmierć na 
1000 sposobów 

09:30 Akita 101 Łez 10:00 Infor-
macje dnia 10:15 Rozmowy 
niedokończone 11:20 100 
cudownych miejsc na świecie 
11:30 Przyroda w Obiekty-
wie 11:45 Kolory Świętości 
11:50 Ś wię ty na każ dy dzień  
12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 12:20 
Mojżesz-10 przykazań 13:05 
Domek nr 6 13:30 Msza świę-
ta z Jasnej Góry 14:20 100 
cudownych miejsc na świecie 
14:30 Rewolucja serca. 
Historia Dorothy Day

15:30 Jerash 15:45 Ś wię ty na 
każ dy dzień  15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Sanktuaria 
polskie 16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie 17:30 
Spotkanie Rodziny Radia 
Maryja w Rzeszowie 19:30 
Opowieści Starego Testa-
mentu 20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL KOSTIUMOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI FILM FABULARNY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 12 października

05:15 Przysięga - serial 
06:05 Elif - serial, prod. Turcja, 

2018 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Kościół z bliska 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
09:35 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:25 Remiza. Zawsze w akcji! 

- serial TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce - Szet-

landzkie wydry, historia 
pewnej rodziny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2018 

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial obycz.
17:00 Teleexpress 
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP 
18:20 Remiza. Zawsze 

w akcji! - serial TVP 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm!

- magazyn 
20:30 PN. Eliminacje 

MŚ Katar 2022: Albania 
– Polska 

23:25 Ocaleni - reality show 
00:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
00:55 Uciekający pociąg

05:30 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

06:25 Słowo w drodze
- reportaż 

06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Dla niesłyszących 

- Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość

- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej 
14:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
15:10 Górscy ratownicy 

- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama 
18:20 Va Banque - teleturniej 

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, 
prod. Rosja

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:50 Jak zostać królem
- komediodramat, prod. 
USA, Wielka Brytania, 
2009, reż. Tom Hooper, 
wyk. Colin Firth, Geoff rey 
Rush, Helena Carter 

22:55 Trzy dni Kondora
 - serial, prod. USA, 2020 

23:55 Ludzkie historie
- Czekając na niebo 
- fi lm dokumentalny

01:00 Czarny mercedes - fi lm 
sensacyjny, prod. Polska, 
2019, reż. Janusz Majew-
ski, wyk. Maria Dębska

03:15 Wściekły Nick
 - fi lm akcji, prod. Niemcy

05:40 Uwaga!
- magazyn 

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:50 Tajemnice 

miłości 
13:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
16:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:55 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy,
Polska

21:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 
- program rozrywkowy

22:30 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy

23:30 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

00:05 Chyłka-Inwigilacja 
- serial, Polska 

01:05 W garniturach 
- serial, USA 

02:05 Uwaga!
 - magazyn 

02:25 Noc magii 
- program rozrywkowy

03:45 Kto was tak urządził

06:00 Nowy dzień
z Polsat News

08:40 Malanowski 
i Partnerzy

09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze

- serial obyczajowy
prod. Polska

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
 - serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia 
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:05 Ninja Warrior

Polska

22:05 Jack Ryan: 
Teoria chaosu

 Jack Ryan jest analitykiem 
fi nansowym z Wall Street, 
a w rzeczywistości 
agentem CIA, który 
od 10 lat działa pod 
przykrywką. Przypadkiem 
odkrywa, że jeden 
z najpotężniejszych rosy-
jskich oligarchów - Wiktor 
Czerewin w porozumieniu 
z rosyjskim rządem 
przygotowuje się do bru-
talnego aktu terroryzmu.

00:25 Bez snu
02:35 Love Island. 

Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy 

TV Okazje

07:25 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Wydarzenie aktualne
08:55 Paryż. Śladami 

Chopina
09:15 Bardzo starzy oboje

- fi lm krótkometrażowy, 
reż. Jan Rybkowski 

09:50 XVIII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 
- II etap - dzień 4. Przesłu-
chania poranne 

14:40 Szalom Bollywood 
- fi lm dokumentalny

16:05 Muzyka Skalnego 
Podhala - Krzesane
- felieton 

16:10 Co dalej? - program 
publicystyczny 

16:50 XVIII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka
Chopina - II etap 
- dzień 4. Przesłuchania 
popołudniowe 

21:10 Lekkie obyczaje 
- Zwyczajna dziewczyna 
- fi lm fabularny, prod. 
Wielka Brytania, Szwecja, 
2016, reż. Lone Scherfi g, 
wyk. Gemma Arterton

23:10 Co dalej? - program 
publicystyczny 

23:35 Konkurs Chopinowski 
w TVP Kultura
 - XVIII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 

23:50 Młoda Polska 
- Piołun - fi lm krótkome-
trażowy, prod. Polska, 
2019

00:20 Panorama kina 
polskiego - Król życia 

02:20 Kino nocne 
- Ulice nędzy - dramat, 
prod. USA, 1973

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

11:00 Zbuntowany 
anioł - telenowela

12:00 Zaklinaczka 
duchów 
- serial fantasy

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Uciekaj albo walcz
Licealistka Zoe wyko-
rzystuje swoje wszystkie 
umiejętności aby uratować 
siebie oraz kolegów z klasy 
przed zamachowcam.

22:05 Nocny łowca
Porucznik Marshall 
przeżywa trudne chwile 
w życiu osobistym, kiedy 
dostaje sprawę śmierci 
nastolatki. Odkrywając 
i aresztując jej oprawcę, 
podejmuje współpracę 
z emerytowanym sędzią, 
który na własną rękę 
eliminuje pedofi lów.

00:05 Życzenie śmierci 3
02:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

03:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Na jedwabnym 
szlaku

03:25 Menu na miarę
- program kulinarny

04:35 Z archiwum policji 

05:55 Szkoła - obyczajowy
07:00 Szpital - program 

obyczajowy 
08:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:00 Rozwód. Walka o 

wszystko 
12:00 Szpital - program 

obyczajowy 
13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 Ten moment 
14:35 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

17:35 Brzydula - serial, Polska 
18:10 Idealna niania 

- program obyczajowy 
19:00 19 + - obyczajowy 
19:30 Papiery na szczęście 

- serial, Polska 
20:00 Brzydula - serial, Polska 
20:30 Hotel Paradise

21:35 Ronin
- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, 
USA, 1998, reż. John 
Frankenheimer, wyk. 
Robert De Niro, Jean 
Reno, Natascha McElhone, 
Stellan Skarsgard, Sean 
Bean, Michael Lonsdale, 
Jonathan Pryce 

00:10 Czerwona Sonja 
- fi lm inne, Holandia, 
USA, 1985, reż. Richard 
Fleischer, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Brigitte 
Nielsen, Sandahl 
Bergman 

02:00 Zbrodnia w sąsiedztwie 
- serial, USA 

03:05 Druga strona 
medalu - talk show 

03:40 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Gliniarz i prokurator 
07:00 Strażnik Teksasu 
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00 
Pierwsza miłość 09:50 
Kochane pieniądze 10:50 
Hardkorowy lombard 

11:50 Pamiętniki z wakacji 
12:50 STOP Drogówka 14:55 
Gwiazdy Kabaretu 15:55 
Hardkorowy lombard 

17:00 Policjantki i Policjanci 
Policjanci z dwóch komend 
codziennie interweniują, po-
cząwszy od pijackich melin, 
a skończywszy na domowych 
kłótniach. 18:00 Kochane 
pieniądze 19:00 Policjantki 
i Policjanci - serial krymi-
nalny prod. Polska 20:00 
Święty 20:30 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny - serial 
21:40 Zabójcza głębia. Akcja 
fi lmu rozgrywa się nad rzeką 
Luizjaną. 23:30 Wikingowie 
00:35 Śmierć na 1000 sposo-
bów 02:35 Interwencja

11:40 Ma się rozumieć 11:50 
Słowo życia 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Mojżesz 13:15 100 
cudownych miejsc na świecie 
13:25 Słowo życia 13:30 
Msza święta z Jasnej Góry 
14:20 100 cudownych miejsc 
na świecie 14:30 Śmiały 
duchem

15:30 Petra 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Jestem mamą 
16:30 Manewry Proobronne 
16:55 Kolory Świętości 
17:00 Głos z Brukselii 17:10 
Prosto o gospodarce 17:30 
XX Rajd Katyński 17:55 
Poczet Wielkich Polaków 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Ś wię ty na każ dy dzień  
19:30 Poznajemy Polskę 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel 
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środa 13 października

05:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2018 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Rodzinny ekspres
- magazyn 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ranczo - serial 
09:40 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
10:40 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:25 Remiza. Zawsze 

w akcji! - serial TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2018 

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 Remiza. Zawsze w akcji! 

- serial TVP 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:05 Pele: narodziny leg-

endy - fi lm biografi czny
23:05 Historia bez tajemnic 
00:10 Po sąsiedzku z mor-

dercą - fi lm fabularny

05:30 Na dobre i na złe - serial 
TVP 

06:25 Pożyteczni.pl - magazyn 
06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Dla niesłyszących 

- Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

13:15 Kozacka miłość 
- serial kostiumowy, prod. 
Rosja, 2013 

14:05 Va Banque - teleturniej 
14:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
15:10 Górscy ratownicy 

- serial obyczajowy, 
prod. Niemcy, 2017 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada - teleturniej 

17:15 Promyk nadziei - serial, 
prod. Turcja, 2019 

18:00 Panorama 
18:20 Va Banque 

- teleturniej 
18:45 Kozacka miłość - serial 
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Kulisy seriali Na dobre 

i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe

- serial TVP 
21:55 Gabinet z widokiem na 

morze. Bracia i synowie 
- fi lm obyczajowy

22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2020 

23:55 Stawiam na miłość
- fi lm obyczajowy

01:35 Hotel Vidago Palace 
02:40 Niedokończone: kino 

czasów dyktatury 
- fi lm dokumentalny

05:40 Uwaga! 
- magazyn 

06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

07:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
16:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Tajemnice miłości 
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:55 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Top Model 
23:00 Aquaman 

- fi lm przygodowy,
USA, Australia, 2018,
reż. James Wan, 
wyk. Jason Momoa, Amber 
Heard, Willem Dafoe, 
Patrick Wilson, Nicole 
Kidman, Dolph Lundgren 

02:00 Superwizjer 
- magazyn reporterów 
prod. Polska

02:35 Uwaga!
- magazyn 
prod. Polska

02:55 Noc magii 
04:20 Kto was tak

urządził

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

- serial obyczajowy
prod. Polska

18:50 Wydarzenia 
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:05 Family Food Fight 

- Pojedynek na smaki
21:05 Komisarz 

Mama

22:05 Seksmisja
 Dwaj śmiałkowie, 

Maks i Albert zostają 
wysłani w rejs ku 
przyszłości. Po 53 latach, 
budzą się w dziwnym 
laboratorium. Kierująca 
eksperymentem dr Lamia 
stopniowo wprowadza ich 
w sytuację: była wojna, 
ocalone kobiety urządziły 
sobie życie pod ziemią 
i - bez mężczyzn. 

00:50 Zawiść - komedia
03:00 Świat według 

Kiepskich
03:35 Love Island. 

Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy 

TV Okazje

08:00 Co dalej? - program 
publicystyczny 

08:30 Do dzieła - magazyn 
09:05 Monteverdi. U źródeł 

opery - fi lm dokumental-
ny, prod. Francja

10:25 Hrabina Cosel 
- serial TVP 

13:30 Henryk Streng / Marek 
Włodarski i modernizm 
żydowsko - polski 
- cykl reportaży 

13:45 Którędy po sztukę
- Sandro Botticelli 

14:00 Tamte lata, tamte dni
- Agnieszka Duczmal
- magazyn 

14:35 Hania - fi lm TVP
16:15 Czerwona oberża 

- komedia, prod. Francja
18:00 Mieszczanie żywieccy 
18:30 Informacje kulturalne
19:00 XVIII Międzynarodowy 

Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 

19:35 Radwan 15’ - fi lm

20:00 Na wschód 
od Hollywood 
- Pokój syna - dramat, 
prod. Włochy, Francja, 
2001

21:50 Więcej niż fi kcja 
- Mistrz świata 
- fi lm dokumentalny, 
reż. Kacper Lisowski 

23:10 Jazz Juniors 2020
- Adam Pierończyk 

00:20 Informacje kulturalne 
00:45 Lekkie obyczaje

- Zwyczajna dziewczyna 
- fi lm fabularny

02:50 Kino nocne 
- Świadkowie Putina, 
prod. Rosja, 2018, 
reż. Vitaly Mansky 

04:45 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie

06:00 Zbuntowany anioł 
- telenowela

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci, 
którzy pojawiają się 
w lombardzie z powodu 
różnych życiowych 
zawirowań.

11:00 Zbuntowany anioł 
- telenowela

12:00 Zaklinaczka 
duchów - serial fantasy

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
 - serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

20:00 Porwany
Matka jest gotowa zrobić 
wszystko, by odzyskać 
porwanego syna.

22:00 Dzielnica strachu
00:00 Obłęd
02:00 Lombard. Życie

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

03:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

03:55 Na jedwabnym 
szlaku

04:35 Menu na miarę 
- program kulinarny
prod. Polska

05:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
prod. Polska

07:00 Szpital - program 
obyczajowy 

08:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:00 Rozwód. Walka 
o wszystko 

12:00 Szpital - program 
obyczajowy 

13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 Ten moment 
14:35 Sąd rodzinny - program 

sądowy 
15:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

17:35 Brzydula - serial, Polska 
18:10 Idealna niania 

- program obyczajowy 
19:00 19 + - obyczajowy 
19:30 Papiery na szczęście 

- serial, Polska 
20:00 Brzydula

- serial, Polska 
20:30 Hotel Paradise

21:35 Pierwszy człowiek 
- fi lm obyczajowy, USA, 
Japonia, 2018, reż. Dam-
ien Chazelle, wyk. Ryan 
Gosling, Claire Foy, Jason 
Clarke, Kyle Chandler, 
Corey Stoll 

00:35 Dziennik Bridget
Jones 
- fi lm komedia, Francja, 
Wielka Brytania, USA, 
2001, reż. Sharon Maguire, 
wyk. Renée Zellweger, 
Colin Firth, Hugh Grant, 
Gemma Jones, Jim 
Broadbent 

02:35 Zbrodnia 
w sąsiedztwie 
- serial, USA 

03:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna 

Ojca Świętego Franciszka 
z Watykanu 11:00 Po co 
nam wykopaliska 11:25 
Jestem mamą 11:40 Prosto 
o gospodarce 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Mojżesz-10 przykazań 
13:10 Procesja dziejów 

13:30 Msza święta 14:20 100 
cudownych miejsc na świecie 
14:30 Antarktyda 15:25 
Ja głuchy 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30 
Wyszyński 

17:00 Po stronie prawdy 17:30 
Rykoszetem 17:55 Poczet 
Wielkich Polaków 18:00 
Anioł Pański 18:05 Infor-
macje dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 19:25 Ś wię ty 
na każ dy dzień  19:30 Brat 
Franciszek 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel 
Jasnogórski 

06:00 Gliniarz i prokurator 07:00 
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz 
Nowy Dom 09:00 Pierwsza 
miłość Marysia opuszcza 
rodzinną wieś i przenosi się 
do Wrocławia, by studiować 
medycynę. 

09:50 Kochane pieniądze 10:50 
Hardkorowy lombard 11:50 
Pamiętniki z wakacji 12:50 
STOP Drogówka 14:55 
Gwiazdy Kabaretu 15:55 
Hardkorowy lombard 17:00 
Policjantki i Policjanci 18:00 
Kochane pieniądze 19:00 
Policjantki i Policjanci 

20:00 Święty 20:30 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny  
21:40 Po prostu walcz 2.
Za zamkniętymi drzwiami 
z pozoru nie wyróżniają-
cego się niczym college’u 
planowany jest fi nałowy 
pojedynek w podziemnych 
rozgrywkach MMA. 23:50 
Wikingowie

TELETURNIEJ TELETURNIEJ PROGRAM KULINARNY FILM OBYCZAJOWY DRAMAT KOMEDIA KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 14 października

05:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Dobre historie - Karan
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ranczo - serial 
09:40 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
10:35 Ojciec Mateusz - serial 
11:25 Remiza. Zawsze w akcji! 

- serial TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzika Portugalia 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Jaka to melodia? 
17:55 Klan - telenowela TVP 
18:20 Remiza. Zawsze 

w akcji! - serial TVP 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! 

- magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:00 Na sygnale - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:15 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
22:50 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
23:45 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
00:45 Tanie Dranie

04:50 Cafe piosenka
- talk-show 

05:25 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

06:25 Smaki świata 
- magazyn kulinarny 

06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie 
08:45 Panorama Flesz 
10:45 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Dla niesłyszących 

- Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

13:15 Kozacka miłość 
- serial kostiumowy, prod. 
Rosja, 2013 

14:05 Va Banque - teleturniej 
14:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
15:10 Górscy ratownicy 

- serial obyczajowy

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama 
18:20 Va Banque - teleturniej 
18:45 Kozacka miłość - serial 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
20:45 Kabaret. Super Show 

Dwójki 
21:55 Gabinet z widokiem na 

morze. Bracia i synowie 
- fi lm obyczajowy

22:55 Trzy dni Kondora 
23:55 Jutro nie umiera nigdy 

- fi lm sensacyjny
02:05 Anglik, który mnie 

kochał - fi lm fabularny
03:55 Geniusz: Picasso 

- serial, prod. USA, 2018 

05:40 Uwaga! - magazyn 
06:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda 
16:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:55 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
20:55 Milionerzy - program 

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Całe szczęście - fi lm 
komedia, Polska, 2019, 
reż. Tomasz Konecki, wyk. 
Roma Gąsiorowska, Piotr 
Adamczyk, Maksymilian 
Balcerowski, Joanna 
Liszowska, Tomasz Sapryk 

00:50 365 dni - fi lm erotyczny, 
Polska, 2020, reż. Barbara 
Białowąs, Tomasz Mandes, 
wyk. Anna-Maria Siekluc-
ka, Michele Morrone, 
Bronisław Wrocławski, 
Otar Saralidze, Magdalena 
Lamparska 

03:15 Uwaga! 
- magazyn 

03:35 Noc magii 
04:55 Kto was tak urządził

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

- magazyn
prod. Polska

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 Nasz Nowy Dom

- magazyn
prod. Polska

21:05 Przyjaciółki

22:05 Krok do sławy
 Po śmierci swojego 

młodszego brata, DJ, 
19-letni ekspert w dziedz-
inie tańca ulicznego, 
przenosi się z Los Angeles 
na uniwersytet Truth 
w Atlancie. Wysiłki w zdo-
bywaniu wiedzy i dziew-
czyny, która wpadła mu 
w oko, schodzą na dalszy 
plan, kiedy okazuje się, 
w mieście wkrótce odbędą 
się mistrzostwa w tańcu 
ulicznym. 

00:45 I kto to mówi!
02:50 Świat według 

Kiepskich
03:35 Love Island. Wyspa 

miłości
- program rozrywkowy

04:40 Disco Gramy

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
08:30 Niedziela z...
09:15 Monolog trębacza 

- fi lm TVP 
09:50 XVIII Międzynarodowy 

Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 
- III etap - dzień 1. 
Przesłuchania poranne 

15:05 Rykoszety - fi lm 
krótkometrażowy 

15:50 Trzeci punkt widzenia
16:20 Co dalej?
16:50 XVIII Międzynarodowy 

Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 
- III etap - dzień 1. Przesłu-
chania popołudniowe 

21:10 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Wstęp do fi lmu 
- Los człowieka 

21:15 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Los człowieka 

23:05 Co dalej? 

23:30 Na wschód 
od Hollywood 
- Pokój syna - dramat, 
prod. Włochy, Francja, 
2001, reż. Nanni Moretti, 
wyk. Nanni Moretti, Laura 
Morante

01:20 Kino nocne - Długi postój 
na Park Avenue 
- fi lm fabularny

03:10 Adaptacja
- fi lm krótkometrażowy, 
reż. Bartosz Kruhlik 

03:40 Leonora Carrington
- zapomniana surrealistka 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2018, reż. Teresa Griffi  ths 

04:40 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny

ekstra
05:50 Zakończenie

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

11:00 Zbuntowany 
anioł - telenowela

12:00 Zaklinaczka 
duchów - serial fantasy

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Dzień z życia 
blondynki
Korespondentka lokalnej 
telewizji dostaje propozy-
cję pracy dla większej 
stacji i postanawia
to uczcić. 

22:00 Co się zdarzyło 
w Las Vegas
Po nocy w Las Vegas 
Joy i Jack budzą się jako 
małżeństwo. Na domiar 
złego jedno wygrywa 
fortunę za pieniądze 
drugiego.

00:00 Było sobie kłamstwo
02:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

03:00 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Karaiby

03:40 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

04:20 Menu na miarę 
- program kulinarny

05:00 Rodzinny interes

05:55 Szkoła - obyczajowy
07:00 Szpital - program 

obyczajowy 
08:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:00 Rozwód. Walka 

o wszystko 
12:00 Szpital - program 

obyczajowy 
13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 Ten moment 
14:35 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

17:35 Brzydula - serial, Polska 
18:10 Idealna niania

- program obyczajowy 
19:00 19 + - obyczajowy 
19:30 Papiery na szczęście 

- serial, Polska 
20:00 Brzydula - serial, Polska 
20:30 Hotel Paradise

21:35 Maska 
- fi lm komedia, USA, 1994, 
reż. Charles Russell, wyk. 
Jim Carrey, Cameron 
Diaz, Peter Riegert, Peter 
Greene, Amy Yasbeck, 
Richard Jeni 

23:50 Laski na gigancie
- fi lm komedia,
USA, Kanada, 2017, 
reż. Malcolm D. Lee, 
wyk. Queen Latifah, 
Jada Pinkett Smith, 
Regina Hall, Tiff any 
Haddish, Larenz Tate 

02:25 Druga strona
medalu 
- talk show 
prod. Polska

03:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Gliniarz i prokurator 
07:00 Strażnik Teksasu 
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00 
Pierwsza miłość 09:50 
Kochane pieniądze 10:50 
Hardkorowy lombard 11:50 
Pamiętniki z wakacji 

12:50 STOP Drogówka 14:55 
Gwiazdy Kabaretu 15:55 
Hardkorowy lombard 17:00 
Policjantki i Policjanci 18:00 
Kochane pieniądze 19:00 
Policjantki i Policjanci 

20:00 Święty 20:30 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
Zespoły policyjne prowadzą 
różne sprawy kryminalne 
począwszy od zabójstw, po-
przez napady, a skończywszy 
na narkotykach. 21:40 Piąta 
fala 00:00 Wikingowie 01:05 
Śmierć na 1000 sposobów 
02:00 Ucho Prezesa 02:25 
Disco Polo Life 03:25 TOP 
10 - Lista przebojów 05:30 
Telezakupy TV Okazje

11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35 
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje 
dnia 12:20 Ziemia Obiecana 
13:10 Chingola 13:20 Prze-
gląd tygodnika „Niedziela” 

13:30 Msza święta z Jasnej 
Góry 14:20 100 cudownych 
miejsc na świecie 14:30 
Nie oplataj mnie śmierci 
15:30 Alternatywa dla in 
vitro 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 17:10 
Syria 17:30 Odpowiedzialni 
za Kościół 17:55 Poczet 
Wielkich Polaków 18:00 
Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 19:25 
Ś wię ty na każ dy dzień  19:30 
Przyjaciele i bohaterowie 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski
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W Gogolinie (wojewódz-
two opolskie) rozgrywa-
no Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodziczek 
w zapasach. Region wał-
br zyski  reprezentowały 
dwie zawodniczki: Regina 
Błaszkowska (Heros Bogu-
szów-Gorce) i Kinga Nowak 
(Zagłębie Wałbrzych). Obie 
rywalizowały w wadze do 
46 kg i obie wywalczyły 
medale. Na najwyższym 
stopniu podium stanęła 
Błaszkowska. Podopieczna 
Dariusza Piaskowskiego 
w drodze do złota pewnie 
pokonała wszystkie swoje 
przeciwniczki. Rozpoczęła 
od wygranej przez prze-
wagę techniczną 10:0 z 
Magdaleną Wijatyk (Wiatr 
Wołów), z kolei w drugiej 
rundzie pokonała na punkty 
5:0 Kingę Nowak z Zagłę-
bia Wałbrzych. W trzeciej 
rundzie walk położyła na 
łopatki Alicję Jachowicz 

(Slavia Ruda Śląska), a w 
finale przy prowadzeniu 
7:2, na plecy położyła inną 
zawodniczkę z Rudy Śląskiej 
– Natalię Szczęsną. Wał-
brzyszanka Kinga Nowak 
wywalczyła w tej wadze 
brązowy medal.

W os ta tn ią  n iedz ie lę 
września w hali OSiR w 
Boguszowie-Gorcach przy 
ulicy Olimpijskiej odbyła się 
5 kolejka Dolnośląskiej Ligi 
w zapasach kobiet. Do zma-
gań po wakacyjnej przerwie 
ponownie stanęło kilkadzie-
siąt zawodniczek z klubów 
z Dolnego Śląska oraz z 
województw opolskiego, lu-
buskiego, łódzkiego i wiel-
kopolskiego. Reprezentantki 
Herosa Boguszów-Gorce 
wywalczyły 3 złote (Regina 
Błaszkowska, Miriam Błasz-
kowska, Zuzanna Wołowicz) 
i 1 brązowy medal (Magda-
lena Piaskowska).

Przypomnijmy, że każdy 
z turniejów poświęcony 
jest pamięci zapaśniczych 
herosów z Boguszowa-Gorc. 
Ostatni odbył się ku czci 
założycieli (w 1947 roku) 
sekcji zapaśniczej we Włók-
niarzu Boguszów – Józefowi 
Wadowskiemu i Lucjanowi 
Kozińskiemu. Nas bardzo 
cieszy, że takie zawody od-
bywają się w naszym regio-
nie, a liga dofinansowana 
została przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu w ramach 
programu „Sportowe Waka-
cje+”, a także władze wo-
jewództwa dolnośląskiego, 
powiatu wałbrzyskiego oraz 
włodarzy Boguszowa-Gorc. 

Red

Sport

Wyniki 5 kolejki Dolnośląskiej Ligi 
w zapasach kobiet. Zobaczcie złote 

medalistki w poszczególnych grupach 
wiekowych i kategoriach wagowych.

Młodziczki (2007-2009)
42 kg – Emilia Reich (Sobieski Poznań)
46 kg – Regina Błaszkowska (Heros Boguszów-Gorce)
50 kg – Zuzanna Horbik (Bizon Milicz)
54 kg – Maja Piątkowska (ULKS „28” Włyń)
58 kg – Magda Siedy (Wiatr Wołów)
68 kg – Paulina Kucyk (Iron Bulls Bielawa)

Grupa najmłodsza (2010-2012)
26 kg – Hanna Kaźmierczak (ULKS „28” Włyń)
28 kg – Zosia Malczewska (Iron Bulls Bielawa)
32 kg – Oliwia Piątkowska (ULKS „28” Włyń)
34 kg – Aleksandra Marczak (ULKS „28” Włyń)
36 kg – Ula Madej (Sowa Pieszyce)
40 kg – Zuzanna Wołowicz (Heros Boguszów-Gorce)
48 kg – Miriam Błaszkowska (Heros Boguszów-Gorce)

Rzucić rywalkę na plecy  
Młode zapaśniczki z całego regionu mogły wreszcie pokazać swoją siłę 
i zwinność na macie. Po wakacjach ruszyła Dolnośląska Liga kobiet, a po-
nadto odbyły się mistrzostwa młodziczek. Pewnie jak już się domyślacie, 
bardzo dobrze wypadły dziewczęta z Herosa Boguszów-Gorce. Błysnęła 
też zawodniczka Zagłębia Wałbrzych. 
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 » Regina Błaszkowska (w czerwonym stroju) 
za chwilę rzuci przeciwniczkę na matę

 » Zuzanna Wołowicz po jednej ze swoich zwycięskich walk
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Dzień przed meczem z ko-
łobrzeżanami polską premierę 
w kinach miał nowy film z 
Jamesem Bondem: „Nie czas 
umierać”. Polską premierę po-
przedziła rzecz jasna ta świa-
towa, podczas której odtwór-
ca głównej roli, Daniel Craig, 
pojawił się na czerwonym 
dywanie w ekstrawaganckim 
garniturze w kolorze magenta 
(dla mniej wtajemniczonych 
– chodzi mniej więcej o kolor 
różowy). 

Sporo umierania było za to 
w pierwszej połowie meczu 
Górnika z Kotwicą. Wałbrzy-
szanie krwawili zwłaszcza w 
ataku, trafiając do przerwy 
jedynie 23 proc. swoich rzu-
tów z gry. Bez punktów był 
Hubert Pabian, kreowany na 

jednego z liderów drużyny. 
Górnicy, grający bez kon-
tuzjowanego środkowego 
Damiana Cechniaka, mocno 
„nakręcili się” na grę po ob-
wodzie, oddając aż 22 próby, 
z których drogę do kosza 
znalazły jedynie 3. Brzmi 
to makabrycznie, ale dobra 
obrona pozwoliła złapać dy-
stans do gości, prowadzących 
do przerwy 31:27. 

– Do szatni schodziliśmy ze 
stratą punktową do Kotwicy, 
ale nasza gra wyglądała do-
brze. Problem był taki, że nie 
trafialiśmy, pudłowaliśmy 
rzuty z otwartych pozycji. 
Wiedzieliśmy, że możemy wy-
grać ten mecz dobrą obroną. 
Powiedzieliśmy to sobie w 
przerwie. Moja mobilizacja 

zespołu była merytoryczna. 
Musieliśmy przyspieszyć grę, 
wchodzić więcej pod kosz, 
atakować Śmigielskiego i 
Nelsona, którzy mieli trzy 
faule na koncie.  Zależało 
nam na ruszeniu ataku, bo z 
defensywy byliśmy zadowo-
leni przez cały czas – podsu-
mował boiskowe wydarzenia 
trener Górnika, Łukasz Grud-
niewski.

Po zmianie stron konający 
w ofensywie Górnik rzeczy-
wiście został podpięty pod 
kroplówkę, a potem nawet 
wypisany do domu. Stało się 
to za sprawą życiodajnych 
trafień z dystansu. Po „trój-
ce” Pabiana było 51:45, a 
po kolejnym udanym rzucie 
Huberta Kruszczyńskiego już 

73:52. Zza łuku potrafił rów-
nież przymierzyć Jan Malesa, 
który grał pierwsze skrzypce, 

po tym jak na spektakl z WKK 
Wrocław nie wziął nawet ze 
sobą instrumentu. Ofensy-

wę gości próbował ratować 
Amerykanin Remon Nelson, 
ale zabrakło punktów Pio-
tra Śmigielskiego, mającego 
kłopoty z przewinieniami. 
MVP Suzuki 1 Ligi do przerwy 
zgromadził 11 „oczek”, a w 
ciągu kolejnych kilkunastu 
minut dodał tylko 1 punkt 
(ostatecznie 15 i 5 fauli).  
W ataku odnalazł się także 
Krzysztof Jakóbczyk. 34-la-
tek w poprzednim sezonie 
był najlepszym strzelcem 
zespołu, ale w okresie przy-
gotowawczym i w derbach 
z WKK usilnie szukał formy. 
Odnalazł ją dopiero na starcie 
z Kotwicą, przypominając o 
swojej niebywałej smykałce 
do dziurawienia obręczy. W 
ostatniej odsłonie to goście 
z kolei imponowali skutecz-
nością, ale wałbrzyszanie 
nie dali się już dogonić. –  
Próbowaliśmy w tym meczu 
wszystkiego. Po rotacji w 
obronie mieliśmy problem z 
zastawieniem, chociaż trzeba 
dodać, że obręcze w Aqua-
-Zdroju są specyficzne. Piłka 
po rzucie odbijała się o metr, 
dwa od kosza. To pozwala-
ło nabiegającym graczom 
Górnika na ponowienia, co z 
kolei budowało ich pewność 
siebie – podkreślał po meczu 
Rafał Frank, trener Kotwicy. 

Po porażce z WKK Wro-
cław nasi koszykarze dali 
jasny sygnał: „Nie czas umie-
rać”. Zwycięstwo z mocną 
Kotwicą pozwala ponownie 
założyć różowe okulary. Tak 
sobie myślę... Nieźle kom-
ponowałyby się z marynar-
ką pana Bonda, w jakże 
podobnym do różu kolorze 
magenta.

Górnik Trans.eu Wał-
brzych – Kotwica Kołobrzeg 
88:77 (19:21, 8:10, 33:19, 
28:27)

Górnik Trans.eu: Malesa 
19, Dymała 16, Jakóbczyk 15, 
Kruszczyński 14, Pabian 11, 
Durski 6, Ratajczak 5, Pawlak 
2, Zywert 0. 

Dominik Hołda

Sport

Nie czas umierać 
Górnik Trans.eu Wałbrzych z pierwszą wygraną w sezonie 2021/22. 
W 2. kolejce biało-niebiescy pokonali u siebie Kotwicę Kołobrzeg 88:77. W 
kolejnej serii gier zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem, AZS AGH Kra-
ków (piątek, 8 października, godz. 19:00).
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 » Jan Malesa po 
słabszym meczu 
przeciwko WKK w 
starciu z Kotwicą grał 
już pierwsze skrzypce 

N a  g o rą co 
Po meczu Hubert Kruszczyński

rozgrywający/rzucający Górnika 

- Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy naszą porażkę 
z WKK. Mieliśmy być bardziej agresywni, zależało nam 
także na wzmocnieniu deski. Te założenia spełniliśmy. 
Udało nam się także zniwelować straty. Na inaugurację 
popełniliśmy aż 22, tym razem tylko 10. 

Szczerze mówiąc, nie czuję, że moje trafienia w trzeciej 
kwarcie były przełomowe dla losów spotkania. Naszym 
celem jest przede wszystkim dobrze bronić. Z udanej 
obrony powstaje dobry atak. Przełamaliśmy Kotwicę 
w trzeciej kwarcie, która zadecydowała o końcowym 
wyniku.
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Wszystkich zebranych 
przywitali Szymon Chojnow-
ski – wiceprezydent Świd-
nicy oraz Anna Skrzypacz – 
dyrektor Wydziału Funduszy 
Zewnętrznych i Rozwoju 
Gospodarczego, która w 
świdnickim magistracie od-
powiada za realizację pro-
gramu. Gośćmi specjalnymi 
byli natomiast członkowie 
United Nations Association 
Poland – Stowarzyszenia 
Narodów Zjednoczonych w 

Polsce, którzy w ciekawy i 
przystępny sposób wyjaśnili, 
czym są tajemnicze SDG-
sy (Cele Zrównoważonego 
Rozwoju, ang. Sustainable 
Development Goals) i dlacze-
go – w przeciwieństwie do 
uczniów – nie mają wakacji. 

Omówiono pięć obszarów, 
wokół których skupiają się 
SDGsy, a są to ludzie, planeta, 
dobrobyt, pokój, partnerstwo 
(ang. 5xP: people, planet, pro-
sperity, peace, partnership). 

Goście wytłumaczyli, kiedy 
i dlaczego zdecydowali się 
działać na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju i wspólnie 
z „Zalogowanymi” odpowie-
dzieli na najważniejsze pyta-
nie – co może zrobić każdy 
z nas, by na co dzień dbać o 
realizację omawianych celów. 
Co cieszy, uczniowie aktywnie 
uczestniczyli w prowadzonych 
warsztatach, a najbardziej 
zaangażowani otrzymali pa-
miątkowe gadżety. 

Spotkanie spotkaniem, ale 
co dalej? Na uczestników 
szóstej edycji konkursu „Za-
logowani” jak zawsze czeka 
wiele atrakcji. W ciągu całego 
roku szkolnego uczniowie 
odwiedzą świdnickie firmy, 
wezmą udział w warsztatach 
z doradztwa zawodowego, 
sprawdzą swoją wiedzę, roz-
wiązując e-bonusy i rywa-
lizując w Grze Biznesowej. 
Najlepsi spotkają się w dru-
gim etapie, a w nim za-
prezentują swoje pomysły 
na biznes. Na laureatów 
czekają nagrody pienięż-
ne i atrakcyjne upominki  
rzeczowe, ufundowane 
przez lokalnych przed-
siębiorców.

Pamiętajcie, że 
program „Zostańcie 
z nami” to nie tylko 
konkurs „Zalogowa-
ni”. To także zajęcia z 
edukacji obywatelskiej dla 

uczniów klas 
siódmych 
prowadzo-
ne przez 
p r e z y -
d e n t a 
Świdnicy, 
spotkania 
m o t y w a -
c y j n e  z 
przed-

siębiorcami i liderami lokalnej 
społeczności, Forum Zawo-
dów Ziemi Świdnickiej oraz 
współpraca szkół średnich z 
firmami w ramach funkcjonu-
jących klas patronackich.

Głównym celem programu 
„Zostańcie z nami – Miasto i 
Powiat Świdnica” jest dostar-
czenie wiedzy i praktycznych 
umiejętności, które mają uła-
twić młodym ludziom reali-
zację planów edukacyjnych 
i zawodowych. Zdobyte 
umiejętności mają pomóc 
funkcjonować w warunkach 
gospodarki rynkowej. Pro-
gram ma ponadto zapewnić 
przedsiębiorcom, a także 
potencjalnym inwestorom 
przyszłych pracowników – 
wykształconych zgodnie z ich 
potrzebami i oczekiwaniami. 

Organizatorem programu 
jest Gmina Miasto Świdnica 
we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Przedsiębiorców i 

Kupców Świdnickich, 
Powiatowym 

Urzędem Pra-
cy w Świdni-
cy oraz Sta-
r o s t w e m 
Powiato-
w y m  w 
Świdnicy. 
Pa r t n e -
r a m i 
progra-
m u  s ą 
l o ka l n i 
p r z e d -
siębior-
cy.

Zalogujcie się, bo warto 
Ruszyła szósta edycja programu „Zostańcie z nami – Miasto 
i Powiat Świdnica”. Wraz z nią konkurs „Zalogowani”. Ponad 170 
ósmoklasistów z 11 świdnickich podstawówek wraz z nauczycie-
lami wzięło udział w spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 
w Auli Widowiskowej przy I LO w Świdnicy.

 » Ósmoklasiści chętnie biorą udział w konkursie „Zalogowani”
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Tu znajdziecie szczegóły na temat programu

www.zostancieznami.pl

www.facebook.com/zostancieznami

tel. 74 856 29 77

Spotkanie spotkaniem, ale 
co dalej? Na uczestników 
szóstej edycji konkursu „Za-
logowani” jak zawsze czeka 
wiele atrakcji. W ciągu całego 
roku szkolnego uczniowie 
odwiedzą świdnickie firmy, 
wezmą udział w warsztatach 
z doradztwa zawodowego, 
sprawdzą swoją wiedzę, roz-
wiązując e-bonusy i rywa-
lizując w Grze Biznesowej. 
Najlepsi spotkają się w dru-
gim etapie, a w nim za-
prezentują swoje pomysły 
na biznes. Na laureatów 
czekają nagrody pienięż-
ne i atrakcyjne upominki  
rzeczowe, ufundowane 
przez lokalnych przed-

ni”. To także zajęcia z 
edukacji obywatelskiej dla 

uczniów klas 
siódmych 
prowadzo-
ne przez 
p r e z y -
d e n t a 
Świdnicy, 
spotkania 
m o t y w a -
c y j n e  z 
przed-

funkcjonować w warunkach 
gospodarki rynkowej. Pro-
gram ma ponadto zapewnić 
przedsiębiorcom, a także 
potencjalnym inwestorom 
przyszłych pracowników – 
wykształconych zgodnie z ich 
potrzebami i oczekiwaniami. 

Organizatorem programu 
jest Gmina Miasto Świdnica 

Organizatorem programu 
jest Gmina Miasto Świdnica 

Organizatorem programu 

we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Przedsiębiorców i 

Kupców Świdnickich, 
szeniem Przedsiębiorców i 

Kupców Świdnickich, 
szeniem Przedsiębiorców i 

Powiatowym 
Urzędem Pra-
cy w Świdni-

Urzędem Pra-
cy w Świdni-

Urzędem Pra-

cy oraz Sta-
r o s t w e m 
Powiato-
w y m  w 
Świdnicy. 
w y m  w 
Świdnicy. 
w y m  w 

Pa r t n e -
r a m i 
progra-
m u  s ą 
l o ka l n i 
p r z e d -
siębior-
cy.

 » Wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski wie 
doskonale, że w Świdnicy warto zostać
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Oprócz sali teatralnej w 
Rynku, ŚOK dysponuje jesz-
cze dwoma obiektami: Ga-

lerią Fotografii (Rynek 44) 
i Klubem Bolko (pl. Grun-
waldzki 11).

Rytm działalności wyzna-
czają kolejne imprezy, które 
na stałe wpisały się w kalen-

darz Świdnicy. Chyba jeszcze 
nigdy nikomu nie udało się 
ich wszystkich wymienić i 

krótko opisać. Różnorod-
ność, a także ilość wydarzeń 
odbywających się pod egidą 

Świdnickiego Ośrodka Kul-
tury jest tak duża, że warto 
się nad nimi pochylić. Zebrać 
w jednym miejscu, żebyście 
mieli wyobrażenie, co tu się 
dzieje. Zerknijcie poniżej. 
Prawda, że jest tego sporo? 
Dla każdego coś miłego. 
Mamy nadzieję, że wymie-
niając o żadnym nie zapo-
mnieliśmy. ŚOK regularnie w 
Galerii Fotografii organizuje 
wystawy malarstwa, grafiki, 
rzeźby i oczywiście… foto-
grafii. Rozwija się też pręż-
nie ruch amatorski. Działają 
zespoły „Jubilat” i „Krąg”, 
„Mały Jubilat” „Mała Świd-
nica”, mażoretki „Prima”, 
„Dziki Chór”, organizowane 
są ponadto warsztaty dla 
plastyków amatorów.

Tak wymieniamy i wymie-
niamy, ale pewnie zdajecie 
sobie sprawę, że wiele z 
tych wydarzeń nie mogłoby 
się odbyć, gdyby nie pomoc 
sponsorów. To oni wierzą w 
społeczną rolę sztuki – jej 
moc aktywizowania dzieci 
i dorosłych oraz zdolność 
kształtowania świadomych 
postaw. Czym byśmy byli 
bez sztuki? Obcowanie z nią 
sprzyja rozwojowi, wyposaża 
w intelektualne narzędzia 
umożliwiające działania poza 
schematami, rozwija kre-
atywność i ciekawość świata. 
Dlatego od 2015 roku w 
czasie inauguracji sezonu kul-
turalnego osobom i firmom 
angażującym się w działania 
Świdnickiego Ośrodka Kultu-
ry przyznawane są statuetki 
oraz symboliczny tytuł „Me-
cenasa Kultury”. Uwierzcie, 
lista darczyńców jest bardzo 
długa. Może i wy chcieli-
byście się na niej znaleźć?! 
W tym roku symboliczną 
statuetkę „Mecenasa Kultu-
ry” otrzymała firma Wagony 
Świdnica Sp. z o.o.

Dzieje się bardzo… kulturalnie! 
Znacie „go” pewnie wszyscy. Działa od 51 lat, znajduje się 
w centrum miasta, w historycznym budynku teatru miejskiego. 
Organizuje festiwale, spektakle, koncerty, warsztaty, wykłady, 
lekcje. O kim, a raczej o czym mowa? O Świdnickim Ośrodku 
Kultury. 

 » Prezydent Beata Moskal-Słaniewska 
dziękuje firmie Wagony Świdnica, 
której w tym roku przyznano tytuł  
„Mecenasa Kultury”
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Świdnicki Ośrodek Kultury to przede wszystkim:
* Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości
* Forum Teatrów Niezależnych „Transformacje”
* Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych 
* Wielka Rapsodia Świdnicka 
* Konkurs na Palmę Wielkanocną
* „Jajcowanie” – warsztaty malowania
  pisanek
* Pegazik – eliminacje do konkursu
* Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych 
  „Wyobraźnia bez granic” 
* Festiwal Piosenki Przedszkolnej
* Przegląd Piosenki Literackiej PaPaLi
* Świdnicki Przegląd Muzyczny „Truskawka” 
* Dni Świdnicy i Obrzęd Nocy Świętojańskiej 
* Festiwal Teatru Otwartego 

* Festiwal Bachowski 
* Dni Fotografii 
* Festiwal „Czas na teatr – Teatr na czasie”  
* Dni Gór 
* Świdnickie Środy Literackie
* Turniej Jednego Wiersza 
* Festiwal „Cztery Żywioły Słowa”. 
* Świdnicki Festiwal Filmowy „Spektrum”
* Konkurs na Gwiazdę Betlejemską 
* Jarmark Bożonarodzeniowy 
* Wieczory z Kinem Rosyjskim
* Świdnickie Recenzje Muzyczne
* Noce Jazzowe 
* Nutki dla Malutkich 
* Projekt „Alchemia teatralna”

Mecenasi Kultury 
w latach 2015-2021

2015 rok – Barbara Mielniczyn, Antoni 
Pankiewicz (Bel-Pol), Krzysztof Wieczorkowski 
(Sonel) i Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna 
Szywała
2016 rok – „AVIS” Nieruchomości Barbara 
Musiej i Zakład Konfekcji Skórzanej – 
Czesława i Czesław Piekielnik
2017 rok – Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
i Kupców Świdnickich, Drukarnia DGE i firma 
Kortas 
2018 rok – firma Galess
2019 rok – Galeria Świdnicka
2020 rok – Ewelina Brincat, właścicielka 
Językowego Przedszkola Abracadabra
2021 rok – Wagony Świdnica Sp. z o.o.
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Oprócz sali teatralnej w 
Rynku, ŚOK dysponuje jesz-
cze dwoma obiektami: Ga-

lerią Fotografii (Rynek 44) 
i Klubem Bolko (pl. Grun-
waldzki 11).
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czają kolejne imprezy, które 
na stałe wpisały się w kalen-

darz Świdnicy. Chyba jeszcze 
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Park Młodzieżowy 
To miejsce zmienia się w 

oczach. Posadzono dotąd 
blisko 150 drzew oraz po-
nad 3 tys. krzewów i 38 
tys. bylin, roślin runa, traw, 
paproci oraz pnączy. Przy-
znacie, te liczby działają na 
wyobraźnię. Dorzućcie do 
tego nowe trawniki oraz łąkę 
kwietną. Pomyślcie, jak tu 
będzie pięknie wiosną, choć 
już teraz warto wybrać się 
na spacer do Parku Młodzie-
żowego. Zielone dywany, 
zaciszne zakątki, a także 
historycznie odtworzone 
aleje – słowem to miejsce 
na chwilę odpoczynku od miejskiego zgiełku. Park jest oświetlony, monitorowany, doskonale 
zagospodarowany. Obok ciągów pieszych są też te rowerowe. Nasadzono lipy, kasztanowce 
białe, modrzewie pospolite, dęby szypułkowe, czereśnie ptasie, graby. I tak moglibyśmy 
wymieniać w nieskończoność. Park Młodzieżowy to już kolejne zielone miejsce w Świdnicy, 
po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, które doczekało się gruntownej 
modernizacji. 

Biblioteka
Mieszkańcy Kra-

szowic mają od nie-
dawna uśmiechy od 
ucha do ucha, a to 
z powodu otwarte-
go centrum kultury 
dla wielu poko-
leń. Oprócz Klubu 
Seniora (o czym 
przeczytacie obok) 
mogą też korzystać 
z nowoczesnej filii 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Świd-
nicy, która przenio-
sła się do budynku 
po byłej pizzerii. Na 90 mkw. znajdziecie dosłownie wszystko, czego potrzebuje czytelnik. 
Bibliotekę podzielono na kilka stref. Jest wypożyczalnia, czytelnia, a także strefa dla dzieci 
i wyjątkowy taras. Nie mogło zabraknąć stanowisk komputerowych z dostępem do usługi 
Legimi. Czeka na was bogaty księgozbiór – literatura dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Funk-
cjonalne i przestronne wnętrza, nic tylko zaczytywać się bez końca. 

Na Kraszowicach powstało miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Tu każdy znajdzie 
coś dla siebie. 

Pumptrack
Takie rzeczy to 

my rozumiemy. 
Niedaleko świd-
nickiego skate-
pa rku  pows ta ł 
inny specjalny tor. 
D la  jeżdżących 
na rowerach, de-
skorolkach, hulaj-
nogach i rolkach. 
Słowem pumptrack 
i wszystko jasne. 
To właśnie przy ul. 
Polna Droga mo-
żecie ćwiczyć triki 
i skakać do woli 
na profesjonalnie 
przygotowanym 
torze, pełnym zakrętów, wzniesień, rozmaitych hopek. Nie ma co ukrywać, Świdnica myśli 
też o młodzieży, która jest wniebowzięta, bo ma gdzie poszaleć i… nie owijajmy w bawełnę, 
rozpędzić się, ale w bezpiecznym miejscu i w granicach rozsądku. Pod koniec zeszłego roku 
teren między skateparkiem a potokiem Witoszówka został wyrównany i stanął tam 84-me-
trowy pumptrack.

Klub Seniora
Rozpoczął działalność 1 kwietnia tego roku przy ul. Malinowej i uwierzcie, nie był to 

primaaprilisowy żart. Niemal z miejsca zapełnił się osobami starszymi (powyżej 60 lat,  
nieaktywnymi zawodowo), ale chętnie biorącymi udział w zajęciach. Trzeba przyznać, że 
seniorzy mają w czym wybierać. Warsztaty taneczne i z dietetykiem, joga, pilates, warsztaty 
z rękodzieła, spotkania kulturalno-integracyjne. Jest czas na rozmowy o bezpieczeństwie,  
zdrowiu, a hitem są zajęcia usprawniające pamięć. Jeśli jeszcze tam nie trafiliście, nie ma na 
co czekać. Realizacja działań odbywa się w ramach programu wieloletniego „Senior+” na 
lata 2021-2025, edycja 2021.

...razem dla rozwoju

…która zmienia s ię na lep-
sze.  Pięknie je,  dba o ekolo -
gię ,  s ta je  s ię  funkc jona lna . 

W p ł y w a j ą  n a  t o  n i e  t y l k o 
potężne inwestyc je,  jak wy-
miana autobusów mie jsk ich 

na te pr zyjazne środowisku, 
remonty  ko le jnych dróg czy 
kamien ic ,  a lbo  pr zebudowa 

basenu lub stadionu. Pr zyja-
zne miasto to także to, które 
m y ś l i  o  d r o b n i e j s z y c h ,  a l e 

nie mniej  potr zebnych inwe-
stycjach. I  właśnie ki lka słów 
o nich.

Jak się zmieniać, to na lepsze 
Po co chodzicie do fryzjera? Wiadomo – żeby lepiej wyglądać. A do kosmetyczki? 
Pytanie! Żeby korzystniej poczuć się we własnym ciele. Po prostu, należy dbać 
o to, żeby być czystym, schludnym i zadbanym. Teraz pewnie zastanawiacie 
się, po co ten trochę abstrakcyjny wstęp. Bo z miastem jest podobnie. Zmie-
niające się, inwestujące w swój wygląd, podążające za trendami – automatycz-
nie postrzegane jest jako to idealne do zamieszkania. Tak jest ze Świdnicą…   
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PROJEKT „MIASTA ŚWIDNICA I TRUTNOW RAZEM DLA ROZWOJU” WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU GLACENSIS

...RAZEM DLA ROZWOJU

Projekt miał pomóc małym i 
średnim firmom w nawiązaniu 
kontaktów. Naszym zdaniem 
na pewno w tym pomógł. 
Pozwolił poznać ofertę za-
granicznych kontrahentów. 
Zdecydowanie ich ze sobą 
zbliżył. Planowano wykorzy-
stać i rozszerzyć współpracę 

instytucji pracujących na rzecz 
rozwoju firm ulokowanych na 
polsko-czeskim pograniczu. I 
dokładnie to się stało. Krótko 
mówiąc, zorganizowano wie-
le działań w Świdnicy i Trut-
nowie, by pomóc biznesowi.   

A teraz konkrety, co udało 
się zrealizować. 

Spotkanie biznesowe dla 
przedstawicieli lokalnych 
organizacji pozarządowych 
działających na rzecz roz-
woju i MSP „DSW – świd-
nicki biznes po pandemii”. 
Warsztaty „Odporność psy-
chiczna – jak ją budować w 
czasach nieprzewidywalnych 

zmian”. Przedstawiciele pięciu 
czeskich firm wzięli udział w 
targach „Zdrowie ma smak” 
zorganizowanych w ramach 
Dni Promocji Żywności Proz-
drowotnej i Regionalnej oraz 
V Świdnickiego Festiwalu 
Piwa. Z kolei do Trutnowa 
na jarmark wybrali się polscy 
przedsiębiorcy, by nawiązać 
kontakty i promować swoje 

wyroby. Zorganizowano rów-
nież wizytę studyjną w Polsce, 
by poznać procesy produkcyj-
ne – w winnicy i piekarni. 

Co jeszcze czeka na przed-
siębiorców? Wizyta w Cze-
chach. Przedstawiciele pol-
skich firm zwiedzą zakłady z 
branży spożywczej. Za kilka 
tygodni uruchomiony zo-
stanie ponadto Bank Zdjęć, 

z którego będą mogli bez-
płatnie korzystać przedsię-
biorcy, uczniowie, studenci 
i wszyscy mieszkańcy Świd-
nicy. Fotografie obiektów 
architektonicznych, imprez 
miejskich i dokumentujące 
życie miasta będzie można 
wykorzystywać w materia-
łach promocyjnych i eduka-
cyjnych.

Pomogli biznesowi 
Realizacja unijnych projektów powinna przynosić wymierne korzyści. Banał? 
Być może, ale dokładnie tak było w przypadku projektu organizowanego na pol-
sko-czeskim pograniczu, skrywającego się pod nazwą  „Miasta Świdnica i Trut-
now razem dla rozwoju”. Przekonajcie się, dlaczego był wyjątkowy. 

F
ot

. U
M

 Ś
w

id
ni

ca

Najważniejsze informacje o projekcie
Tytuł: „Miasta Świdnica i Trutnow razem dla rozwoju”
Źródło: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002574
Całkowita wartość projektu: 21 654,00 euro 
Wysokość dotacji: dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 18 405,90 euro 
(85%), z budżetu państwa 1 082,70 Euro (5%).

 » Wizyta studyjna w winnicy – 
wymiana dobrych praktyk

 » Czesi na świdnickich targach 
„Zdrowie ma smak” 

 » Spotkanie dla przedsiębiorców „DSW 
– świdnicki biznes po pandemii”


