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Czy wiesz, że…
Klubu Sportowego Górnik
Wałbrzych. Ceniony inżynier
budownictwa, który przyczynił się do modernizacji hali
lekkoatletycznej w dzielnicy
Nowe Miasto.
Red
Rubryka powstaje we współpracy z
Biblioteką pod Atlantami

Czytaj str. 13

Tylko u nas 32 strony!

Jesteśmy po to, by was…

… zaskakiwać. Co wtorek, każdego tygodnia, gdy otwieracie kolejny
numer WieszCo, zawsze możecie liczyć na interesujące artykuły. Nie
takie, które znajdziecie w każdym innym miejscu, ale kreatywne, dokładnie przemyślane, a potem w ciekawy sposób napisane. Taki „po
naszemu”, czyli… sami wiecie w jaki.
Wyróżniamy się na tle innych, co do tego chyba nikt
nie ma wątpliwości. Weźcie
do ręki aktualny numer naszej gazety. Czujecie w dłoniach jego grubość? Krzyczą
do was 32 strony wypełnione treścią. I to jaką?! Absolutnie wyjątkową. Artykuły,

z którymi nie zetkniecie się
nigdzie indziej. Bo my mamy
głowę pełną pomysłów,
jesteśmy kreatywni, robimy
gazetę z polotem. Specjalnie
dla was, bo wychodzimy z
założenia, że jeśli coś robić,
to porządnie. Nie lubimy
bylejakości.

Wsłuchujemy się też w
głosy czytelników. Bylibyśmy
skończonymi idiotami, gdybyśmy nie brali pod uwagę
waszych sugestii. Oczywiście nie wszystkich, bo nie
jesteśmy w stanie dogodzić
każdemu, ale staramy się
być różnorodni, by każdy,

ale to absolutnie każdy z was
znalazł u nas choćby jedną
rzecz, która go zainteresuje.
Żeby tak jednak było, nie
możemy odciąć pępowiny
łączącej nas z wami. Dlatego piszcie do nas o tym, co
was bulwersuje, co cieszy,
co interesuje. Od dawna

znacie nasz adres, no to na
co czekacie? Piszcie na maila:
redakcja@wieszco.pl.
Dziś znów was chcemy
zaskoczyć, porwać do naszej krainy, byście dali się
zainteresować kolejnymi
tematami, które dla was
przygotowaliśmy. A jest
tego trochę. W końcu na
32 stronach musi być dużo
ciekawego. Szukajcie naszej
gazety w jednym z blisko
500 punktów kolportażu
na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. A jeśli
nie uda się znaleźć wersji
papierowej, zachęcamy do
zaglądnięcia na stronę www.
wieszco.pl. Tam każdy najnowszy numer ściągniecie w
pliku PDF. Zresztą wszystkie
archiwalne wydania również
są w formule online.
Redakcja
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RYS: Marcin Skoczek

ny talent, bo zaledwie po
czterech latach treningów
i w tak młodym wieku (21
lat) już triumfował na bieżni.
Stanisław Grędziński to bez
wątpienia ikona wałbrzyskiego sportu. W przeszłości
wybitny lekkoatleta, a obecnie trener Lekkoatletycznego

Fot. użyczone (Trybuna Wałbrzyska 1967, nr 8)

Stanisław Grędziński zdobył złoty medal na mistrzostwach Europy? W 1966
roku reprezentował Polskę
na ME w Budapeszcie, gdzie
zdobył dwa złote medale,
indywidualnie w biegu na
400 metrów i w sztafecie 4 x
400 m. Musiał mieć ogrom-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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» Jeśli Wałbrzych kupi autobusy wodorowe, diesle pójdą w odstawkę

Miła jazda na wodór
Dla jednych to może być jak czytanie Lema lub oglądanie Kubricka. Dla drugich to znak czasów. Pewne jest, że
jeśli wszystko pójdzie dobrze, za kilka lat po Wałbrzychu
będą jeździć wyłącznie ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej. Napędzane sprężonym gazem ziemnym (to
akurat nie taka nowość) lub wodorem (to już byłby hit).

2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

ale wg powierzchni użytkowej

Śląskie Konsorcjum Autobusowe
ma wozić pasażerów w Wałbrzy-

chu do końca 2022 roku. Jednak
już w połowie przyszłego roku

miasto rozpisze przetarg na nowego operatora komunikacji miejskiej.

gaz ziemny. Potem „dostanie” 8
autobusów wodorowych. W 2024
roku kolejnych 6 i rok później znów
6. Do 2025 roku trzeba rozliczyć
projekt, a 3 lata później, według
zapisów ustawowych, samorządy
muszą wykazać się, że po ulicach
w 30 proc. jeżdżą autobusy ekologiczne. Gdyby wszystko poszło po
myśli, Wałbrzych nie będzie miał z
tym problemu.
Pojazdy wodorowe na pewno
poradzą sobie w naszym mieście.
Trudnością nie powinno być absolutnie ukształtowanie terenu. Mają
one też przewagę nad „elektrykami”, które trzeba ładować nierzadko kilka godzin, a tankowanie
wozu z ogniwami wodorowymi
trwa tyle co wlewanie do baku
oleju napędowego. Zbiorniki instalowane w autobusach są już
tak zabezpieczone, że mówienie o
zagrożeniu wybuchem, to podobno
wyłącznie fikcja literacka lub wyobraźnia filmowców. Na jednym
tankowaniu potrafią przejechać od
400 do 450 km. Dla porównania
obecne wozy pokonują dziennie
ok. 300 km. Z tankowaniem też nie
powinno być kłopotu, bo zgodnie z
podpisanym listem intencyjnym Orlen do połowy 2023 roku powinien
wybudować przy ul. Wysockiego
stację tankowania wodorem. No
i jak podoba wam się ta jazda na
wodór?!
Tomasz Piasecki

ANNA
MALICKA-ZAMORSKA

MUZEUM
PORCELANY

W WAŁBRZYCHU
16.10.21 - 15.02.22
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Czy wiesz, że…

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny

Z restrykcyjnymi zapisami. Ten kto
wygra, będzie musiał kupić 40
wozów napędzanych sprężonym
gazem ziemnym. Miasto „dołoży”
mu 20 bezemisyjnych pojazdów z
paliwowymi ogniwami wodorowymi, produkującymi prąd i zasilającymi nim silniki elektryczne. Zaraz
wytłumaczymy wam, dlaczego
użyliśmy sformułowania „dołoży”,
ale najpierw chyba najważniejsza
rzecz. Za kilka lat Wałbrzych chce
całkowicie odejść od autobusów na
olej napędowy.
Zostawmy na chwilę czekający
komunikację miejską przetarg.
Gmina przygotowuje wniosek do
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
by wziąć udział w konkursie na
zakup autobusów wodorowych.
Tak je będziemy nazywać, żeby
nie piętrzyć skomplikowanego
nazewnictwa. Miasto chciałoby kupić 20 takich pojazdów za 80 mln
zł, a blisko 90 proc. tej sumy, to
miałoby być dofinansowanie. Brakująca kwota pochodziłaby z kredytu udzielonego przez NFOŚiGW.
Dokumentację należy złożyć do 20
grudnia. Gdyby miasto otrzymało
wsparcie, to byłby hit. Gmina kupi
wtedy wozy z myślą o „dołożeniu”
ich nowemu operatorowi, ale…
nie od razu. Zwycięska firma do
połowy 2023 roku musi wpierw
wykazać, że ma w swojej flocie 40
nowiutkich autobusów na sprężony
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Posadzili żonkile
Droga w naszym wałbrzyskim żonkilowym
polu nadziei została po raz kolejny utorowana. Po rocznej przerwie spowodowanej
pandemią przeszło po niej ponad 250 wolontariuszy, uczniów z ponad 25 szkół.

drodze, która już wiosną
skr yje się w żonkilowym
polu, polu pełnym słońca i

działania, kwesty i akcje
uświadamiające. Dzięki nim
możliwe stanie się zarówno pozyskiwanie środków
niezbędnych do funkcjonowania Hospicjum w Wałbrzychu, jak i uwrażliwianie
mieszkańców na potrzeby
nieuleczalnie i terminalnie
chorych, dla których możemy zrobić naprawdę wiele.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Sadzenie cebulek żonkili,
które odbyło się 1 października, to pierwszy krok na

nadziei. Potrzebę istnienia
hospicjów wzmocnią dodatkowo złocące się wiosną
żonkilowe pola, otwierające
możliwości do kwestowania
na rzecz lokalnych hospicjów, których istnienie jest
niezastąpione.
Dzięki zaangażowaniu
uczestników akcji sadzenia
żonkilowych cebulek już
wiosną odbędą się kolejne

WIESZ CO | NR 41/12.10.2021 r.

Między szklanki brzegiem a dnem
Jeśli jakimś cudem przeżyliście zeszłotygodniową awarię Facebooka, pogodziliście się z zapisami Polskiego Ładu i pozbieraliście po tym, że na polsko-białoruskiej granicy zamiast zasieków powstanie mur, mamy dla was coś na
deser. Opowieść o pewnej znanej piosenkarce Beacie z Bajmu, która choć
jechała po pijaku, to według wielu nie zasłużyła na ogólnopolski hejt. A robienie z niej beki jest nie na miejscu. Otóż jest!
Idąc tym tropem moglibyśmy
tu polecieć Franzem Kafką i jego
Józefem K. w odniesieniu do Beaty
K., bo nawet pierwsza litera nazwiska się zgadza. Ale ani wokalistka
zespołu Bajm nie jest zniewoloną
jednostką (no chyba, że przez procenty), ani tym bardziej nie walczy z
jakąś tajemniczą i nadrzędną wobec
siebie instancją (no chyba zostanie
ukarana). Pewne jest, że prowadziła
samochód takim zygzakiem, że
niejeden wąż miałby problem, żeby
podążyć jej śladem.
Było to jednak tak dawno, że
mało kto o tym pamięta. Zaraz po

wrześniowym „rajdzie” Beaty też
machnęliśmy ręką na całe zdarzenie,
jak macha się ręką na niezbyt śmieszne memy. Ale wiecie, jak to jest z
takimi obrazkowymi historyjkami?
Dla ich głównego bohatera nawet
na początku nie jest zabawnie, a
co dopiero później, gdy robi się
naprawdę mało przyjemnie. Może
nawet zemdlić, jak po wypiciu kilku
„pięćdziesiątek” jedna po drugiej.
Tak według niektórych celebrytów
i aktorów było w tym przypadku.
Zdaniem coraz liczniejszych obrońców, piosenkarka niby nie zasłużyła,
żeby codziennie i po takim czasie

wylewało się na nią wiadro pomyj.
Piotr Gąsowski napisał nawet coś w
stylu „niech nasze osądy nie będą
takie proste, łatwiejsze od wyroków
sądu, bo jeśli przekroczymy tę granicę, pozostanie już tylko lincz”. Litości,
a co ma orzec w tej sytuacji sąd?
Że Beata zjadła dwa małe batoniki
nadziewane adwokatem lub kilka
baryłek z likierem i nie stała się żadna
tragedia? A gdyby się stała?! Brawa
i bukiet czerwonych róż na przywitanie wokalistki w Poznaniu, gdy
niedawno pierwszy raz publicznie
wystąpiła od czasu swojego „wyskoku”, też wydają się jakieś takie

z d…. Może rozwinąć jeszcze przed
nią czerwony dywan, zaprosić na
świeżutkie ostrygi i postawić butelkę
szampana. Wiemy, z tym ostatnim
przesadziliśmy. Przyznajemy. Macie
prawo nas za to zlinczować, ozuć
w hiszpańskie buty lub posadzić na
inkwizytorskim krześle.
Jak tak dalej pójdzie, nabawimy
się traumy przed zaglądaniem do
internetu. Po przeczytaniu wypowiedzi Gąsowskiego złapaliśmy się
za głowę. Natychmiast pobiegliśmy
do zamrażarki, żeby kostkami lodu
obłożyć sobie głowę, ale na niewiele
to się zdało. A gdyby pijanego za

Fot. użyczone (Hospicjum w Wałbrzychu)
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kółkiem przyłapano, takiego na przykład kardynała Kazimierza Nycza lub
ministra Mariusza Błaszczaka, tego
od płotu na granicy? Żeby było jasne,
to nie są nasi ukochani bohaterowie
życia publicznego w Polsce. Wtedy
dopiero by się rozpoczął „trolling”.
Pijak za kółkiem, to pijak za kółkiem.
Niczym się nie różni. Nieważne, czy
nazywa się Harvey Weinstein, czy
Roman Polański, jeśli ma coś za
uszami, powinien ponieść konsekwencje i basta. Nie od razu trzeba
ustanawiać prawo na wzór tego od
Hammurabiego. Jeśli piłeś i nic nie
zrobiłeś, nie musisz iść za kratki. Są
jednak dotkliwsze kary. Dożywotnie
zabranie prawa jazdy, konfiskata
samochodu oraz jego zlicytowanie i
grzywna. Powiedzmy taki stuzłotowy
banknot z królem Jagiełło razy tysiąc.
A dziś, niby ustawodawca coś tam
chce zrobić, ale bardziej z naciskiem
na „coś tam”, niż rzeczywiście miałoby cokolwiek konstruktywnego się
zaraz wydarzyć w temacie pijanych
kierowców. Bo ciągle jest coś, co staje na przeszkodzie. Bo to, bo tamto,
bo siamto.
Dziwne, że w czasach, kiedy Ubera
zamówicie nawet posyłając gołębia
pocztowego, a Beatę z Bajmu – gdyby się uparła, to nie musiałaby do
końca życia wstawać z łóżka – którą
stać, żeby pojechać taksówką ze
Świnoujścia do Przemyśla, policja
łapie pijaną za kółkiem. Tak nam się
wydaje, że w Polsce jest zbyt duże
przyzwolenie na jazdę po alkoholu,
a niektórzy niepotrzebnie poznali
alfabet Morse’a. I teraz za każdym
razem, gdy pada deszcz, wydaje im
się jakby odbijające od parapetów
krople wody były wołaniem kumpli
lub koleżanek do wyjścia na drinka.
Każdy ma jakieś demony. KAŻDY!
Przeważnie dobrze znane, albo poukrywane gdzieś po kątach. My też,
ale nie będziemy o nich pisać, bo by
miejsca nie starczyło. Sztuką nie jest
z nimi tańcować, ale zwalczać.
Nie będziemy was już dłużej zamęczać. Znacie nas dość dobrze,
moglibyśmy tak w nieskończoność.
Pogoda za niedługo ma być podobno
jeszcze znośna, więc odpalcie grilla,
usmażcie skrzydełka, wyciągnijcie
piwko z lodówki, pożyjcie trochę,
odcinając się na chwilę od zgiełku
tego świata. Tylko otwórzcie piwo
bezalkoholowe, a jeśli już z procentami, to o samochodzie zapomnijcie.
Co najwyżej zaśpiewajcie sobie
„między szklanki brzegiem a dnem”.
Tomasz Piasecki
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Naukę czas zacząć
W auli Auditorium Novum im. Elżbiety Lonc w Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (dawnej PWSZ) odbyła się uroczysta
inauguracja roku akademickiego. Wzięło w niej udział wielu zaproszonych gości.

Uroczystość otworzyło wystąpienie rektora prof. zw. dr
hab. Roberta Wiszniowskiego.
W pierwszej kolejności przywitał

on gości przybyłych na uroczystość. A znaleźli się wśród nich
samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele biznesu oraz

przyjaciele Państwowej Uczelni
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
W ceremonii wzięli także udział
rozpoczynający naukę studenci.

Rektor przedstawił w skrócie
ewolucję uniwersytetu, jego
mocne strony i strategię działania. Wspomniano także o
nowych kierunkach studiów
i naborze na studia podyplomowe. Wszystkim rektor złożył
najlepsze życzenia wypowiadając tradycyjną łacińską formułkę:
„Quod bonum, felix, faustum,
fortunatumque sit.”

Fot. użyczone (PUAS)
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Ile zapłacicie za parking w Wałbrzychu?

» Wałbrzyscy radni zdecydowali o podwyżkach za parkingi w mieście

za każdą godzinę w I
strefie parkowania – 4 zł
za każdą godzinę w II
strefie parkowania – 2 zł

Fot. (red)

miesiąc oraz z 600 zł na 800
zł za kwartał. W II strefie: ze
150 zł na 200 zł miesięcznie i
z 400 zł na 500 zł kwartalnie.
Propozycja zmiany opłaty
dotyczy również abonamentu mieszkańca. Za pierwszy
pojazd z kwoty 50 zł na rok
do 100 zł, za drugi ze 100
zł na 250 zł rocznie. Abonament na parkingu przy ul.
Sokołowskiego też wzrośnie.
Z 50 do 60 zł za miesiąc oraz
ze 100 do 130 zł na kwartał.
Podniesiono również opłatę
dodatkową za brak opłaty

Łapcie się za kieszeń

parkingowej. Z 30 zł (jeśli
opłata zostanie wniesiona do
7 dni) na 50 zł oraz z 50 zł
(jeśli opłata zostanie uiszczona
po 7 dniach) do 250 zł.
Ze względu na to, że samochody o napędzie hybrydowym w świetle najnowszych
badań, nie są klasyfikowane
jako pojazdy bezemisyjne,
zniesiono dotychczasowe ulgi
w ponoszeniu opłaty parkingowej i objęto te pojazdy stawkami jak auta napędzane benzyną lub olejem napędowym.
SCB

Wałbrzyscy radni zdecydowali o podniesieniu stawek za parkowanie. Aż 17
miejskich rajców zagłosowało „za” tym
projektem, a 4 osoby były „przeciw”. To
Renata Wierzbicka, Piotr Kwiatkowski,
Anna Adamkiewicz i Cezary Kuriata.
4 zł, a w II strefie parkowania
za każdą godzinę w kwocie
2 zł – informuje prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
Dodatkowo zaproponowano zmianę kwot abonamentu ogólnodostępnego. W I
strefie: z 250 zł na 330 zł za

REKLAMA

niem stref płatnego parkowania wprowadzono w nowej
uchwale zmiany w wysokości
stawki opłaty za każdą godzinę, bez podziału na pierwszą
i kolejne. W I strefie parkowania wprowadzając opłaty
za każdą godzinę w kwocie

REKLAMA

Dotąd obowiązywały stawki uchwalone w 2015 roku.
Pewnie wszyscy doskonale
je znacie, ale nie zaszkodzi
przecież przypomnieć. Opłaty
za postój w I strefie płatnego
parkowania to dotychczas: 3
zł za pierwszą godzinę, 3,60
zł za drugą godzinę, 4,20 zł
za trzecią godzinę oraz 3 zł
za czwartą godzinę. Opłaty za
postój samochodem na drogach publicznych w II strefie
płatnego parkowania przed 6
laty ustanowiono takie: 1,50 zł
za pierwszą godzinę, 1,80 zł za
drugą godzinę, 2 zł za trzecią
godzinę oraz 1,50 zł za czwartą
godzinę. O tych kwotach możecie już zapomnieć, bo radni
przegłosowali podwyżkę.
- Ze względu na rosnące
koszty związane z utrzyma-
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Fot. użyczone (DSDiK)

» „Modliszówką” można już jeździć ze Świdnicy do Wałbrzycha

Szybciej ze Świdnicy do Wałbrzycha
Zakończono bardzo ważną drogową inwestycję na południu Dolnego Śląska.
Mowa o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda przy ul. Uczniowskiej w Starym Julianowie do ronda przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy. To
tzw. „Modliszówka”.
Remont trasy rozpoczął się
jeszcze w 2019 roku. Był pewien poślizg, ale wszystko
skończyło się dobrze, już nikt
nie wspomina o pierwotnie
zakładanych terminach. Wyznaczony przebieg Trasy Su-

deckiej miał umożliwić przeniesienie transportu kołowego
z obszarów znajdujących się w
jej „korytarzu” tj. południowej
części województwa dolnośląskiego wzdłuż jej określonego
przebiegu. W wyniku realizacji

projektu powstał bezpieczny
odcinek drogi wojewódzkiej zapewniający wysoki
komfort ruchu drogowego.
Tym samym, realizacja tego
przedsięwzięcia doprowadzi
do poprawy jakości połączeń

tranzytowych oraz dostępności komunikacyjnej regionu.
Dzięki budowie liczącego
11,1 km odcinka Trasy Sudeckiej czas przejazdu z Wałbrzycha do Świdnicy skrócił
się o około 5,5 minut, a 6

października oficjalnie podsumowano inwestycję na
konferencji prasowej, zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. W spotkaniu
wzięli udział m.in. Tymoteusz
Myrda, członek zarządu wo-

jewództwa dolnośląskiego
i Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
– Lepsza przepustowość
drogi to nie jedyna korzyść.
Tym, co szczególnie podkreślamy, jest większe bezpieczeństwo użytkowników.
Skorygowane łuki zwiększają
płynność ruchu i widoczność.
Do tego dochodzą przebudowane skrzyżowania, wydzielone ścieżki rowerowe
i wytrzymała nawierzchnia
– mówi Leszek Loch, dyrektor
naczelny Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Nowa droga ma dwa pasy
ruchu, dwa ronda, ścieżki
rowerowe i chodniki. Nawierzchnia ma 20-letni okres
trwałości. Oprócz infrastruktury drogowej roboty objęły
też budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodnych, energetycznych,
telekomunikacyjnych i gazowych.
Inwestycja prowadzona
była w sposób minimalnie
ingerujący w środowisko naturalne. Częściowe wykorzystanie starej konstrukcji
drogowej pozwoliło także
zmniejszyć ilość odpadów
pobudowlanych. Koszt przebudowy wyniósł 32,11 mln zł.
KaR
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Włamanie sparaliżowało siedem wsi
Ktoś włamał się do stacji uzdatniania wody w Żelazowie w gminie Strzegom. Wprowadziło to ogromne zamieszanie w życiu kilku okolicznych wsi.
Nie było łatwo.

W związku z włamaniem na stację uzdatniania wody w Żelazowie
i wyrządzonymi tam szkodami,
zaszła m.in. konieczność zdezynfekowania istniejących zbiorników.

Skradzione zostały bowiem m.in.
przewody elektryczne... Z żelazowskiej stacji została pobrana próbka
wody do badania bakteriologicznego i fizykochemicznego. Czas

oznaczenia ogólnej ilości mikroorganizmów wynosi 72 godziny i nie
można go było skrócić.
- Przez weekend pozostało
czekanie na wyniki. Do tego czasu

Fot. użyczone (UMWD)

» Takimi hybrydowymi pociągami pojedziemy niedługo ze Świdnicy do Wrocławia

Hybrydą w podróż

WIESZ CO | NR 41/12.10.2021 r.

woda z sieci wodociągowej nadal
nie nadawała się do spożycia –
powiedziała Dorota Borkowska,
prezes strzegomskiej spółki WIK.
Aż siedem okolicznych wsi musiało zadowolić się krążącym po
gminie beczkowozem. Dopiero 4 października woda została
dopuszczona do spożywania.
Poszukiwania sprawcy włamania i
kradzieży w dalszym ciągu trwają.
KaR

Fot. KaR
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moteusz Myrda, członek zarządu
województwa dolnośląskiego.
Początkowo Koleje Dolnośląskie
planowały zakup dwóch pojazdów hybrydowych. Przewoźnik
skorzystał jednak z prawa opcji,
decydując się na jednorazowe
zamówienie aż sześciu składów.
- Cieszy mnie fakt, że kolejne
województwo będzie posiadało
w swej flocie pojazdy hybrydowe.
Gratuluję władzom Dolnego Śląska
konsekwencji w dbaniu o swoje
pojazdy, a tym samym bezpieczeństwo i jakość przewozów. Nasze
hybrydy to konstrukcja, która jest
efektem naszego innowacyjnego
podejścia do poszukiwanej przez
przewoźników optymalizacji oferty,
wyjściem naprzeciw oczekiwaniom
w zakresie ekonomiki eksploatacji
i ekologii taboru kolejowego –
komentuje Zbigniew Konieczek,
prezes firmy Newag.
KaR

Koleje Dolnośląskie w zeszłym roku zakupiły w sumie
sześć trójczłonowych Impulsów II. Każdy z nich może
zabrać na pokład co najmniej
315 pasażerów. Pierwszy z
nich od 5 października będzie
regularnie kursował na trasie
Trzebnica – Wrocław Główny.
Druga „hybryda” właśnie
przechodzi uzupełniające testy
techniczne i wyruszy na tory
w powiecie świdnickim w
najbliższych tygodniach.
Jeszcze w tym roku, gdy
tylko zakończy się remont torów, pociągi hybrydowe Kolei
Dolnośląskich mają wyjechać
na wydłużoną trasę z Trzebnicy, przez Wrocław i Sobótkę

do Świdnicy. Na tej linii „hybrydy” będą mogły w pełni
wykorzystać swój potencjał,
ponieważ tylko część trasy
jest zelektryfikowana. Nowe
pociągi posiadają dwusystemowy napęd, który pozwala
na jazdę pod trakcją elektryczną oraz – dzięki silnikowi
spalinowemu – na odcinkach
niezelektryfikowanych. Impulsy II rozwijają prędkość
nawet 160 km/h pod trakcją
elektryczną oraz do 120 km/h
z napędem spalinowym.
- Konsekwentny rozwój kolei na Dolnym Śląsku stanowi
jeden z naszych priorytetów.
Stale wzmacniamy tabor o
kolejne pociągi, które wpisują

się w najnowsze standardy
technologiczne. Stawiamy
na ekologiczny transport –
komentuje Cezary Przybylski,
marszałek województwa dolnośląskiego.
- Rewitalizacja linii kolejowej pomiędzy Wrocławiem a
Sobótką i Świdnicą po ponad
20 latach przywróci regularne
połączenia pasażerskie na tym
odcinku. Umożliwi to wielu
Dolnoślązakom szybki i komfortowy transport do stolicy
województwa. Walczymy z
wykluczeniem transportowym, aby Dolnoślązacy mogli
w równym stopniu korzystać z
oferty edukacyjnej, kulturalnej
i rekreacyjnej – deklaruje Ty-
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Impuls II, czyli pierwszy polski pojazd
szynowy posiadający jednocześnie napęd
elektryczny i spalinowy wyjeżdża na dolnośląskie tory. Pierwszy rozpoczął obsługę linii z Trzebnicy do Wrocławia, która
jeszcze w tym roku zostanie wydłużona
do Sobótki i Świdnicy.
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Śmierć można oswoić

Trudno jest pomagać innym?
- Filozoficznie zacząłeś. Nie
potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Tak naprawdę nie
wiem. Ja chyba nie umiem
inaczej. Praca w takim miejscu
na pewno nie jest łatwa.
Bo stykasz się z cierpieniem?
- Z cierpieniem i śmiercią.
Na co dzień dużo słyszę o
chorobie, ale widzę w tym
wszystkim głównie pacjentów. Rodziców, którzy po
miesiącach walki i wyjściu
do domu, wracają do nas na
badania kontrolne ze swoimi
uśmiechniętymi i mającymi
bujne fryzury pociechami.
Nim rozpocznie się walka,
początkowo jest wielka niepewność. Co jest trudniejsze dla rodziców – czekanie
na diagnozę, czy już pewna
informacja, że będą musieli
zmierzyć się z nowotworem
u swojego dziecka?
- Zazwyczaj czekanie. Nie
ma nic gorszego niż niepewność, a tym właśnie jest okres
przed diagnozą. Pomimo,
że gdzieś jest jeszcze wtedy
nadzieja, to jest też okropny
strach i właśnie ta niepewność, takie trochę życie w
zawieszeniu. Mając diagnozę,
można zacząć działać, leczyć,
walczyć, ale też ułożyć życie
dookoła. Moment diagnozy,
to często duża ulga dla rodziców, bo oprócz słowa nowotwór słyszą też od lekarza plan
leczenia, nadzieję i szansę
na wyleczenie, a to przecież
najważniejsze.
Nie ma chyba twardziela,
który po usłyszeniu słowa
„rak”, nie przeżyłby szoku?
- Na pewno, ale pamiętajmy, że rak to nie nowotwór.
Na raka chorują dorośli, dzieci
natomiast na nowotwory.
Niby to tylko różnica w słowie,
ale naprawdę ma znaczenie. Leczenie nowotworów
u dzieci jest o wiele bardziej
poznane, rozwinięte i ma
lepsze rokowania.

Mimo to, gdy rodzic słyszy, że jego dziecko ma
nowotwór, świat rozpada
mu się na kawałki. Ty wtedy
pomagasz w… no właśnie
w czym? W „oswojeniu się”
z sytuacją, „podołaniu” wyzwaniu, „postawieniu się”
tej paskudnej chorobie?
- We wszystkim, w czym
rodzic potrzebuje. Jestem tam,
gdzie dorosły chce, żebym
była i gdzie mnie dopuści. Na
początku przedstawiam mu
miejsce, gdzie się znajduje,
zasady panujące w szpitalu.
Towarzyszę jemu i dziecku w
czasie oczekiwania na diagnozę. Potem następuje rozmowa
medyczna, czyli moment, kiedy lekarz przedstawia diagnozę. Wtedy psycholog słucha
za rodzica, bo ten najprawdopodobniej nie zapamięta z
tej rozmowy nic oprócz słowa
nowotwór. Następnie przez
wiele tygodni jestem przy nim
i dziecku.
Pomagasz systemowo?
- Można tak powiedzieć, bo
praca na oddziale onkologii
pediatrycznej, to praca z całym
systemem rodzinnym. Naszym
zadaniem jest głównie towarzyszenie w chorobie, wsparcie
rodziców, rodzeństwa, pacjenta, ale też różnego rodzaju interwencje kryzysowe, a
niekiedy i pomoc w sprawach
organizacyjnych. Tak naprawdę zajmujemy się wszystkim,
co sprawi, że rodzic i dziecko
poczują się wspierani.
Ale pomóc oswoić ciernieni,e chyba się nie da?
- Nie da się, ponieważ to
stały element choroby. Można nauczyć się z nim radzić,
na przykład nadać mu sens.
Pomimo, że lekarze zawsze
stosują leczenie przeciwbólowe i robią wszystko, żeby
nie dochodziło do powikłań,
te zdarzają się często. Ale zarówno dziecko, jak i rodzic
wiedzą, że leczenie jest po to,
żeby się wyleczyć. Jesteśmy w
szpitalu tylko po to, żeby zaraz
wyjść do domu i być zdrowym.

Widzisz pewnie i słyszysz
płaczących oraz krzyczących rodziców, którzy muszą
podołać trudnej sytuacji.
Zawsze zachowujesz zimną
krew? Zdarzyło ci się „pęknąć”?
- Jestem człowiekiem, więc
czasami łzy same cisną się
do oczu. W naszym szpitalu
częściej na korytarzach spotykamy uśmiechniętych, śmiejących się rodziców, bawiące
się dzieci. W tym miejscu
ludzie uczą się życia na nowo i
wchodzą w tę strukturę. Oczywiście płacz się zdarza i my do
niego zawsze zachęcamy, ale
nie jest on wszechobecny.
Czy dziecku o chorobie
należy powiedzieć? Wielu
rodziców uważa, że nie
powinno się tego robić, że
trzeba dziecko chronić. To
jak powiedzieć „masz nowotwór”, czy nie?
- Naturalną reakcją rodzica
jest chęć przejęcia na siebie
całego ciężaru, odpowiedzialności, strachu, a tym samym
nie mówienia dziecku o chorobie, ale to nigdy nie działa.
Z dzieckiem o jego chorobie
należy rozmawiać. Dla większości rodziców, z którymi
się spotkałam, powiedzenie
dziecku o chorobie było czymś
oczywistym. Naturalnie, nie
przekazywali wszystkich informacji, tylko te, które ich
dziecko, w danym wieku
zrozumie. Dzieci wiedzą, że
znajdują się z dala od domu
i reszty rodziny, widzą rówieśników bez włosów, w końcu
same tracą swoje. Z czasem
czują, że mają mniej siły na
zabawę. Nie mówienie im o
chorobie, albo oszukiwanie,
wprowadza dzieci w strach,
lęk. One naprawdę słyszą rozmowy telefoniczne, widzą łzy
w oczach mamy i taty, widzą
rozmowy z lekarzem. Kiedy
nie będziemy mówić prawdy,
mogą nabrać przekonania, że
są czemuś winne.
Nowotwory diagnozuje się u dzieci w różnym

wieku. Z kim trudniej
takie rozmowy przeprowadzać – z kilkuletnim maluchem
czy nastolatkiem?
- Zawsze to zależy od osoby, ale
generalnie myślę,
że z nastolatkiem.
Z wielu przyczyn.
Małe dzieci są
przyzwyczajone
do przebywania z
rodzicem, nastolatek natomiast
zostaje wyrwany
ze swojego środowiska rówieśników i na nowo
zamknięty z opiekującym się nim rodzicem.
Taki młody dorosły jest o wiele
bardziej świadomy, zadaje
więcej pytań, wie, jakie są
skutki leczenia onkologicznego, ale również jeżeli ukończył
16 rok życia, podpisuje zgody
na zabiegi i leczenie. Jest
również przy wszystkich rozmowach i słyszy wszystko to,
co u młodszych dzieci słyszą
tylko rodzice.
Co jest silniejsze u młodych pacjentów z chorobą
onkologiczną – żal, że coś
ważnego stracą, czy lęk
i niepewność, co będzie
dalej?
- Tylu ilu zapytasz ludzi, tyle
usłyszysz odpowiedzi. Każda
sala w szpitalu to inna historia, inny pacjent, inne emocje.
Jakie najczęściej błędy
w zachowaniu, w tym, co
mówią i robią, popełniają rodzice opiekujący się
swoimi pociechami w tym
trudnym czasie?
- Nie powiedziałabym, że
rodzice popełniają błędy. W
szpitalu każde zachowanie,
które prezentują rodzice, jest
normalne. Czy to będzie płacz,
śmiech, krzyk, brak emocji, czy
to błąd? Nie, jest to ich naturalna reakcja, która jest normalna. My dajemy przyzwolenie rodzicom przeżywania
tych trudnych chwil w sposób

» - Z dzieckiem o
jego chorobie
należy rozmawiać
– przekonuje
psycholog Anna
Marciniak z
zespołu Kliniki
Mentalnej
fundacji „Na
Ratunek Dzieciom
z Chorobą
Nowotworową”

Fot. użyczone (Archiwum Anny Marciniak)

Ten tytuł zabrzmiał smutno, ale w Przylądku Nadziei we Wrocławiu, gdzie przebywają mali pacjenci zmagający się z nowotworem, nie zawsze jest przygnębiająco. Na korytarzach
można spotkać śmiejących się rodziców i bawiące dzieci.
Przetrwać trudny czas walki z chorobą pomagają takie osoby
jak psycholog Anna Marciniak z zespołu Kliniki Mentalnej fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.
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w jaki potrzebują, tak jak tego
chcą. My się dostosujemy i
będziemy w tym razem z nimi.
Pamiętając, że na początku rodzic musi zadbać o siebie, aby
potem mógł zadbać o dziecko.
Jak w samolocie?
- Prawie tak samo. W samolocie, w sytuacji braku tlenu,
też najpierw powinniśmy
założyć maseczkę sobie, a
dopiero potem dziecku. Tak
samo tutaj. Rodzic, który zapomina o jedzeniu, spaniu,
czy wyrażaniu swoich emocji, nie będzie w stanie dać
swojemu dziecku poczucia
bezpieczeństwa, bo sam go
nie posiada.
Jak rozmawiać z dziećmi,
gdy nie ma już nadziei, gdy
zbliża się najgorsze?
- Gdy zbliża się śmierć?
Tak.
- Na pewno nazywać rzeczy
po imieniu, nie ukrywać. Dzieci bardzo dużo widzą, wiedzą
i rozumieją.
Opowiadanie o nadchodzącej śmierci to dla ciebie
ta najtrudniejsza chwila?
- Nie. Śmierć można oswoić.
Rozmawiając o tym, dajemy
dziecku możliwość decyzji, pożegnania. Czasami śmierć jest
wybawieniem, od dalszego
cierpienia. Spotkałam i takich
rodziców, którzy dziękowali
za nią. I choć bardzo kochali

swoje dziecko i pragnęli, żeby
z nimi zostało, zdawali sobie
sprawę, że śmierć zakończy
wielkie cierpienie.
Ciężko się tego słucha…
- Gdybym tutaj nie pracowała, myślę, że mi też ciężko by się tego słuchało. Ale
pracując widzę te dzieci, tych
rodziców i wiem, że to wszystko ma sens. Uśmiech ozdrowiałego dziecka wynagradza
wszystko.
Zakończmy rozmowę pozytywnie. Nowotwór to nie
wyrok, prawda?
-Oczywiście, że nie.
W onkologii dziecięcej,
przeciwnie do tej dorosłych,
większość małych pacjentów wraca do zdrowia?
- Według statystyk tak, ale
zawsze należy pamiętać, że
każdy pacjent to inny przypadek.
Gdy ten „przypadek” kończy się happy endem, oczy
rodziców, ich dzieci, ale
pewnie i twoje „śmieją się”
do granic możliwości?
- Oczywiście. Po zakończonym pierwszym etapie intensywnego leczenia spotykamy
się z dzieckiem i rodzicem
jeszcze przez kilka lat na badaniach kontrolnych. Taki widok
daje naprawdę dużo nadziei i
wiary w to, co robimy.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Co W gmINaCH pISZCZY / promoCJa

Fot. użyczone (MBP w Szczawnie-Zdroju)

» Nagrody wręczał burmistrz Szczawna Marek Fedoruk

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Nie taka zwyczajna noc
Ktoś powie, że gdy robi się późno, powinno się pójść spać. Chyba nie do końca. Nocą
dzieje się naprawdę dużo ciekawego. Nie, nie, to nie to, co myślicie wisusy, bo doskonałym pomysłem było na przykład wzięcie udziału w Nocy Bibliotek, która niedawno
odbyła się w Szczawnie-Zdroju. I co, zdziwieni? Nuda? Nic bardziej mylnego.
żowego. Wiadomo, skoro Noc
Bibliotek, to musiały być szarady
intelektualne oraz... konkurencje sportowe. Tylko na pozór
nic tu do siebie nie pasuje, ale
jeśli powiemy wam, że zawody
odbywające się na placu przed
biblioteką zgromadziły wielu
fanów sportu, wśród któr ych
oprócz mieszkańców w każdym
wieku, pojawili się kuracjusze
z różnych stron Polski, to chyba
zrozumiecie, że nie odlecieliśmy.
Bieg z książką pod pachą, czy
bieg z miotłą okazały się dużym

trzeba było odpowiednio zakręcić
kołem, to jeszcze odpowiedzieć na
niełatwe pytania związane z historią Szczawna-Zdroju, rozpoznać
cytaty z książek, fragmenty baśni
i legend, czy też wskazać bohaterów lektur szkolnych. W kole
fortuny wzięło udział 10 drużyn,
a emocje startujących udzieliły
się także licznie zgromadzonej widowni. Podczas zabawy uczestnicy
dowiedzieli się, że w przedwojennym uzdrowisku astmę i gruźlicę
leczono serwatkami, a obelisk na
cześć Ludwika Zamenhoffa, twórcy esperanto, znajduje się w Parku
Szwedzkim. Ostatnim zadaniem
było przeczytanie trudnego i jednocześnie śmiesznego tekstu na
czas. Dzieci musiały zmierzyć się
z wesołym wierszykiem o krowie
w kropki bordo, a rodzice czytali
dłuższy i skomplikowany tekst
najeżony wielosylabowymi nazwiskami japońskich bohaterów.
Na koniec, jak to zwykle bywa,
przyszedł czas na nagrody i upominki, które wręczał burmistrz
miasta Marek Fedoruk. Nagrody
dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach
programu Patriotyzm Jutra. To
była niezapomniana tegoroczna
Noc Bibliotek.
Red

wyzwaniem dla uczestników.
Rodzice wraz z dziećmi prześcigali się w konkurencjach, dobrze
się przy tym bawiąc i rywalizując, uwierzcie nam, momentami
bardziej zawzięcie niż polscy
piłkarze w meczu przeciwko San
Marino. W konkurencjach sportowych organizatorów wspierali
wolontariusze – harcerze z 11
Wałbrzyskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Q11”.
Prawdziwe emocje przyniósł
jednak dopiero udział w Literackim Kole Fortuny. Nie dość, że

» Noc Bibliotek, to też
konkurencje sportowe

REKLAMA

Książki nie tylko się wypożycza, a potem czyta, zresztą...
co wam będziemy opowiadać i
dłużej trzymać w niepewności.
Tegoroczna Noc Bibliotek organizowana w uzdrowisku, ale i w
całej Polsce, pod hasłem „Czytanie wzmacnia”, była prawdziwą
petardą.
Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego spędzili niesamowity
czas, biorąc udział w zabawach
przygotowanych przez organizatorów z działu dziecięco-młodzie-

11

Wałbrzych, ul. Rynek 13, tel. 518 733 727

REKLAMA
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Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

» Młodzi aktorzy z grupy „I morele bęc” zrobili furorę w Czechach

CZARNY BÓR

Dobrze jest stanąć na scenie
Nim Janda stała się dzisiejszą Jandą, a Gajos obecnym Gajosem, pewnie gdzieś zaczynali
swoją przygodę ze sceną. Być może nawet w szkole lub gdzieś na świetlicy. Podobnie jak
mali artyści z Czarnego Boru skupieni wokół teatru „I morele bęc”. Ci to już mają za sobą
nawet pierwsze sukcesy.
Czarnoborska grupa teatralna
wystąpiła bowiem na czeskiej
scenie. Artystyczna trupa pracująca pod kierunkiem Katarzyny
Bernaś zaprezentowała się szerszej publiczności tydzień temu

w weekend. Młodzi aktorzy
wystąpili u naszych południowych sąsiadów, w kompleksie
rekreacyjnym Koupalo, w Janovickach, gdzie odbywały się Prezentacje Teatrów Dziecięcych.

W Czechach czarnoborski
teatr gościł na zaproszenie
Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej – współorganizatora prezentacji. Skoro już
tam pojechali, to tylko po to,

by zrobić furorę. Najmłodsi
aktorzy z energią i wdziękiem
pokazali etiudę na motywach
„Czarnoksiężnika z Krainy Oz”,
a teatralna młodzież zaprezentowała wielokrotnie już

oklaskiwany spektakl „Dziób
w dziób” według Maliny Prześlugi.
Co tu dużo gadać, po dłuższym okresie bez występów,
młodzi artyści stęsknili się i

to mocno za publicznością.
Zgodnym chórem podkreślali, że cudownie było ponownie stanąć na scenie. Czyżby
w Czarnym Borze pojawili
się następcy Krystyny Jandy
oraz Janusza Gajosa? A co
tam, kto zabroni marzyć? Dla
niektórych młodszych członków grupy był to w ogóle
pierwszy w życiu występ
przed widzami. Prezentacje
nie miały jednak charakteru
konkursu, obyło się więc bez
festiwalowego stresu, była
za to radość ze spotkania
i bycia na scenie. Występ
w Czechach był przygodą,
ale też próbą generalną
przed udziałem w ważnym,
ogólnopolskim festiwalu
Dziecięco-Młodzieżowych
Konfrontacjach Teatralnych
„TEATRRRAŁKI”, na których
już w listopadzie wystąpi
czarnoborski zespół.
Tymczasem od początku
września w Bibliotece+Centrum Kultury w Czarnym Borze
znów jest gwarno, wesoło i
twórczo, bynajmniej nie tylko
za sprawą młodych aktorów.
Do zajęć powrócili dorośli,
którzy mają w czym wybierać.
A to zumba, a to aerobik, również Dyskusyjny Klub Książki
i dla seniorów Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Na dzieci z
kolei czekają zajęcia taneczne,
eksperymenty z nauką, zajęcia
animacyjne na świetlicach
oraz zabawa w… teatr.
Red

ŚWIEBODZICE

Panie ze Świebodzic wiedzą to doskonale, podobnie jak o tym, że trzeba się regularnie badać, bo rak piersi, to jeden z
najczęściej występujących nowotworów
u kobiet. Tym razem nie będzie o smutnych sprawach, ale o wesołych, bo taki
będzie event odbywający się pod nazwą,
oczywiście, że „Pełną Piersią”.
Przede wszystkim musicie wiedzieć, kiedy i gdzie się odbędzie, a
więc spieszymy na początek z tymi
informacjami. Zapraszamy już w tę
sobotę (16 października) o godz.
11:00 do Miejskiego Domu Kultury
w Świebodzicach. Zapowiada się
ciekawe spotkanie promujące profilaktykę raka piersi. O tej ważnej
sprawie nigdy nie jest za wiele.
Przy ogromnym wsparciu wspaniałych kobiet, uczestniczki dotkną

tematów ważnych dla pań w każdym
wieku. Chcących dbać o własne zdrowie i ceniących sobie dobre samopoczucie. Kobiety wspólnie udowodnią,
że każda z osobna jest piękna i
wyjątkowa, a razem mają taką moc,
że rak niech lepiej z nimi nie zaczyna.
Czekają na was wykłady profilaktyczne, rozmowy na temat samorozwoju,
szczypta ajurwedy (cokolwiek to
oznacza brzmi dobrze), metamorfozy, porady wizażystek, styliza-

» O raku piersi nigdy za wiele

cja oka, brafitterka i pokaz mody.
Wydarzeniu będzie towarzyszyć
wystawa fotografii Rafała Guzika,
ale także pokaz Estery Grabarczyk
„Ja i słowiański jedwab”. Uwolnicie
też, drogie panie, specjalną szafę na
jesień! Charytatywna akcja wesprze
Fundację PRO Femina, a do domów

wrócicie z nowymi ciuszkami. Rzeczy
wyprane i wyprasowane, w których
już nie chodzicie, przynieście do 13
października do MDK lub Funaberii
(ul. Wałbrzyska 31). Pamiętajcie,
jeden ciuszek równa się jedna cegiełka na rzecz PRO Feminy. Nadmiar zebranych ubrań trafi do Domu

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

Jak żyć, to tylko
pełną piersią

dla Matek z Małoletnimi Dziećmi
i Kobiet w Ciąży w Wałbrzychu.
„Pełną Piersią” to wyjątkowa okazja
do spotkania kobiet i połączenia mocy
wszystkich pań w tak ważnym celu,
jakim jest profilaktyka oraz walka z rakiem piersi. Bądźmy razem w tym dniu!
Red

Zrób sobie badania
Gmina Boguszów-Gorce włącza się w realizację
projektu „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu
pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale
dla kobiet i mężczyzn”.

Dąbrowska podpisali deklarację
współpracy. Badanie kału na krew
utajoną jest łatwe do wykonania i

nieinwazyjne. Kto może wziąć udział
w programie? Osoby w wieku 50-65
lat, osoby w wieku 40-49 lat, które
mają krewnego pierwszego stopnia,
u którego rozpoznano raka jelita grubego oraz osoby w wieku 25-49 lat
ze stwierdzoną mutacją genetyczną.
Zestaw do samodzielnego wykonania w domu można pobrać
w Miejskiej Bibliotece Publicznej –
Centrum Kultury przy Pl. Odrodzenia
4 w Boguszowie-Gorcach (parter –

dział dla dzieci) od poniedziałku do
czwartku w godzinach 10:00-16:00
i w piątek od 10:00 do 15:00. Przed
wizytą w placówce, przygotujcie numer PESEL. Przed otrzymaniem testu
wypełnijcie ankietę uczestnictwa,
którą otrzymacie od pracownika
MBP-CK. Wykonany test wraz z
ankietą należy przekazać do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum
Kultury. Po ok. 14 dniach placówka
SCB
wyda wyniki badania.

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

Wicemarszałek województwa
dolnośląskiego Grzegorz Macko oraz
burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia
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» To był prawdziwie bike(owy) piknik

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Macie tyle możliwości, nie dajcie się dwa razy prosić

JEDLINA-ZDRÓJ

Tak jak pisaliśmy, było ekstra
Mowa oczywiście o pikniku „Bike(owa) Jedlina. Ci, którzy byli, wiedzą doskonale,
że nie przesadzamy w swoich zachwytach. Nieobecni niech żałują, choć po cichu
możemy zdradzić, że będą kolejne podobne wydarzenia. Dla miłośników dwóch kółek
i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Do Jedliny przyjechali rowerzyści m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Głuszycy czy Walimia, by
przetestować uruchomioną w tym

roku trasę „J1”. Nie ma co, trasy
„Rowerowe 500” przyciągają do
uzdrowiska i nie tylko, mnóstwo
turystów, ale także mieszkańców,

spragnionych zabawy w gronie
rodziny.
Piknik rowerowy „Bike(owa) Jedlina” odbył się przy Hotelu Jedlinka,

obok wjazdu na single tracki. I trzeba
powiedzieć, że miejsce zostało wybrane idealnie. - Tędy właśnie biegnie malownicza trasa „J1” wyzna-

czona w ramach „Rowerowej 500”.
Przypomnę, że w tym roku wraz z
sąsiednimi gminami wyznaczyliśmy
około kilkuset kilometrów tras rowerowych o różnym stopniu trudności,
aby wspierać turystykę rodzinną w
naszym regionie – mówił burmistrz
Jedliny Leszek Orpel. Na trakcie „J1”
cykliści zobaczyli zabytkowe obiekty,
a ponadto mogli skorzystać z ok.
10 km szlaków single track. I to się
nazywa magnes dla przyjezdnych.
Ale wróćmy do pikniku, który obfitował w mnóstwo atrakcji. Młodsi
zdawali egzamin na kartę rowerową,
mogli zmierzyć się w zawodach
„uphill”, wjechać pod górę na czas
lub nauczyć się trików na jednośladzie. Chętni, bez względu na wiek,
brali udział w kontrolnym przejeździe
trasą „J1”. Nie o czas chodziło, ale
o dobrą zabawę, dlatego nagrody
rozlosowano wśród wszystkich startujących. Do uczestników powędrowały vouchery do Browaru Jedlinka,
bony podarunkowe do sklepu z
odzieżą dziecięcą, bilety do „Czarodziejskiej Góry” i bidony z surowców
wtórnych. Każdego spragnionego i
głodnego cyklistę napoił i nakarmił
pobliski browar.
Już dziś możemy wam zdradzić
pewną tajemnicę. Będą kolejne
podobne pikniki. Jeśli tylko pogoda
pozwoli, to jeszcze w tym roku. Nie
ma co, czekamy z niecierpliwością.
Red

WAŁBRZYCH

Łączący w sobie trzy elementy – ceramikę, szkło i malarstwo. Powstał w Starej Kopalni w ramach projektu
„Poszukiwanie mistrza w sobie”. Na razie brzmi tajemniczo, ale za chwilę postaramy się wam przybliżyć, o
co chodzi? Krótko mówiąc to przedsięwzięcie angażujące młodzież do działania.
W projekcie wzięło udział aż
30 uczennic szkół licealnych (z
I, II oraz III ogólniaka w Wałbrzychu) oraz z Zespołu Szkół w
Szczawnie-Zdroju). Młode panie
pracowały pod czujnym okiem
artystów: Kaliny Bańki – tworzącej w szkle i ze szkła, Łukasza Karkoszki – ceramika i Roberta Kukli
– artysty malującego murale.
Musimy przyznać, że powstało coś naprawdę nie-

typowego, wyjątkowego,
intrygującego. Zresztą co
wam będziemy opowiadać,
sami się przekonajcie na własne oczy. Wiemy, że WieszCo czytają ludzie z całego
regionu, więc zapraszamy
wszystkich do Starej Kopalni.
Mural, który ma kilkanaście
metrów szerokości, powstał
na murze oporowym przy
wieży widokowej, więc nie

trudno go nie zauważyć. To
pierwsze tego typu dzieło na
terenie kompleksu, ale – i tu
ważna uwaga – nie jedyny
element projektu. W samej
wieży widokowej znajdującej się na trasie zwiedzania,
natraficie również na prace w
mniejszym formacie wykonane przez uczestniczki.
„Poszukiwanie mistrza w
sobie” to projekt wykorzy-

» To projekt wykonany przez uczennice i
łączący różne technologie i style

stujący różne formy ekspresji,
dający szansę na poznawanie
i rozwijanie talentów u młodzieży. Dziewczęta podpatrując artystów nauczyły się,
jak stworzyć szklane obrazy,
części mozaiki, a także biżu-

terii. Poznały proces tworzenia
ceramicznych elementów, dowiedziały się też, jak wykonać
własnoręcznie szablon do malowania sprayem. Wynikiem
twórczej pracy licealistek był
właśnie wspomniany mural

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

Cóż to jest za mural!

malarski z elementami ceramicznymi i szklanymi. Uwierzcie, musicie go zobaczyć. To
coś niespotykanego. Nie tam
żadne malowidło, ale… sami
oceńcie i zdefiniujcie.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

Niech poczują miłość

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

AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: ok. 10 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.10.2020

ATENA, nr ewidencyjny 73/21
Wiek: ok. 10 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.05.2021

BĄBEL, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.09.2020

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 29.08.2019

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 09.06.2020

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: ok. 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 31.10.2020

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 05.03.2020

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19
Wiek: ok. 13 lat
Data przyjęcia do schroniska: 29.01.2019

FLOP, nr ewidencyjny 58/21
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.04.2021

SCARLET, nr ewidencyjny 166/20
Wiek: ok. 13 lat
Data przyjęcia do schroniska: 24.07.2020

SZOGUN, nr ewidencyjny 236/20
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 22.10.2020

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2020

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Chciałoby się napisać znów, bo psy przebywające w schronisku cierpią na zdecydowany jej
brak. Może i kiedyś były kochane, ale skoro trafiły, tu gdzie są teraz, to znak, że potrzebują nowego domu. Przytulania, głaskania, ciepła, ludzkiej przyjaźni, a nawet właśnie miłości. Możecie
im ją dać.
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Fot. użyczone (Marcin Jagiellicz/LOT AW)

» Wieża na Trójgarbie to od nie tak
dawna oczywisty punkt wędrówek

Żółtym szlakiem po gminie
Pewnie zastanawiacie się, dokąd tym razem was zaprosimy. Niech ta krótka rymowanka wszystko wyjaśni. Szanowny turysto, witają cię gościnne
progi, niech po krainie wyjątkowych zabytków poniosą cię nogi. Gmina
Stare Bogaczowice z wielu perełek jest znana, swój spacer po okolicy można zacząć już z samego rana.
Do Tuwima nam daleko,
Brzechwą też nie jesteśmy,
ale przyznacie, chyba miły
wstęp i dość nieszablonowy.
Zachęcamy do wędrowania
wspomnianym żółtym szlakiem po Strudze i Starych
Bogaczowicach. Napiszmy
od razu, że będzie o nieoczywistych miejscach. Poznajcie
najpiękniejsze i niepowtarzalne zabytki. A niech tam, no to
jeszcze raz zrymujmy – gdy
dobrze turysto uszy swe nastawisz, z pewnością na dłużej
tu zabawisz.

Spacer możemy rozpocząć
w Strudze w sąsiedztwie budynku nr 54. To zabytkowa,
szachulcowa budowla dawnej
poczty z 1899 r. Struga to z
kolei malownicza wieś, położona nad Czyżynką, która
przez wieki należała do rodu
Czettritzów, posiadającego
spory majątek ziemski i władającego miejscowością aż
do XVIII wieku. Struga znana
jest głównie z dużego pałacu,
wzniesionego w II połowie
XVI w. Początkowo miał on
charakter dworu obronnego,

» Struga – tu można się na chwilę zapomnieć

choć do dziś nie zostało to w
100 procentach potwierdzone. W 1730 r. przebudowany
został na rezydencję barokową. Po 1945 r. budynek był
własnością PGR, niepoprawnie użytkowany, został opuszczony i zdewastowany. Przed
20 laty pałac został kupiony
i trafił w prywatne ręce, a
obecnie jest intensywnie remontowany. Budynek stanowi
część dużego założenia pałacowo-parkowego. Właściciele
chętnie oprowadzają turystów
i dzielą się opowieściami.
Zwiedzając pałac zobaczymy
barokową salę balową, wieżę,
drewniane malowane kasetony i freski 4 cesarzy rzymskich
oraz 20 władców śląskich. To
olbrzymia budowla, a właściciele Pałacu Struga dbają o nią
i za to im chwała.
Podążając dalej pod górę
miniemy ostatnie zabudowania Strugi. Skierujmy się
w stronę alei czereśniowej,
która doprowadzi nas do starobogaczowickich perełek.
Wypada dodać, że aleja za-

chwyca szczególnie wiosną,
gdy kwitną drzewa.
Stare Bogaczowice przez
ponad 580 lat należały do
zakonu cystersów, najpierw
z Henrykowa, później z Krzeszowa. Zakonnicy wydobywali
srebro, ołów i wody mineralne.
Nazwa wsi zobowiązuje, a
bogactwo widać na każdym
kroku. Do odwiedzenia w Starych Bogaczowicach miejsc jest
naprawdę sporo. Podążajmy
ul. Sosnową i zacznijmy zwiedzanie przy kościele św. Józefa
Oblubieńca NMP. To najcenniejszy zabytek baroku Ziemi
Wałbrzyskiej. Wybudowany
w latach 1685-1689 przez
krzeszowskich cystersów, z górującą wysoką, masywną wieżą. Najcenniejszym zabytkiem
kościoła jest ołtarz główny,
który został translokowany w
1728 r. z rozebranego starego
kościoła opackiego w Krzeszowie. W centralnym polu
znajduje się obraz Johanna
Claessensa „Pokłon pasterzy”
w sąsiedztwie dwóch rzeźb
Maryi Wniebowziętej, która

pod stopami ma węża, księżyc
oraz Chrystusa Oblubieńca.
Powyżej umieszczone zostało
płótno Franza Heigla z przedstawieniem Wniebowzięcia
Chrystusa i małe rzeźby św.
Wacława, św. Jadwigi Śląskiej, św. Ludmiły Czeskiej i
św. Benedykta z Nursji. Warto
zwrócić uwagę na chrzcielnicę
podtrzymywaną przez anioła,
rzeźbę św. Mikołaja czy prospekt organowy.
Wychodząc z cmentarza
przez barokową bramę, przystańcie przy krzyżu pokutnym

z Pietrzykowa. Dalej możecie pójść w lewą stronę, dochodząc do dwóch dębów
– pomników przyrody. Idąc do
centrum wsi, miniecie centrum
kultury, a dalej idąc prosto
dotrzecie do urzędu gminy.
Przed wami góra wysoka
(431 m n.p.m.), a po drugiej stronie wsi warta odwiedzenia kaplica św. Anny.
Barokowa, wyjątkowa i trzeba
dodać, że na Śląsku taka jedyna. Wybudowano ją w latach
1735-1736 dla miejscowego
Bractwa św. Anny i Joachima.
Budową kaplicy kierował Joseph Anton Jentsch z Lubawki.
Na szczególną uwagę zasługuje niespotykana nigdzie
dekoracja freskowa Franza
Heigela z 1736 r. przedstawiająca iluzjonistyczne freski
– Pięć Radości św. Anny. Są to:
Poczęcie NMP, Zwiastowanie
św. Annie, Narodziny Marii,
Ofiarowanie Marii na służbę
do Świątyni Jerozolimskiej i
Wniebowzięcie. Pozostałe wyposażenie kaplicy jest dosyć
skromne, zachowała się ambona z 1814 r., niewielkie organy i polichromowane ławki.
Schodząc powoli ze stromej
górki zobaczycie Trójgarb z
wieżą widokową. Miejsce
magiczne, do którego o każdej porze roku ciągną tłumy
turystów. Tu nie będziemy
się o tym rozpisywać, bo to
oczywista atrakcja tych ziem.
Wracając do centrum wsi,
zachęcamy, byście przystanęli
przy ostatnim zabytku. Mowa
o wybudowanej w 1703 r.
prepozyturze cysterskiej. Było
to duże założenie na rzucie
podkowy z otwartym dziedzińcem. Do dziś zachował się
barokowy drewniany balkon,
a także sień przejazdowa i
rzeźba Maryi z Dzieciątkiem.
To już koniec podróży żółtym szlakiem. Prawda, że to
była wędrówka po nieoczywistych zabytkach Starych
Bogaczowic i Strugi?
Red

» Jeśli wam mało, spójrzcie na ten widok
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Fot. użyczone (Świdnicki Portal Historyczny)

» Lazaret, w którym zmarł Ole Andersen.
Budynek zachował się do chwili
obecnej przy ulicy Spółdzielczej

Po latach odnaleźli grób przodka!
Świdnicę odwiedzili dwaj Duńczycy, którzy przyjechali na grób swojego prapradziadka, Został on pojmany do niewoli i uwięziony w twierdzy świdnickiej w 1864
roku. Tutaj też zmarł. Po 157 latach potomkowie Ole Andersena, dzięki pomocy
świdnickich historyków, zobaczyli miejsce, gdzie spoczywa ich przodek.

» Tak wyglądały kazamaty, w których w 1864 roku więzieni byli w Świdnicy żołnierze duńscy

Cała historia zaczęła się
daleko od Dolnego Śląska,
157 lat temu podczas wojny
prusko-duńskiej, tzw. II wojny
o Szlezwik, która wybuchła
między Prusami wspieranymi przez Austrię a Danią.
Jej powodem były działania
podejmowane od 1863 roku
przez króla Danii, mające na
celu przyłączenie do Danii
księstw Szlezwiku, Holsztynu
i Saksonii-Lauenberg, złączonych z nią do tej pory jedynie
unią personalną. Te plany
spotkały się z ostrą reakcją
Prus. Duńskie zamierzenia
były nie do przyjęcia dla Prus.

Dlatego 1 lutego 1864 r.
wojska koalicji zaatakowały
Danię. W bitwie pod Dybbøl
Duńczycy ponieśli bolesną
klęskę. To po niej do niewoli
pruskiej trafiło ok. 3,5 tys.
żołnierzy, którzy zostali wywiezieni w głąb Prus, w tym
do twierdzy świdnickiej. O
pobycie jeńców duńskich w
Świdnicy można przeczytać
w obszernych artykułach na
Świdnickim Portalu Historycznym: „Jeńcy duńscy w
Świdnicy” (cz. 1), „Jeńcy duńscy w Świdnicy” (cz. 2) oraz
„Wracają duńscy żołnierze” i
„Z Mårum do Świdnicy”.

W czerwcu z redaktorem naczelnym Świdnickiego Portalu
Historycznego – Andrzejem
Dobkiewiczem, skontaktował
się Bent Erik Pedersen. Od
wielu lat poszukiwał on grobu
swojego prapradziadka – Ole
Andersena i po rozmowie telefonicznej, w której dowiedział
się, że znane jest dokładne
usytuowanie grobu i przodka
– Bent Erik Pedersen i Jens
Jørgen Pedersen, którzy są
braćmi, przyjechali do Świdnicy. Jeden mieszka w Danii,
tak jak większość jego rodziny.
Drugi w Polsce, w Krakowie z
żoną Polką. Są synami Anne

» Syn zmarłego w Świdnicy Ole Andersena – także Ole
Andersen

Gudrun Marie Kristensen. Jej
mama, a ich babcia – Lilly
Gudrun Marie Andersen jest
wnuczką Ole Andersena, który
zmarł w świdnickim lazarecie.
Jej ojciec na pamiątkę zmarłego także otrzymał imię Ole.
Urodził się dwa tygodnie po
śmierci ojca…
Ole Andersen został ranny
w bitwie pod Dybbøl i wzięty
do niewoli. Wraz z około tysiącem innych jeńców został
przewieziony do twierdzy
świdnickiej. Duńczycy zostali
uwięzieni w kazamatach usytuowanych w wale głównym
twierdzy świdnickiej pomiędzy
dawną Bramą Witoszowską a

Przedmościem Kraszowickim,
czyli wzdłuż dzisiejszej Alei
Niepodległości. Zachowała się
niewielka część tych podziemi,
do których można wejść od
strony ogrodu katedry świdnickiej.
- Ole Andersen zmarł w
lazarecie sześć dni po przywiezieniu do Świdnicy, 6 maja
1864 roku. Podobnie jak sześciu innych zmarłych duńskich
żołnierzy pochowany został
na dawnym cmentarzu garnizonowym (dziś Park Młodzieżowy – przyp. red.). Do 1945
roku duńskie Ministerstwo
Wojny przysyłało do komendantury garnizonu w Świdnicy
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pieniądze na utrzymanie grobów duńskich jeńców. Potem
zostały one zlikwidowane
przy okazji niszczenia całego
cmentarza wojskowego –
mówi Sobiesław Nowotny,
historyk ze Świdnicy.
Dzięki kontaktowi z duńskim historykiem Michaelem
Bachem, który udostępnił
ŚPH dokumenty z duńskich
archiwów oraz zdjęcia z około 1933 roku, na których
widać te siedem nagrobków
duńskich żołnierzy, udało się
dokładnie zidentyfikować
miejsce ich ostatniego spoczynku.
– Mój ojciec bardzo się interesował losem swojego
pradziadka – mówił podczas
odwiedzin w Świdnicy Bent
Erik Pedersen. – Brat jego
matki opowiadał, że pradziadek Ole Andersen zmarł po
bitwie, ale nie mógł sobie
przypomnieć gdzie. W 1996
roku przeczytałem w książce
o Duńczykach, którzy zginęli
podczas wojny o Szlezwik,
że ranny prapradziadek został przeniesiony do twierdzy
świdnickiej. Rozpocząłem poszukiwania. Pisałem do Archiwum Pruskiego Dziedzictwa w
Berlinie i tam potwierdzili mi
tę wiadomość. Zadzwoniłem
wtedy do Świdnicy i skontaktowano mnie z miejscowym
historykiem, który jednak nie
mógł mi nic w tej sprawie
powiedzieć. Rodzina nie miała
już nadziei na odnalezienie
grobu przodka. Znałem to
zdjęcie z 1933 roku, ale nie

» Niezachowane groby żołnierzy duńskich na zdjęciu z ok. 1933 r.

» Bent Erik Pedersen wraz z bratem Jensem Jørgenem Pedersenem, Andrzejem
Dobkiewiczem i Sobiesławem Nowotnym w miejscu, gdzie pochowane są szczątki Ole
Andersena

miałem pojęcia, gdzie te groby mogą się znajdować. I
wtedy znalazłem w internecie
artykuł na Świdnickim Portalu
Historycznym z dokładną lokalizacją grobu prapradziadka.
To był dla mnie niezwykły
moment – opowiadał Bent
Erik Pedersen
Wraz z bratem Jensem
Jørgenem Pedersenem, który
przyleciał z Danii, odwiedzili Świdnicę i spotkali się z
Andrzejem Dobkiewiczem
i historykiem Sobiesławem
Nowotnym oraz Agnieszką
Dobkiewicz, prezes fundacji
IDEA – wydawcy Świdnickiego Portalu Historycznego.
Pierwsze kroki goście skierowali na miejsce pochówku
Ole Andersena i jego sześciu
towarzyszy. Dziś rośnie tu już
tylko trawa…

W miejscu spoczynku Ole
Andersena goście z Danii złożyli symboliczny wieniec ozdobiony duńskimi flagami. – To
jest dla nas wielka i niezwykle
wzruszająca chwila – mówili
potomkowie Ole Andersena.
– Dzięki Andrzejowi i Sobiesławowi odnaleźliśmy grób
naszego prapradziadka. Ta
wojna była traumą dla naszego narodu. Nie było rodziny,
która by nie straciła w niej
kogoś. Ole, wówczas 27-letni
mężczyzna, w Danii zostawił
żonę w ciąży. Syna nigdy nie
zobaczył. Nie wiedział też, że
rodzina znajdzie jego grób dopiero cztery pokolenia później.
Podczas spaceru po mieście
potomkowie Ole Andersena
zobaczyli między innymi miejsce, gdzie byli więzieni duńscy
jeńcy (nieistniejące kazamaty

w okolicach obecnego aresztu
śledczego) oraz budynek, w
którym znajdował się lazaret
i w którym prawdopodobnie
zmarł Ole. Dzięki uprzejmości
parafii pw. św. Stanisława
i św. Wacława mogli także
wejść do zachowanej części
kazamat od strony ogrodu
przykatedralnego, aby zdać
sobie sprawę na temat warunków, w jakich więzieni byli
duńscy jeńcy.
Dwa lata temu po zidentyfikowaniu miejsca pochówku
i ustaleniu nazwisk zmarłych
Duńczyków, świdniccy historycy skontaktowali się z
Ambasadą Danii w Polsce
opisując sprawę. Dostali wtedy odpowiedź, że placówka
sprawą się zajmie. Teraz sprawę w swoje ręce chcą wziąć
obaj Duńczycy. - Jesteśmy
pod wrażeniem cudownego
śledztwa w sprawie ostatnich
dni naszego prapradziadka
– mówią. - Zapewniamy, że
zbierzemy informacje i skontaktujemy się z odpowiednimi
władzami duńskimi. Zrobimy
wszystko w celu przywrócenia miejsca pamięci, pewnego rodzaju pomnika dla
Ole Andersena i jego innych
zmarłych towarzyszy, obecnie
spoczywających w Świdnicy.
Niestety, nie zachowało
się żadne zdjęcie zmarłego
w twierdzy świdnickiej Ole
Andersena. Duńscy goście
przekazali natomiast ŚPH
zdjęcia jego syna, także Ole
Andersena, który nigdy nie
poznał swojego ojca. Czy był
podobny do swojego ojca?
Pewnie tak. – Ole (junior) nie
miał możliwości odwiedzić
grobu swojego ojca. Podobnie jak i jego dzieci i wnuki.
Udało się to dopiero nam, w
czwartym pokoleniu – mówił
wzruszony Bent Erik Pedersen.
Andrzej Dobkiewicz
& Sobiesław Nowotny
Świdnicki Portal Historyczny
www.historia-swidnica.pl
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Jeszcze gramy w teatrze
Nowy sezon teatralny 2021/2022 zaczął się wysypem spektakli. Liderem, z uwagi na ilości proponowanych tytułów, został nasz wałbrzyski teatr. W pierwszy weekend września,
„King’s size” ściągnął na małą scenę przy pl. Teatralnym niemal trzy komplety widzów.

Fot. użyczone (materiały prasowe)

tatu z kolejnego spotkania
Grzegorzek – Bruchnicka.
Tym bardziej, że twórcy podjęli poruszający temat relacji
Witolda Gombrowicza z Ritą
Gombrowicz. Był to związek
schorowanego, wybitnego
pisarza pod koniec jego życia
z pisarką i przyjaciółką – Ritą.
Niestety, tym razem, mówiąc
delikatnie, nie wszystko się
udało. Monodram okazuje się
nie do końca monodramem.
Bohaterka (Rita) nie jest sama
na scenie, lecz towarzyszy jej
głos z of fu – Gombrowicza
(Marek Kalita). Mało tego,
na ścianie widzimy filmy ilustrujące ich zmienne uczucia.
Zastosowane rozwiązania
zachowań na scenie Rity, jak

» Renata Dancewicz
powróciła na deski
Szaniawskiego w
spektaklu „King’s size”

Nic dziwnego, sztuka miała
swoją premierę tuż przed
wakacjami. Nie było zatem
wielu okazji, aby ją obejrzeć.
Do tego bierze w niej udział
Renata Dancewicz. Autor
tekstu i reżyser – Kuba Zubrzycki miał niezły pomysł,
aby połączyć fakt powrotu
po latach aktorki na naszą
scenę z rozliczeniem z przeszłością po obaleniu komunizmu. Niestety na pomyśle
się skończyło. Twórca postanowił pomieszać metaforę
ucieczki krasnali z Szuflandii
do wolnego świata King’s
size z prawdziwymi wspomnieniami Dancewicz i jej
wałbrzyskich kolegów – Ryszarda Węgrzyna i Piotra
Tokarza. Takie połączenie
jednak nie zadziałało. Aktorka niezmiennie imponuje
urodą, ale aktorsko już nie
porywa. Nie jest to jednak
jej wina. Po prostu nie było
tam wiele do grania. Zdecydowanie ciekawszą rolę
miał Ryszard Węgrzyn – jako
krasnal tchórz i poplecznik.
Jego opowieść (monolog)
rozpoczynająca przedstawienie jest wciągająca i to chyba
jest najmocniejszy moment
„King’s size”. Oczywiście
ciepło przyjmowane są dygresje polityczne. O marzeniu kradzieży Księżyca przez
wodza. O chęci odbudowy
Pałacu Saskich, czy niechęci

opychanie się ciastem, może
budzić niesmak. Ile razy to
już widzieliśmy? Najgorsze
jednak, że Bruchnicka nie
wywołuje żadnych emocji.
Opowiada o odchodzeniu
bliskiej osoby z obojętnością
i chłodem godnym Ryszarda Terleckiego, pytanego
przez dziennikarzy TVN na
sejmowym korytarzu o reasumpcję. Aktorka odtwarza
tekst niemal mechanicznie. Z
letargu wyrywa nas dopiero jej końcowy przenikliwy
krzyk. Ale jest już za późno.
Nowy sezon pozwala na realizację bogatszych form niż
monodramy.
Nowa propozycja wałbrzyskiego teatru – „Rzywot.

» „Rita”, czyli Karolina Bruchnicka
mierząca się z monodramem

Część pierwsza. Rozpadająca
się biografia” jest podpisana
przez samego dyrektora –
Sebę Majewskiego. Reżyser i
współautor scenariusza (Andreas Pilgrim) zaangażował
czwórkę aktorów. Obok będących w zespole Doroty Furmaniuk i Wojtka Świeściaka
gościnnie wystąpiły Agnieszka Kwietniewska i Janka
Woźnicka. Twórcy zajęli się
zaskakującą tematyką – niepamięcią widzów o aktorach.
Osią spektaklu jest podróż
trzech dorosłych sióstr do
matki – Igi Mayer – aktorki,
która spędziła całe życie na
scenie i przed kamerą (prawdziwa postać). Taki punkt
wyjścia pozwolił Majewskiemu i Pigrimowi prowadzić
rozważania np. nad historią
Polski. Trzy postaci, trzy życiorysy, trzy osobowości.
Oprócz zaskakujących dialogów, kulminacyjnym punktem przedstawienia są dwa
monologi – Kwietniewskiej
i Woźnickiej. Kto wytrzyma
w skupieniu te kilka minut,
będzie miał sporo satysfakcji
i zabawy. „Rzywot….” to kawał dobrego teatru, choć wymagającego. Czuć w nim rękę
Majewskiego. Ponadto, miło
było zobaczyć po kilkuletniej
przerwie, jak zwykle świetną
Agnieszkę Kwietniewską.
Uwaga, aby wyłapać wszystkie niuanse, przedstawienie
może wymagać ponownego
obejrzenia.
Piotr Bogdański

chodzenia na spacery psa
pani Renaty – Myszkina ulicą
Wiejską i Nowogrodzką. Zasadniczo więc wszystko gra.
Jest refleksyjnie, zabawnie i
uszczypliwie, ale spektakl nie
przekonuje. Czegoś w nim
brakuje. Dla mnie siły przekazu, oryginalnych rozwiązań
czy przemyśleń. Dostrzegam
w nim także niepokojący
artystyczno-polityczny koniunkturalizm. Mimo to, miło
zobaczyć Renatę Dancewicz
w Szaniawskim i Ryszarda
Węgrzyna w dobrej formie.
Po kilku dniach ponownie
zasiadłem na widowni małej

sceny w Szaniawskim. Powodem Była „Rita”, a właściwie
Karolina Bruchnicka, która
zmierzyła się z monodramem.
Autorem dramatu i reżyserem jest Łukasz Grzegorzek.
Pamiętamy go raczej z działań na planie filmowym i z
taką współpracą z wałbrzyską aktorką. Mam na myśli
„Córkę trenera” z Jackiem
Braciakiem. Może warto tu
nadmienić, że reżyser przed
chwilą otrzymał Złotego Lwa
za reżyserię „Mojego wspaniałego życia”. Wracając do
„Rity”, można było się zatem
spodziewać dobrego rezul-

» Nowa propozycja wałbrzyskiego teatru to „Rzywot. Część
pierwsza. Rozpadająca się biografia”
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
W sobotę 16 października o godzinie 15:00
otwarcie wystawy, a o
16:00 koncert Nullizmatyka. „Piaskowa Góra z lotu
ptaka” to seria zdjęć osiedla zrobionych dronem
podczas letnich zachodów
słońca w 2016 roku. Autor fotografii, przez dwa
miesiące, zatrzymywał
na swoich zdjęciach wałbrzyską dzielnicę w blasku zachodzącego słońca.
Każdy lot zaczynał się z
innego miejsca, po to, by
w całości oddać piękne
położenie Piaskowej Góry.

Poznajcie wyjątkowego poetę

Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Hrynaczem, które poprowadzi Wojciech
Koryciński, a o akompaniament zadba Paweł Zając. Tomasz Hrynacz to poeta
urodzony w 1971 r. w Świdnicy. Wiersze drukował m.in. w: paryskiej „Kulturze”,
„Czasie Kultury”, „eleWatorze”, „Frondzie”, „Kresach”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Odrze”, „Res Publice Nowej”, „Toposie”, „Twórczości”. Tłumaczony m.in.
na języki: angielski, chorwacki, czeski, kataloński, niemiecki, rosyjski i serbski.
Wydał tomy wierszy: „Zwrot o bliskość” (1997), „Partycje oraz 20 innych wierszy
miłosnych” (1999), „Rebelia” (2001), „Enzym” (2004), „Dni widzenia” (2005),
„Praski raj” (2009), „Prędka przędza” (2010), „Przedmowa do 5 smaków” (2013),
„Noc czerwi” (2016), „Dobór dóbr” ( 2019), „Pies gończy” (FORMA 2021) oraz
„Emotywny zip” (FORMA 2021).
Na spotkanie zapraszamy 15 października do Klubu Bolko. Początek o godz.
19:00.

Gwoździem po ekranie

Sentymentalny world Vegi
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film
„Small World” w reżyserii Patryka Vegi.
Pierwsze pytanie, które nasuwa się
po obejrzeniu, to co się stało z Vegą?
Zasadniczo wszystko pasuje. Reżyser
takich hitów jak „Pitbull”, „Pętla”czy
„Botoks” podjął kolejny, gorący i kontrowersyjny temat – handel dziećmi.
Zatrudnił sprawdzonych już aktorów,
czyli Piotra Adamczyka, Julię Wieniawę-Narkiewicz i Marietę Żukowską.
Do tego jest międzynarodowo. Akcja
dzieje się w Rosji, Wielkiej Brytanii,
Bangkoku i na Ukrainie. Są wartkie
i soczyste dialogi. W połowie filmu
zaczyna się jednak robić sennie.
Czyżby Vega stał się sentymentalny?
Zanim padną kolejne, niepokojące
pytania, zacznijmy od początku.
„Small World” to historia Roberta
– polskiego policjanta całkowicie
oddanego poszukiwaniom Oli, która
w wieku 4 lat zostaje porwana i

wywieziona za wschodnią granicę.
Robert rusza w pogoń na… 12 lat.
Ich drogi krzyżują się co pewien czas,
ale bez szczęśliwego zakończenia.
I muszę przyznać, że do pewnego
momentu jest interesująco i bardzo
realistycznie. Film naprawdę wciąga.
Gdy jednak coraz częściej okazuje
się, że uczestnikami tego biznesu
są również ludzie na prestiżowych
stanowiskach w policji, robi się
mniej wiarygodnie. Ale prawdziwym
przełomem jest scena, w której
bogacze – z zapędami pedofilskimi –
spotykają się w mrocznym pałacu na
obrzędzie, gdzie dochodzi do mordowania dzieci. Od tego momentu w
„Small World” zaczyna się coś psuć.
Nie wiemy, czy Robert jest jeszcze
policjantem czy opętanym szaleństwem mścicielem. Co tak naprawdę

robi, gdzie żyje i czym zajmuje się
poza poszukiwaniami dziewczynki? Oczywiście nie są to kluczowe
kwestie, które przeszkadzają śledzić
wydarzenia, dodają jednak wiarygodności. Ale i tak dostajemy, chyba
najciekawszy film w filmografii Vegi,
który stawia istotne pytania, a to nie
częste u niego.
Policjant zaczyna podejrzewać u
siebie zainteresowanie seksualne
dziewczynkami. Nie wiemy do końca, czy chce on wyrwać Olę z prostytucji, bo ma taką robotę, czy się w
niej zakochał i jej pożąda. Gdzie jest
granica między miłością, pociągiem
do młodocianych, a obsesyjnym
ściganiem pedofilów i uwalnianiem
ich ofiar. Twórca próbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie. Mówi o tym
psycholog, do którego trafia nasz

Piaskowa Góra w centrum

Nullo, właściwie Patrycjusz Kochanowski, urodzony w
Wałbrzychu, znany również jako Nullizmatyk – polski raper,
autor tekstów, producent muzyczny, współwłaściciel wytwórni
Dystrykt Records. Współzałożyciel legendarnego zespołu Trzeci
Wymiar, z którym wydał pięć albumów, z czego cztery z nich
pokryły się złotem. Za udział w projekcie Donatana „Równonoc” otrzymał diamentową płytę. W 2012 roku wydał swój
pierwszy solowy oficjalny album „SPG Dystrykt”. - Nigdy nie
przechodziłem obojętnie obok dzielnicy, na której stawiałem
pierwsze kroki. To bardzo ciekawe, jak Piaskowa Góra zmieniła
się na przełomie 40 lat mojego życia. Jestem świadomym obserwatorem. Na moich oczach stopniowo umierały dwie potężne
huty, ulice zmieniały swoje nazwy, powstawały nowe szkoły, a
stare odchodziły do lamusa. Z ziemi wyrastały nowe budynki,
które gościły nowych mieszkańców. Znikały małe sklepiki na
rzecz marketów. Wzgórze Gedymina, bezcenne w swojej ciszy,
wkrótce stanie się obwodnicą – mówi Nullo. Projekt realizowany
jest przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
SCB, KaR

bohater. Mimo takich wątpliwości,
co do zachowań Roberta, trzymamy
za niego kciuki, aby wreszcie oddał
zrozpaczonej matce porwane dziecko. Jak się można było spodziewać,
wreszcie do tego dochodzi.
Niestety, Vega i Olaf Olszewski –
współtwórca scenariusza – mieli nie
najlepszy pomysł na finał. Ola jest
zdemoralizowana, żyje w dostatku i
nie zna innego świata, aż nagle doznaje odmiany. Wiedziona tęsknotą
za... krówkami z dzieciństwa wraca
do Polski. I pierwsze kroki kieruje
do kościoła, gdzie chce się wyspo-

wiadać. Nawet naiwność filmowa
ma swoje granice. Tym samym Vega
popsuł swój najnowszy film. Szkoda,
bo „Small World” dawał nadzieję na
dojrzały i ważny obraz najbardziej
komercyjnego filmowca w historii
polskiej kinematografii. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że Vega
uszanował delikatność tematu i nie
emanuje przemocą, a nawet ograniczył przekleństwa. Niezależnie od
słów krytyki, „Small World” warto
zobaczyć.
Ocena 6/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Wszystko o Marcinie Kydryńskim

Biblioteka pod Atlantami zaprasza na spotkanie autorskie
Marcina Kydryńskiego, które
odbędzie się 16 października o
godz. 17:00 w Multimedialnej
Filii Bibliotecznej przy ul. Kasztelańskiej 7.Na spotkanie obowiązują wejściówki dostępne pod nr
tel. 74 640-12-57 lub mailem:
mfb@atlanty.pl.
Marcin Kydryński – radiowiec,
wędrowiec, fotograf. Chwilami
piosenkopisarz, producent płytowy, organizator koncertów
i festiwali. Przez ponad 30 lat
współtworzył wizerunek radiowej Trójki, a jego audycja
„Siesta” została wybrana jedną
z najpopularniejszych w historii
stacji. Odszedł w maju 2020
roku, w geście protestu przeciwko przejęciu programu przez polityków. Od lipca
2020 roku prowadzi autorską audycję „Pora Siesty” w Radiu Nowy Świat w godz.
15:00-17:00.
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Okiem gracza

Twitch, czyli ogromny wyciek danych
W ostatnich dniach nie tylko Facebook borykał się z ogromnymi problemami. Dokładnie 6 października serwis internetowy Twitch ogłosił, iż nastąpił u nich wyciek wrażliwych danych.

Prawnik radzi
Roszczenie o zachowek. Wszelkie
wątpliwości na ten temat rozwiewa
nasz prawnik Adam Daraż.
Roszczenia o zapłatę zachowku uprawniony nie może zgłosić
w dowolnym momencie. Ma
na to ograniczony czas. Wynosi
on 5 lat od momentu otwarcia
spadku. Oznacza to, że osoba,
której należy się zachowek,
musi najpierw w ogóle żądać
jego zapłaty, by otrzymać jakiekolwiek pieniądze. Prawo
do zachowku jest prawem, a
nie obowiązkiem, więc można z niego nie skorzystać.
Gdy jednak uprawniony
do zachowku zdecyduje, że
chce otrzymać należne mu
pieniądze, musi zgłosić swoje

roszczenie we wspomnianym
terminie. W przeciwnym wypadku spadkobierca, czy inna
osoba zobowiązana do zapłaty może powołać się na termin
przedawnienia – to właśnie
jeden ze sposobów na to, jak
nie płacić zachowku.
Ile czasu na zapłatę zachowku ma osoba do tego
zobowiązana? Terminu tego
nie liczy się ani od otwarcia
spadku, ani od otwarcia testamentu. Biegnie on dopiero
od momentu, w którym osoba
mająca prawo do zachowku
zażąda jego zapłaty. Jeśli więc

w ogóle nie zgłosi swojego
roszczenia, to z punktu widzenia spadkobiercy najlepszym
rozwiązaniem jest czekać i
liczyć, że roszczenie zdąży się
przedawnić.
Nie ma jednak żadnego
przepisu, który stanowiłby, że
od momentu otrzymania wezwania zobowiązany ma określoną ilość dni, żeby zapłacić
zachowek. Z tego powodu zastosowanie znajduje art. 455
Kodeksu cywilnego. Zgodnie
z tym przepisem w momencie
gdy nie oznaczono terminu
spełnienia świadczenia, należy je spełnić niezwłocznie po
wezwaniu dłużnika do jego
wykonania.
Oczywiście niezwłocznie nie
oznacza jednak, że zobowiązany musi płacić w dniu, w
którym otrzymał wezwanie.
Zwykle zresztą uprawniony

UWAGA KONKURS

Tradycyjny schabowy, chrupiąca golonka, a może przepyszna
ryba? Do wyboru do koloru. Wszystko świeże i pachnące. Tak jest w
Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu. Restauracji, która
niezmiennie jest partnerem w naszej cotygodniowej zabawie. Pewnie
ją znacie, ale nie zaszkodzi krótko przypomnieć zasady. Jeśli weźmiecie
udział w konkursie i dobrze odpowiecie na pytanie, skorzystacie z
15-procentowej bonifikaty na wybrane danie w lokalu. Przyjrzyjcie
się dokładnie fotografii obok. Fasada jakiego budynku widoczna jest
na zdjęciu?
Jeśli znacie poprawną odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, a za zamówioną potrawę zapłacicie o 15 proc. mniej. Na taki rabat możecie
liczyć. Kupon trzeba pokazać w lokalu przy składaniu zamówienia. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy blankietów z gazety,
rzecz jasna z poprawną odpowiedzią, w Kryształowej Gospodzie
Kuflowej czekają od najbliższej środy (13 października) do piątku
(15 października). Regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.
wieszco.pl. Potrawę zjecie zarówno na miejscu, jak i otrzymacie na
wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

SKN

CHALLENGER
skiego. Celem było „zakłócenie
działania platformy”, ponieważ
„społeczność jest obrzydliwym,
toksycznym szambem”. Twitch
od dawna boryka się ze zjawiskiem tzw. „hate raids” (zorganizowany atak, polegający na
zalewaniu czatu ofiary przekleństwami i obelgami). Prawdopodobnie cyberprzestępstwo było

sam wyznacza, ile czasu zobowiązany ma na zapłatę zachowku, przy czym przyjmuje
się, że ten termin nie powinien
być krótszy niż 14 dni. Strony
mogą jednak równie dobrze
spróbować się porozumieć i
zawrzeć umowę o zachowek,
w której np. rozłożą płatność
na raty, ustalą konkretną datę
albo nawet obniżą wysokość
zachowku.
Należy też wspomnieć, że
takie wezwanie do zapłaty
nie musi przybierać postaci
oficjalnego pisma. Równie
dobrze uprawniony może
zgłosić swoje roszczenie w
inny sposób, np. mailowo,
czy nawet podczas rozmowy
telefonicznej. Większość osób
woli jednak wysłać klasyczne
wezwanie do zapłaty z dwóch
powodów. Istnieje więc większa szansa, że zobowiązany

rzeczywiście zapłaci. Po drugie, wysyłając je ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru,
uprawniony do zachowku
ma dowód, że wezwanie
wysłał, co okaże się ważne,
jeśli sprawa jednak skończy
się w sądzie.
Niestety nie wszystkie
osoby zdają sobie sprawę,
że samo wezwanie do zapłaty nie przerywa terminu
przedawnienia zachowku.
Jeśli więc uprawniony wyśle
takie pismo tuż przed upływem 5-letniego terminu, nie
oznacza to jeszcze, że otrzyma pieniądze. Jeśli osoba
zobowiązana do zapłaty nie
zareaguje na wezwanie, to
uprawniony musi jeszcze w
tym samym 5-letnim terminie złożyć pozew do sądu.
W przeciwnym razie druga
strona może powołać się na

wyrazem sprzeciwu wobec tego
typu praktyk, których platforma
nadal nie potrafi wyeliminować.
Również gracze są zaniepokojeni
aktualną sytuacją i nie zgadzają
się na to, by ich ukochany serwis
był miejscem pełnym nienawiści.
Na początku września tego
roku wśród gamerów powstał
ruch „Dzień bez Twitcha”, polegający na zaprzestaniu streamowania w wyznaczonym
dniu. Obecnie nie stwierdzono,
czy wyciekły również dane logowania zwykłych użytkowników,
jednak zachęcamy wszystkich
czytelników do zmiany swoich
haseł oraz ustawienia weryfikacji
dwuetapowej.
„Magini Wody” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.shutterstock.com)

Po sieci krąży plik o wadze
125 GB, zawierający w sobie
nie tylko kody źródłowe różnych usług, dokumenty, czy
plany działalności platformy na
przyszłość, ale również dane
dotyczące wysokości wypłat dla
streamerów z ostatnich kilku lat.
Sam cyber-reporter imieniem Joe Tidy w swojej analizie
dla BBC stwierdził „że jest to
największy przeciek, jaki kiedykolwiek widział” oraz „jest
to wyjątkowo zawstydzające
dla wizerunku firmy, ponieważ
Twitch słynie z zaciekłej ochrony
informacji”. Wspomniany incydent nie wynika z błędu któregoś
z pracowników, a jest efektem
anonimowego ataku hacker-

termin przedawnienia i w
efekcie, nie zapłacić w ogóle.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Fasada jakiego budynku
widoczna jest na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Gospoda Kuflowa przy ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu
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Fot. Tomasz Czeleń

» Kotlina Jeleniogórska i Karkonosze to świetny pomysł na jesienne wyprawy rowerowe

Rower jest OK

Z widokiem na Karkonosze
Piękne krajobrazy, kręte drogi, długie strome podjazdy i zjazdy. Kotlina
Jeleniogórska i Karkonosze na jesienne rowerowe wycieczki mogą być
naprawdę świetną opcją. W dodatku każdy znajdzie tam coś specjalnie
dla siebie.
Jesień w Polsce jest przepiękna. Szczególne gdy pożółkłe liście obsypią swoim
dywanem drogi przy okazji
odsłaniając lepsze widoki na
panoramę okolicy.
Aura od września do listopada potrafi mocno pła-

UWAGA

tać figle. Czasem przywita
nas pięknymi promieniami
słońca ogrzewając porywy
zimnych wiatrów, a innym
razem deszcze pokrzyżują
wszystkie plany jazdy pod
zachmurzonym niebem. Leśne dukty raz zamieniają się

szybko w bagniste ścieżki,
które stają się trudne do
przeprawy rowerem, a innym razem stają się szybkimi, twardymi, zmrożonymi
torami jazdy. W Kotlinie Jeleniogórskiej ta pora na rower
jest idealna.

KONKURS

Jeśli chcecie najeść się do syta, a ponadto zjeść smaczny posiłek i nie
zapłacić za niego fortuny, to zachęcamy, żebyście wybrali się do świdnickiej Restauracji Kryształowa. I nie dlatego, że lokal jest partnerem
w naszej zabawie, ale po prostu, bo miejsce zasługuje, by zajrzeć do
niego z przyjaciółmi lub rodziną. Wracając do tego, żeby nie zapłacić za
posiłek fortuny. Właśnie. Jeśli weźmiecie udział w konkursie i poprawnie
odpowiecie na pytanie, wtedy skorzystacie z 15-procentowego rabatu na
wybrane danie z menu. Widzicie fotografię obok? Fasada jakiego budynku
widoczna jest na zdjęciu?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać go w restauracji przy
składaniu zamówienia. To wystarczy, aby cieszyć się z 15-procentowego upustu na wskazaną potrawę wybraną z karty dań. Co oczywiste,
odpowiedź musi być poprawna. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w
Świdnicy czekają od najbliższej środy (13 października) do piątku
(15 października). Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.
wieszco.pl. Potrawę otrzymacie zarówno na wynos, jak i na miejscu.
Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

Zacznijmy delikatnie, rodzinną wycieczką do Siedlęcina. Sympatyczna nie wymagająca wycieczka doliną Bobru z pl. Ratuszowego przez
Wzgórze Krzywoustego, Perłę
Zachodu do wieży rycerskiej w
Siedlęcinie. Powrotną drogę

można zaplanować przez Jeżów Sudecki i podjazd na górę
Szybowcową. Spod schroniska w Siedlęcinie do wsi
znanej z szybowiska możemy
dojechać czarnym szlakiem,
którym podążamy do drogi
Jeżów Sudecki – Czernica i tu

asfaltem dojeżdżamy do wsi i
wjeżdżamy na wspomniane
wzniesienie. Zobaczycie panoramę Jeleniej Góry na tle
Karkonoszy, Rudawy Janowickie i Góry Izerskie. Po drodze
podziwiać można też Góry
Kaczawskie. Zdecydowanie
warto się tu wspiąć. Tym bardziej, że wycieczkę zakończycie zjazdem do Jeleniej Góry.
Trudniej? Przenosimy się
do Kowar. Wjazd na Przełęcz
Okraj zmęczy każdego. Wspinamy się ponad magiczne
tysiąc metrów nad poziom
morza, pokonujemy ponad
500 metrów przewyższenia
piękną krętą drogą. Wysiłek
wynagradza nam widok na
Śnieżkę niemal na wyciągnięcie ręki i dobry obiad u czeskich sąsiadów. Czujecie moc
w nogach? Zjazd do Pecu pod
Śnieżką to dystans zaledwie
30 km od Kowar. Powrót i
łącznie 60 km nie brzmi niewykonalnie. Zanim się jednak
zdecydujecie, nie zapomnijcie
doliczyć kolejnych 700 metrów przewyższenia na podjeździe z Pecu do Malej Upy.
Łącznie 60 km i 1300 metrów
w górę brzmi zdecydowanie
bardziej poważnie. Niektórych
zmęczy sama myśl o takiej
trasie. Polecam również opcję
wytyczenia sobie w Pecu trasy
na Stravie przez Szpindlerowy
Młyn i Przełęcz Karkonoską do
Szklarskiej Poręby. To jednak
opcja dla zdecydowanie bardziej zaawansowanych.
Czas na coś pośredniego.
Wycieczka Górami Izerskimi
ze Szklarskiej Poręby przez Polanę Jakuszycką, Orle, Chatkę
Górzystów, Wysoką Kopę i kopalnię Stanisław do stacji PKP
w Szklarskiej to przyjemna ok.
35-kilometrowa wycieczka
dobra dla gravela lub MTB.
Nie pozostaje nic innego.
Czas ruszyć rower w jesienny
weekend.
Tomasz Czeleń

KUPON
Fasada jakiego budynku widoczna jest
na zdjęciu?
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Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Ach te za długie paznokcie
Do czego mogą doprowadzić za długie paznokcie? Na przykład do oddzielenia paznokcia od
łożyska. Gdy na za długi paznokieć działa nacisk buta, wtedy możemy sobie wyobrazić…
huśtawkę wagową dla dzieci.
Za moich czasów bardzo
popularne były praktycznie
na wszystkich placach zabaw.
Chodzi o to, że gdy jedna
strona jest na dole, druga u
góry. Podobnie zachowuje
się paznokieć, gdy jest zbyt
długi i but uciska jego wolny
brzeg do dołu, wtedy jego
druga część jest unoszona. Na
skutek takiego oddziaływania
paznokieć może nawet oddzielić się od łożyska. Ten stan

jest bezbolesny i nazywany
onycholizą. Może pojawić
się również na paznokciach
u dłoni, w miejscu powstania
onycholizy można zauważyć
jaśniejszy kolor niż ten naturalny paznokcia. Przy jakichkolwiek zmianach, dobrze
czym prędzej zgłosić się do
specjalisty, aby rozpoznał objawy i zdiagnozował problem.
Niestety w tym okresie bardzo często mam do czynienia

ze zbyt długimi paznokciami,
na których widnieje resztka
hybrydy z wakacji. Trwała
stylizacja paznokci stóp, latem
w sandałkach, wygląda ładnie
i estetycznie. Niestety panie
nagminnie zapominają o tym,
aby umówić się z osobą wykonującą dany zabieg na zdjęcie
ozdoby. Stylizacja rośnie wraz
z paznokciem, aż zostaje na
samym końcu, a wtedy bardzo
łatwo o uraz.

Problem zbyt długich paznokci u stóp bardzo często
dotyczy seniorów. Problemy
z kręgosłupem, ból w biodrze czy inne dolegliwości
niejednokrotnie utrudniają
pochylenie się do własnych
nóg. Zgrubiałe paznokcie też
są zmorą dla swoich właścicieli, skrócenie ich spędza sen
z powiek. W specjalistycznym
gabinecie są odpowiednie
narzędzia, którymi podolog

bez ceregieli upora się z problemem.
Spotkałam się z wieloma
osobami, bez obcinanych
paznokci od wielu miesięcy.
Powodem był wspomniany
już problem ze schylaniem,
mocnym chwyceniem cążków przy zgrubiałych paznokciach, czy wstyd, aby
poprosić bliskich o pomoc
w pielęgnacji stóp. Osoby
z rodziny nierzadko boją

się wykonywać te zabiegi u
rodziców, babć i dziadków,
aby przypadkiem nie spowodować rany (niebezpieczne zwłaszcza u cukrzyków)
lub zwyczajnie nie czują się
dobrze w tego typu pielęgnacji. W takim wypadku
lepiej zaufać specjaliście,
który przede wszystkim jest
wyposażony w odpowiednie
narzędzia.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA

Fot. użyczone (Studio 8)

» O paznokcie u stóp trzeba dbać jak o inne części ciała
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Fot. użyczone (Kreisel)

» Wylewkę zaleca się odpowietrzyć za
pomocą wałka kolczastego

Wylewka? To nie takie straszne!
Remont podłogi i jej wyrównanie nie muszą spędzać snu z powiek. Ważne, abyście trzymali się kilku podstawowych zasad.
Nie każdy majsterkowicz to wie. Wylewkę samopoziomującą,
pomimo tego, że tak się nazywa, najlepiej wykonać do określonego poziomu.

Czynność ta jest bardzo
istotna, nie pozwala na „wylewanie w ciemno”. Jak określić ten poziom? Można to
wykonać za pomocą kołków
rozprężnych z wkrętami, których główki wyznaczają poziom wykonywanej warstwy.
W tym przypadku trzeba mieć
poziomnicę o długości przynajmniej 1 m. Kolejny etap
to przygotowanie podłoża.
Wszystkie muszą być nośne,
stabilne, oczyszczone i w
razie potrzeby zagruntowane środkiem EXPERT 6. Na
podłoża słabe zaleca się zastosować gruntu głęboko penetrującego typu EXPERT 5 w
odpowiednim rozcieńczeniu.
Stosowanie go jest bardzo
korzystne, ponieważ stopień
jego rozcieńczenia można
dostosować do chłonności

podłoża. Gładkie podłoża,
takie jak zwarte betony o niskiej nasiąkliwości, wymagają zwiększenia przyczepności,
dlatego zaleca się je pokryć
środkiem GRUNT KONTAKTOWY 307. Nie należy zapominać o wykonaniu dylatacji
oddzielających wylewkę od
ścian i innych elementów.
Można je wykonać ze specjalnej taśmy lub z kawałków
styropianu.
Po dobrym przygotowaniu podłoża wylewanie to
już tylko formalność. Po
wymieszaniu produkt musi
mieć jednolitą konsystencję
gęstej śmietany. Ilość wody
też ma znaczenie, dlatego
zawsze warto ją sprawdzić
na opakowaniu. Nie można
dopuszczać do jej przelania.
Zwiększenie jej ilości po-

woduje, że wylewka może
dłużej wiązać i tracić na
wytrzymałości, czego byście
chyba nie chcieli.
A jaką wylewkę zastosować? Proponujemy wylewkę
samopoziomującą EXPRESS
419. Jest to jedna z najbardziej uniwersalnych wylewek
na rynku. Jej podstawową
cechą jest szybkie wiązanie
oraz błyskawiczna możliwość
przystąpienia do kolejnych
prac. W odpowiednich warunkach już po ok. 2 godzinach od wylania na wyrównywaną powierzchnię można
wchodzić, a po 24 godzinach
przyklejać płytki.
Bardzo ważną i ciekawą
cechą wylewki jest szeroki
zakres stosowania. Można ją
wylewać zarówno w cienkich
jak i w grubych warstwach.

Od 2 do 100 mm. Tak szeroki
zakres grubości to nowość na
polskim rynku. Dzięki temu
wylewka ta staje się uniwersalna. Dla każdego majsterkowicza ważne jest to, że
przede wszystkim jest łatwa
w stosowaniu. W przypadku
warstwy do 2 cm zaleca się
ją odpowietrzyć za pomocą
wałka kolczastego. W przypadku warstw wylewki > 2
cm poziomowanie następuje
po wykonaniu ruchów wibracyjnych na jej powierzchni.
Wykonujemy to za pomocą
sztangi lub długiej pacy. Wylewka ta jest idealna pod
płytki ceramiczne (gresowe,
klinkierowe, terakotę) lub
panele czy wykładziny, do
stosowania wewnątrz pomieszczeń.
BP

» Znakomitym pomysłem jest zastosowanie wylewki
samopoziomującej EXPRESS 419
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Poziomo:
1 - gruby koc, używany jako okrycie na konia
2 - miejsce zgromadzenia kamiennych
fragmentów rzeźb lub zabytkowych budowli
3 - wróżenie z linii dłoni
9 - mały, dziki koń o szarym
ubarwieniu z ciemną pręgą na
grzbiecie
13 - naukowiec zajmujący się
badaniami owadów
14 - marszczony pas tkaniny
przyszywany dla ozdoby do odzieży
15 - grupa osób, których twórczość jest
nowatorska i niekonwencjonalna
16 - najniższa, wewnętrzna część
kadłuba statku
17 - stalowa lina służąca do bocznego
usztywnienia masztu
Pionowo:
1 - wesoła, młoda dziewczyna
4 - liczba wystąpień, powtórzeń
czynności, zdarzeń, zjawisk
5 - znak służący do zapisywania liczb
6 - sznur nasycony materiałem
wybuchowym, służący do inicjowania
wybuchu
7 - wielkość charakteryzująca
substancję, liczbowo równa masie
jednostki objętości tego ciała
8 - duży obszar ziemi zajęty pod
wieloletnią uprawę roślin jednego
gatunku
10 - larwa chrząszcza mająca
miękkie, białawe ciało
11 - pracownik obsługujący bufet
12 - krowy, owce i kozy

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - szarawy król – popiel
5 - firanka przesadnie posolona - zasłona
7 - dziura z futerkiem – norka
9 - bogate owoce – kokosy
10 - w piosence biały, w filmie na skalę naszych możliwości
– miś
12 - usilnie ubiega się, a już nie młoda – stara
13 – lotna dwójka - para
14 - niepełny gaz, ale za to często dążymy tam gazem – meta
Pionowo:
1 - potocznie obiadowe niepowodzenie – klops
2 - z reguły lubiany i smaczny za wyjątkiem krowiego – placek
3 - zastój, który posiada jedną literę m - marazm
4 - małpa, a często z bronią – goryl
6 - plądruj wśród drzew – grab
8 - jednakowy wirnik w przód i w tył - rotor
11 - baton z dwoma księżycami – Mars
12 - przestawione płaskie otwarte naczynie bez towarzystwa
– sami

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

23:50
TVP1

sobota
8:25

15 - 21 października 2021
Poniedziałek

22:20
POLSAT

23:25

Prowokacja

TVP2

ﬁlm sensacyjny, USA, 2005

Nieuchwytny złodziej Harlan Banks okrada
bogatych przestępców, a swoim łupem
dzieli się z potrzebującymi. Mimo szlachetnych pobudek mężczyzny jego dziewczynę
Jadę (Mari Morrow) zaczynają dręczyć koszmary. Prosi więc Harlana, by znalazł sobie
uczciwe zajęcie. Za jej namową postanawia
on zerwać więc ze złodziejskim fachem.
Rozpoczyna pracę konwojenta bankowego.
Niestety, już podczas pierwszego kursu
dochodzi do komplikacji. Partner Banksa,
Bruno, okazuje się przestępcą.

Skok przez płot
POLSAT

Sobota

Anglik, który mnie kochał
komedia romantyczna, Wielka Brytania, USA, 2014

Obcy kontra Predator 2

20:05
POLSAT

Stany Zjednoczone. Gunnison w stanie
Kolorado. Życie toczy się tu swoim stałym
rytmem, ludzie cieszą się codziennością
i spokojem okolicy. Pewnego dnia to
wszystko się zmienia. W pobliżu miasteczka
rozbija się statek kosmicznych wojowników
zwanych Predatorami. Okazuje się, że
członkowie załogi padli oﬁarą śmiertelnie
niebezpiecznego stworzenia będącego
krzyżówką Predatora i Obcego. Niebawem
potwór zaczyna się rozmnażać i sieje spustoszenie wśród miejscowej ludności.

23:00

Bumblebee

TVN

ﬁlm sf, Chiny, USA, 2018

Indiana Jones i ostatnia krucjata
ﬁlm przygodowy, USA, 1989

1912 r. Ojciec nastoletniego Indiany (River
Phoenix) sprawia, że obaj ciągle wpadają
w tarapaty. Rodzic wymaga od chłopaka, by
to on zawsze ratował ich z opresji. W 1938 r.
Indiana Jones (Harrison Ford) jest uznanym
wykładowcą archeologii. Pewnego dnia kolekcjoner dzieł sztuki, Walter Donovan (Julian
Glover), mówi mu o ekspedycji poszukującej
Świętego Graala. Według legendy artefakt ten
zapewnia nieśmiertelność. Wskazówki, jak
dotrzeć do naczynia, wyryto na kamiennej płycie.

Czwartek

24:00

15 minut
ﬁlm sensacyjny, Niemcy, USA, 2001

W Nowym Jorku dochodzi do serii zabójstw.
Podczas gdy jeden ze sprawców morduje oﬁary,
drugi ﬁlmuje zbrodnie. Nagrania przedstawiające pełne okrucieństwa sceny przestępcy
sprzedają mediom. Śledztwo w tej sprawie
prowadzi detektyw Eddie Flemming (Robert
De Niro), który stał się sławny dzięki swojej
niezwykłej skuteczności w walce z gangsterami.
Jego partnerem jest inspektor Jordy Warsaw
specjalizujący się w sprawach podpaleń. Zgromadzone dowody naprowadzają policjantów na
trop dwóch imigrantów z Europy Wschodniej.

Na planecie Cybertron trwa wojna między
dwoma rasami inteligentnych robotów
- złymi Deceptikonami i dobrymi Autobotami. Przywódca tej drugiej grupy, Optimus
Prime, wysyła Bumblebee, a właściwie
B-127, na Ziemię z zadaniem przygotowania bazy dla zmuszonych do ewakuacji
z rodzimej planety pobratymców. Rok
1987. Nastoletnia Charlie Watson (Hailee
Steinfeld) traﬁa na złomowisko, gdzie jej
uwagę zwraca wysłużony żółty garbus.
Postanawia go odnowić.

TVP2

Świat to za mało
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 1999

Pod dnem Morza Kaspijskiego zostają
odkryte znaczne złoża ropy naftowej.
Staje się to powodem walki między
korporacjami o prawo do eksploatowania
kopaliny. Szef ﬁrmy King Enterprises,
sir Robert King (David Calder) zostaje
zamordowany w siedzibie brytyjskich
tajnych służb. Opuszczający budynek
James Bond (Pierce Brosnan) zostaje
postrzelony. Rana okazuje się niegroźna,
więc agent rozpoczyna pościg za kobietą,
która chciała go zabić.

15 października

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 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
12:55 Natura w Jedynce
- Dzika Portugalia

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
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
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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
prod. Polska
16:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

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
21:20 Kulisy serialu Na
sygnale - felieton
21:35 Na sygnale - serial
22:05 Wyjście awaryjne
23:50 Prowokacja - ﬁlm
01:30 SEAL Team

POLSAT

Środa

piątek

SERIAL OBYCZAJOWY

22:05

Richard (Pierce Brosnan) odnosi sukcesy jako
wykładowca literatury na prestiżowej uczelni.
Ma też powodzenie u kobiet. Ten niezwykle
przystojny mężczyzna zdaje się wieść życie
idealne. Pewnego dnia na swojej drodze spotyka Olivię (Salma Hayek), która zmienia jego
spojrzenie na świat. Richard chce porzucić dla
niej swoje dotychczasowe zwyczaje. Okazuje
się jednak, że jego poprzednia kochanka,
21-letnia Kate (Jessica Alba), jest z nim
w ciąży. W dodatku obie panie doskonale
się znają.

Wtorek

ﬁlm sf, USA, 2007

Niedziela
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SERIAL OBYCZAJOWY

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 You Can Dance
- Nowa Generacja
- widowisko
22:10 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:15 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:20 Dalida. Skazana na
miłość - ﬁlm biograﬁczny
02:35 Jutro nie umiera nigdy
- ﬁlm sensacyjny
04:35 Rodzinka.pl - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

FILM KATASTROFICZNY

20:00 Meg
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, Chiny, 2018, reż. Jon
Turteltaub, wyk. Jason
Statham, BingbingLi,
Rainn Wilson, Winston
Chao, Ruby Rose, Ólafur
Darri Ólafsson
22:20 W morzu ognia
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1997, reż. Félix
Enriquez Alcalá, wyk.
Steven Seagal, Marg
Helgenberger, Kris
Kristoﬀerson, Harry
Dean Stanton, Stephen
Lang
00:35 Kuba Wojewódzki
01:40 Uwaga!
- magazyn
01:55 Noc magii
03:15 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 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 Twoja Twarz
Brzmi Znajomo
FILM PRZYGODOWY

22:05 Wojna o planetę małp
Cezar i jego małpy
uwikłane zostają w
zbrojny konﬂikt z armią
ludzi, na czele której stoi
bezwzględny Pułkownik.
Małpy ponoszą straszliwe
straty, podczas gdy Cezar
zmaga się z mrocznymi
instynktami i wyrusza
w drogę, by pomścić
swych pobratymców.
01:15 Długo i szczęśliwie
Ośmioletnia Danielle,
po śmierci ukochanego
ojca, zostaje służącą w
domu surowej macochy,
Rodmilly.
04:00 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:00
08:05
08:35
09:15
09:50
15:10

16:25
16:50
21:05
21:35

Muzyczne poranki
Co dalej?
Kronos
Wydarzenie aktualne
XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
Patrzę na ciebie, Marysiu - ﬁlm obyczajowy,
reż. Łukasz Barczyk, wyk.
Maja Ostaszewska, Michał
Bukowski, Redbad Klynstra, Dorota Landowska,
Magdalena Olszewska,
Małgorzata Niemirska,
Maria Maj, Marek Walczewski
Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży, reż. Piotr
Poraj, Anna Szałańska
XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
Informacje kulturalne
Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu

FILM OBYCZAJOWY

21:40 Wieczór kinomana
- Tajemnice Silver Lake
- ﬁlm prod. USA, 2018,
reż. David Robert Mitchell,
wyk. Andrew Garﬁeld,
Riley Keough, Topher
Grace, Callie Hernandez,
Don McManus, Jeremy
Bobb, Riki Lindhome, Zosia
Mamet
00:10 Film dokumentalny
01:10 Teraz animacje!
- O Matko! - ﬁlm
01:20 Teraz animacje! - Story
- ﬁlm animowany
01:25 Teraz animacje!
- Kwadratura koła
01:35 Informacje kulturalne
02:05 Los człowieka
- dramat
prod. ZSRR, 1957,
reż. Siergiej Bondarczuk

TV Puls

TVN 7

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów

05:30 Szkoła
06:30 Szpital
07:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
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
20:00 Projekt Lady -

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

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 22 kule
22:15 Sabotaż
00:20 Życzenie śmierci 4
02:25 Castle - serial
kryminalny
03:20 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
04:20 Reporterzy.
Z życia wzięte
05:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę

21:00 Bridget Jones:
W pogoni za rozumem
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, Francja,
Niemcy, Irlandia, 2004,
reż. Beeban Kidron, wyk.
Renée Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth, Jacinda
Barrett, Sally Phillips, Jim
Broadbent, Gemma Jones
23:25 Juliusz
- ﬁlm komedia, Polska,
2018, reż. Aleksander
Pietrzak, wyk. Wojciech
Mecwaldowski, Jan
Peszek, Anna Smołowik,
Rafał Rutkowski, Jerzy
Skolimowski, Maciej Stuhr
01:30 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
W każdym odcinku widzowie
poznają historie grupy
przyjaciół, którzy spędzają
wakacje w egzotycznych
miejscach na południu
Europy. W czasie wakacyjnej
przygody wszystko może
się zdarzyć! Poznamy więc
historię młodej dziewczyny
pragnącej poznać na wakacjach miłość swojego życia.
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

TV Trwam
11:25 Głos Polski 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Grunt to droga 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia
Obiecana 13:05 Betafo
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55 Słowo życia
15:00 Modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia Koronką do
Bożego Miłosierdzia 15:20
Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Siódmy sakrament 16:35 Tak
Go pamiętam 16:55 Prymas
Stefan Wyszyński 17:00
Regał Mistrzowie 17:30
Geopolityka 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Koncert 19:30 Opowieści
Theo 19:45 Modlitwa 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
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sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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
- reportaż
08:45 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:20 Fascynujący świat
- Drony dobrodziejstwo
czy zagrożenie? - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2019
10:25 Sprawa dla reportera
11:40 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:35 Odstrzał - western,
prod. USA, 1971
14:15 Z pamięci - felieton

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:50 Rodzinny ekspres Wielodzietne rodziny
12:30 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022 - Justyna Steczkowska - widowisko
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Smaki świata
- magazyn kulinarny
17:50 Słowo na niedzielę
- Niebezpieczne
pragnienie
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial, Polska
13:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:20 MasterChef - program
16:50 Pajęczyna - kulisy
produkcji
17:25 MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
17:55 Zaplanuj
długie życie
18:00 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:25 Skok przez płot
10:00 Dzieci na tropie
prawdy
10:10 Ewa gotuje
- program kulinarny
prod. Polska
10:40 Family Food Fight
- Pojedynek na smaki
11:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty Dom
- Biedny Dom
- program rozrywkowy
13:45 Drwale i inne
opowieści Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki
do wzięcia
- program rozrywkowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kuchnia

07:00 Żywa Woda - spektakl
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni Józef Wilkoń - magazyn
09:00 Wydarzenie aktualne
09:20 562 metry
- ﬁlm dokumentalny
09:35 Opus - ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2019
09:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka
Chopina - III etap
- dzień 3. Przesłuchania
poranne
15:05 Do dzieła - magazyn
15:25 Mieszczanie żywieccy Wiesław
15:55 Co dalej? - program
publicystyczny
16:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka
Chopina - III etap
- dzień 3. Przesłuchania
popołudniowe

06:00 Castle - serial
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje
pozwolenie na
przyłączenie się do
jednego
zespołu z wydziału zabójstw nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Mocne sobotnie
kino: Rocky
Historia Rocky’ego
Balboa, boksera-amatora,
któremu nadarza się
okazja stoczenia walki o
tytuł mistrza świata wagi
ciężkiej.
22:25 John Wick
00:25 Uliczny wojownik
- ﬁlm akcji

04:55 Szkoła
05:55 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Rozwód. Walka o
wszystko
08:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
12:20 Makłowicz w drodze
12:55 Hotel Paradise
14:55 Maska
- ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Charles
Russell, wyk. Jim Carrey,
Cameron Diaz, Peter
Riegert, Peter Greene,
Amy Yasbeck, Richard Jeni
17:10 Player One
- ﬁlm przygodowy,
USA, Indie, 2018,
reż. Steven Spielberg,
wyk. Tye Sheridan,
Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Mark
Rylance

06:00 Flintstonowie 06:30
Galileo 10:45 Dziewczyny
z drużyny 3 Britney wraz ze
swoją drużyną cheerleaderek
startuje w konkursie, w którym nagrodą będzie występ
w teledysku Rihanny. Jest
niemal pewna zwycięstwa,
gdy okazuje się, że jej rodzina
musi się przeprowadzić do
biednej dzielnicy.. 12:50
Dzieci na tropie prawdy
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo - program popularno-naukowy 20:00 Kocham.
Przepraszam. Dziękuję
21:00 Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:00 Snajper
Panamska dżungla. To
właśnie tu, od lat, kamuﬂuje
się - będący na usługach
Narodowej Rady Bezpieczeństwa - były sierżant piechoty
morskiej, komandos Thomas.

MAGAZYN KULINARNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

DRAMAT

SERIAL KRYMINALNY

FILM PRZYGODOWY

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Rolnik szuka żony
15:55 Tajemnice
miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
21:35 Hit na sobotę
- Pavarotti
23:35 Wyjście awaryjne
- komedia
01:20 Amy - ﬁlm
03:35 Jaka to melodia?
04:25 Z pamięci - Jan
Brzechwa - felieton

20:00 The Voice of Poland
- Bitwa
22:20 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:25 Kino relaks - Anglik,
który mnie kochał
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, 2014, reż. Tom
Vaughan, wyk. Pierce
Brosnan, Salma Hayek,
Jessica Alba
01:15 Paranoja
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2013, reż. Robert Luketic,
wyk. Gary Oldman, Liam
Hemsworth
03:10 Ojczym - thriller, prod.
USA, 2009, reż. Nelson
McCormick
04:50 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:45 Zakończenie

20:00 Mam talent - program
rozrywkowy
21:45 Ocean’s Eight
- ﬁlm sensacyjny,
USA, reż. Gary Ross,
wyk. Sandra Bullock,
Cate Blanchett, Anne
Hathaway, Mindy Kaling,
Sarah Paulson, Awkwaﬁna, Rihanna, Richard
Armitage
00:00 Lucy - ﬁlm sensacyjny,
Francja, 2014, reż.
LucBesson, wyk. Scarlett
Johansson, Morgan
Freeman, Min-sik Choi,
Amr Waked
01:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:55 Uwaga!
- magazyn

FILM PRZYGODOWY

21:05 Thor
Świat ma wielu
bohaterów... jednak
tylko jeden z nich jest bogiem. Arogancki wojownik
Thor zostaje wygnany z
Asgardu przez swojego
ojca Odyna na Ziemię,
gdzie musi walczyć, by
odzyskać honor i utracone
moce. Na Ziemi Thor
dowie się, co znaczy być
bohaterem, gdy będzie
musiał powstrzymać intrygi swego przebiegłego
brata, Lokiego .
23:50 Life
02:10 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
03:05 Love Island.
Wyspa miłości

21:10 Bilet do kina
- Odyseja
- dramat, prod. Francja,
2016, reż. Jerome Salle,
wyk. Lambert Wilson,
Pierre Niney, Audrey
Tautou
23:20 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina ogłoszenie wyników
III etapu
23:30 Seans kultowy - Widmo
wolności - komediodramat, prod. Francja
01:20 Mieszczanie żywieccy
01:45 Co dalej?
02:20 Wieczór kinomana
- Tajemnice Silver Lake
04:45 Autoportret
05:25 Tamte lata, tamte dni
- Józef Wilkoń

02:20 Castle - serial
kryminalny
03:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:15 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
Akcje zatrzymania
przestępców, autentyczne
pościgi i operacje
antyterrorystyczne,
a wszystko to nagrane
policyjną kamerą.
W programie
zobaczymy prawdziwe
akcje zatrzymań dilerów
narkotykowych, handlarzy
bronią i złodziei
04:55 Menu na miarę
- program kulinarny
prod;. Polska

20:00 Władcapierścieni:
Powrót króla
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2003, reż. Peter
Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Sean Astin,
Bernard Hill, John Noble,
John Rhys-Davies, Billy
Boyd
00:20 Czerwona Sonja
- ﬁlm prod. Holandia,
USA, 1985, reż. Richard
Fleischer, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Brigitte
Nielsen, Sandahl Bergman
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:40 Noc magii

TV Trwam
11:30 Myśląc Ojczyzna 11:40
Polski Punkt Widzenia 12:00
Inauguracja Roku Akademickiego w WSKSiM w Toruniu
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
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 Próba
wiary 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego
17:25 Święty na każdy 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 Święty na każdy dzień
19:30 Manna z Nieba 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

17 października

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:25 Fascynujące miejsca
09:50 Weterynarze z sercem
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Umarł, aby żyć. Rzecz
o Stefanie Kardynale
Wyszyńskim - Siła
rodziny - serial
13:15 BBC w Jedynce - Rodzina
pingwinów - ﬁlm
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

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 Program
11:40 The Voice of Poland
- Bitwa
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
muzyczne
16:15 Przyjaciele na zawsze program rozrywkowy
17:05 Lajk!
17:30 Smaki świata
- pośród mórz
- magazyn kulinarny
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:25 Rodzinka.pl - serial

04:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
05:40 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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
16:15 Pingwiny z Madagaskaru - ﬁlm komedia, USA,
2014, reż. Eric Darnell,
Simon J. Smith
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:45 Smerfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski
W całej wiosce Łasuch,
Ważniak, Papa Smerf,
Laluś mają jakieś zadania.
Co jednak ma robić Smerfetka? Jedyna dziewczyna
w całej grupie niebieskich
smerfów? Wraz z
przyjaciółmi - Mądralą,
Osiłkiem i Ciamajdą
wyrusza w pełną przygód
wyprawę do Zakazanego
Lasu. A miejsce to pełne
jest magicznych stworzeń,
kolorów i przygód.
09:35 Tatuśkowie
13:35 Ninja Warrior Polska
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Państwo w Państwie

07:00 Andrzej Zaucha
i Anawa - koncert
07:35 Byłaś serca biciem
- recital Andrzeja Zauchy
08:10 Co dalej? - program
publicystyczny
08:40 Od ucha do ucha - Dwie
Dorotki - ﬁlm animowany
08:55 Od ucha do ucha
- Jonasz i morze - ﬁlm animowany, prod. Niderlandy
(Holandia), 2015
09:20 Od ucha do ucha
- Pan Tadeusz - Księga
czwarta - Dyplomatyka i
łowy - spektakl teatralny
10:35 Czeskie śniadanie
- Kobieta za ladą serial obyczajowy, prod.
Czechosłowacja, 1977,
reż. Jaroslav Dudek, wyk.
Irina Svorcova, Vladimir
Menslik, Jaromir Hanzlik,
Dana Medricka
11:30 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:15 Foxter: cudowny
pies
11:50 Wycieczka na studia
13:30 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Błękitny
ognik
14:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Śnieżka i Różyczka
Śnieżka i Różyczka
decydują się zdjąć
klątwę z księcia, który
został zmieniony w
niedźwiedzia.
16:15 Był sobie książę
17:50 Plan gry
20:00 Niedziela z gwiazdami:
John Wick 2
22:25 Non stop
Agent federalny Bill Marks
musi uratować pasażerów
i załogę samolotu
opanowanego przez
terrorystów.

04:55 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Rozwód. Walka o
wszystko
08:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:15 Makłowicz w drodze
12:50 Hotel Paradise
14:50 Projekt Lady - program
15:50 Władcapierścieni:
Powrótkróla - ﬁlm przygodowy, Nowa Zelandia,
USA, Niemcy, 2003, reż.
Peter Jackson, wyk. Elijah
Wood, Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Sean Astin,
Bernard Hill, John Noble,
John Rhys-Davies, Billy
Boyd, Dominic Monaghan,
Orlando Bloom, Miranda
Otto, David Wenham, Liv
Tyler, Hugo Weaving, Karl
Urban, Cate Blanchett,
Andy Serkis, Ian Holm

SERIAL KRYMINALNY

TELETURNIEJ

PROGGRAM KULINARNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

DRAMAT

HORROR

FILM PRZYGODOWY

14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:15 You Can Dance
- Nowa Generacja
- widowisko
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny
21:15 Rolnik szuka żony
22:20 Zakochana Jedynka
- Coco Chanel
- ﬁlm biograﬁczny,
prod. Belgia, Francja,
2009, reż. Anne Fontaine
00:20 Pavarotti
02:25 Szalony rok - ﬁlm
04:05 Jaka to melodia?
04:40 Z pamięci - felieton

20:00 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Paranoja
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2013, reż. Robert Luketic,
wyk. Gary Oldman, Liam
Hemsworth
22:55 Kino bez granic
- Schmidt
- komediodramat,
prod. USA, 2002, reż.
Alexander Payne, wyk.
Jack Nicholson, Kathy
Bates, Hope Davis
01:10 Przygoda na Mariensztacie
- komedia,
prod. Polska, 1953,
reż. Tadeusz Buczkowski
02:55 Daleko od siebie
- ﬁlm obyczajowy
04:40 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 MasterChef
- program kulinarny
21:30 Szadź - serial, Polska
22:30 Epidemia strachu
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, 2011,
reż. Steven Soderbergh,
wyk. Marion Cotillard,
Matt Damon, Laurence
Fishburne, JudeLaw,
Gwyneth Paltrow, Kate
Winslet, Jennifer Ehle,
Elliott Gould
00:45 Meg - ﬁlm katastroﬁczny,
USA, Chiny, 2018, reż. Jon
Turteltaub, wyk. Jason
Statham, BingbingLi,
Rainn Wilson
03:10 Uwaga!
- magazyn
03:30 Noc magii

20:00 Kabaret na żywo.
Młodzi i Moralni
22:05 Indiana Jones
i ostatnia krucjata
Rok 1938. Wykładowca
archeologii i łowca przygód Henry Jones junior
otrzymuje od Waltera
Donovana, zamożnego
kolekcjonera dzieł sztuki,
propozycję wzięcia udziału
w ekspedycji poszukującej
legendarnej relikwii Świętego Graala.
01:00 Zabić Salazara
03:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

12:05 Eroica - dramat,
reż. Andrzej Munk
13:40 Bilet do kina - Odyseja
15:50 Muzyka Skalnego
Podhala - Drobne
16:00 Nagrody Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 2021
16:55 Portrety
17:15 Niedziela z... Natalią
Kukulską
19:00 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
19:35 Orkiestra
20:00 Błękitna nuta
- dramat
22:15 Scena muzyczna
23:15 Trzeci punkt widzenia
23:45 Bez lęku - dramat
01:55 Teraz animacje!
- O Matko! - ﬁlm

00:40 Escape Room
- horror
Sześcioro nieznanych
sobie ludzi zostaje
uwięzionych w escape
roomie. Bohaterowie, aby
przeżyć muszą nauczyć się
współpracować ze sobą.
02:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
prod. Polska
02:50 Dyżur - serial
dokumentalny
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Zabójcze maszyny
- ﬁlm przygodowy,
USA, Nowa Zelandia,
2018, reż. Christian
Rivers, wyk. Hera Hilmar,
Robert Sheehan, Hugo
Weaving, Jihae, Ronan
Raftery
22:45 Pierwszy człowiek
- ﬁlm obyczajowy, USA,
Japonia, 2018, reż. Damien Chazelle, wyk. Ryan
Gosling, Claire Foy, Jason
Clarke, Kyle Chandler,
Corey Stoll
01:40 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:50 Druga strona
medalu
- talk show
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:05 Tom
i Jerry: Magiczny pierścień
08:20 Dziewczyny z drużyny 3
Britney wraz ze swoją drużyną
cheerleaderek startuje w konkursie, w którym nagrodą
będzie występ w teledysku
Rihanny. Jest niemal pewna
zwycięstwa, gdy okazuje
się, że jej rodzina musi się
przeprowadzić do biednej
dzielnicy. 10:30 Galileo
12:40 Bibliotekarz III: Przeklęty
kielich Judasza 14:40 Piąta
fala Odkąd na Ziemi po raz
pierwszy pojawili się obcy,
każdy ich kolejny najazd
przynosi coraz bardziej
katastrofalne skutki.
17:00 Kocham. Przepraszam.
Dziękuję
18:00 STOP Drogówka
19:00 Galileo 20:00
Mroźny wiatr 22:00 Troje
pod przykrywką 23:00 Dom
woskowych ciał

TV Trwam
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 14:25
Brat naszego Boga 15:40
Mahajanga 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
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne historie animowane z Nowego
Testamentu 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Każde życie jest cudem
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
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TV 4

05:20 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
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
12:50 BBC w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 21 promieni słońca
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
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
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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-rozrywkowy
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-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
- serial obyczajowy
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy, Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Dancing with
the Stars. Taniec z
Gwiazdami

07:00 Muzyczne poranki
08:15 Morze plastiku
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Hiszpania, 2018, reż. Line
Hadsbjerg
09:35 Patrzę na ciebie, Marysiu - ﬁlm obyczajowy,
reż. Łukasz Barczyk, wyk.
Maja Ostaszewska, Michał
Bukowski, Redbad Klynstra, Dorota Landowska,
Magdalena Olszewska,
Małgorzata Niemirska
11:00 Dom - serial TVP
12:35 Hedy Lamarr gwiazda
niebanalna - ﬁlm
13:40 Pieniądz
13:45 Ziemia - ﬁlm animowany,
prod. Czechosłowacja,
1966, reż. Viktor Kubal
13:55 Bulandra i diabeł ﬁlm animowany, reż.
Jerzy Zitzman, Lechosław
Marszałek
14:10 Reżyserzy - Sergio Leone
- cykl dokumentalny

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 zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy

05:30 Szkoła
06:30 Szpital
07:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
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

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 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny
21:40 Snajper Film sensacyjny
z Tomem Berengerem
w roli głównej. Panamska
dżungla. To właśnie tu, od
lat, kamuﬂuje się - będący
na usługach Narodowej
Rady Bezpieczeństwa - były
sierżant piechoty morskiej,
komandos Thomas Beckett.
Podczas jednej z akcji ginie
jego obserwator.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SF

DRAMAT

FILM AKCJI

PROGRAM ROZRYWKOWY

16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
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 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
- droga do ﬁnału
22:35 Świat bez ﬁkcji - Litwa.
W cieniu wieży - ﬁlm
23:45 Coco Chanel - ﬁlm
biograﬁczny
01:40 Archiwista
- serial TVP
02:35 Oﬁcer - serial TVP

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
21:40 Miłość w czasach
wojny - serial
22:40 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA,
2020
23:40 W czterech ścianach
życia - dramat
01:15 Warto kochać - serial
02:10 Pieskie szczęście
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2006
04:00 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:00 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Nieobecni
- serial, Polska
23:35 Nocny uciekinier
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Grecja, 2016, reż. Jeﬀ
Nichols, wyk. Michael
Shannon, Joel Edgerton,
Kirsten Dunst, Adam
Driver, Jaeden Martell,
Sam Shepard
01:55 Co za tydzień
02:25 Uprowadzona
- serial, USA
03:20 Uwaga!
- magazyn
03:40 Noc magii
05:00 Kto was tak urządził

22:20 Obcy kontra
Predator 2
W pewnej miejscowości
w stanie Kolorado rozbija
się statek kosmiczny
Predatorów przewożący
hybrydę Obcych i
Predatorów. Na miejsce
katastrofy zostaje wysłany
Predator, którego celem
jest zlikwidowanie
hybrydy zagrażającej obu
gatunkom.
00:20 Śmiertelna
rozgrywka
02:30 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

15:10 Papusza - dramat,
reż. Krzysztof Krauze
17:20 Wycieczka chóru - ﬁlm
17:30 „Parada” Satie’ego
- ﬁlm animowany
17:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
- IV etap - dzień 1.
22:10 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
22:35 Kino Mocnych Wrażeń
- Za kilka dolarów więcej
- western
00:55 Kronos - Wieża Babel
01:40 Panorama kina
polskiego - Zero
- dramat
03:45 Bracia Roca na tureckim szlaku - ﬁlm
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury

20:00 Poniedziałkowy HIT:
Atomic Blonde
U schyłku zimnej wojny
tajna agentka MI6 zostaje
wysłana do Berlina, aby
odnaleźć zaginioną listę
szpiegów oraz zbadać
śmierć jednego z nich.
22:15 Purpurowe rzeki
00:20 Dzień z życia
blondynki
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:30 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:35 Juliusz
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2018,
reż. Aleksander Pietrzak,
wyk. Wojciech Mecwaldowski, Jan Peszek,
Anna Smołowik, Rafał Rutkowski, Jerzy Skolimowski,
Maciej Stuhr
23:45 Windykatorzy
- ﬁlm S-F, USA, Kanada,
2010, reż. Miguel
Sapochnik, wyk. JudeLaw,
Forest Whitaker,
Alice Braga, Liev
Schreiber, Carice van
Houten
02:05 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:10 Noc magii

TV Trwam
11:30 Przyroda w Obiektywie
11:45 Kolory Świętości
11:50 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:05 Fatima
13:20 Misyjna Eucharystia
w Gahunga 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Cukierki
Księdza Wali15:25 Hostia
stała się Ciałem 15:40 Kolory
Świętości
15:45 Święty na każdy 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 Wąchocku
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 2
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POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

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 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
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
- Europa. Walka o
bioróżnorodność - ﬁlm

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Gościnny Kościół
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 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,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:30 Pajęczyna
19:40 Sport
19:50 Pogoda
20:00 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
20:05 Bumblebee
Charlie, nastolatka poszukująca swojego miejsca
w świecie, znajduje na
złomowisku starego
volkswagena garbusa,
którego próbuje naprawić.

07:25 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Urodzeni artyści - Jan i
Tadeusz Polkowscy
08:55 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
09:20 Kocie ślady - ﬁlm TVP
11:00 Dom - serial TVP
12:35 Ciemnego pokoju nie
trzeba się bać - ﬁlm
13:30 Duch Bauhausu - ﬁlm
14:45 Błękitna nuta dramat, prod. Francja,
Niemcy, 1990, reż. Andrzej
Żuławski, wyk. Sophie
Marceau, Roman Wilhelmi,
Marie-France Pisier,
Janusz Olejniczak
17:00 Muzyka Skalnego
Podhala - Drobne
17:10 Co dalej?
17:35 Portrety - Stefan Kamasa
- cykl reportaży
17:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
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

06:30 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

DRAMAT

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

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
21:05 Pełny obraz
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn

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 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Miłość w czasach
wojny - serial
22:55 Trzy dni Kondora
23:55 Lubię patrzeć jak
wschodzi słońce - ﬁlm
01:00 Panie Dulskie - ﬁlm
obyczajowy
02:40 Druga szansa - dramat
04:40 Magia polskiej
przyrody

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:20 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
21:00 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
22:35 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy
prod. Polska
23:35 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:10 Nieobecni
- serial, Polska
01:10 Szadź
- serial, Polska
02:10 W garniturach
- serial, USA
03:10 Uwaga!
- magazyn
03:30 Noc magii
04:50 Kto was tak urządził

22:40 Jack Reacher: Jednym
strzałem
W Pittsburghu zostaje
zastrzelonych pięć
przypadkowych osób.
Dowody wskazują na byłego wojskowego i wyszkolonego snajpera Jamesa
Barra, który zostaje
aresztowany. Mężczyzna
twierdzi, że jest niewinny.
Godzi się, by broniła go
ambitna prawniczka Helen
Rodin, ale mimo długich
przesłuchań, nie ujawnia
niczego.
01:20 8 MM / Osiem
milimetrów
03:45 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska

22:10 Lekkie obyczaje
- Loveling
- dramat, prod. Brazylia,
Urugwaj, 2018, reż.
Gustavo Pizzi, wyk. Karine
Telles, Otavio Muller,
Adriana Esteves, Konstantinos Saris
23:55 Co dalej? - program
publicystyczny
00:25 Młoda Polska
01:00 Królowa aniołów
- dramat
02:50 Portrety - Stefan Kamasa
- cykl reportaży
03:10 Panorama kina polskiego - Zero - dramat
05:15 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2 na
stream.tvp.pl

20:00 Pakt z mordercą
Płatny morderca pomaga
młodej kobiecie pomścić
śmierć jej rodziny.
21:45 Porwany
23:45 Życzenie śmierci 4
01:50 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym
szlaku
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Ścigani
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2008,
reż. Timur Bekmambetow,
wyk. James McAvoy,
Angelina Jolie, Morgan
Freeman, Terence
Stamp, Thomas
Kretschmann, Chris
Pratt
23:55 Dzika rzeka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1994, reż. Curtis
Hanson, wyk. Meryl
Streep, Kevin Bacon,
David Strathairn, John
C. Reilly, Joseph
Mazzello
02:20 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:25 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
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 Seth
– partner biznesowy i jedyny
syn Lesa – to absolwent
University of Michigan.
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
Potępiony Jack 00:00
Wikingowie 01:05 Śmierć
na 1000 sposobów 02:35
Ucho Prezesa

TV Trwam
11:40 Ma się rozumieć 11:50
Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz - 10
przykazań 13:15 Kamyki
wspomnień o ks. Jerzym
Popiełuszce 13:25 Słowo
życia 13:30 Msza święta4:20
100 cudownych miejsc14:30
Ballada o Błogosławionym
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Manewry poobronne 16:55
Kolory Świętości 17:00 100
cudownych miejsc 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 Święty na każdy dzień
19:30 Poznajemy Polskę
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

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 Rodzinny ekspres
- Wielodzietne rodziny
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 kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
13:00 Natura w Jedynce
- Łąka - raj utracony

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Laski - miejsce schronienia - reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 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,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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-rozrywkowy
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
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
20:55 Piłka nożna
23:10 Historia bez tajemnic
00:15 Randka z zabójcą
01:50 Tajemnica twierdzy
szyfrów - serial

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
obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:50 Na dobre i na złe
21:55 Miłość w czasach wojny
- serial,
prod. Hiszpania, 2017
22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2020
23:55 Kilka słów o miłości
01:30 Deep State:
tajny układ
02:35 Gułag. Życie
w sowieckim raju
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20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model
23:00 15 minut
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2001,
reż. John Herzfeld,
wyk. Robert De Niro,
Edward Burns, Kelsey
Grammer, Avery Brooks,
Melina Kanarkedes, Oleg
Taktarow, Charlize Theron,
Kim Cattrall
01:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:05 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:25 Noc magii
03:45 Kto was tak
urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
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 Family Food Fight
- Pojedynek na smaki
21:05 Komisarz Mama
KOMEDIA SENSACYJNA

22:10 Vabank
Warszawa, lata trzydzieste. Słynny kasiarz
Henryk Kwinto mści się
na dawnym wspólniku
Kramerze, który przed
laty wydał go policji i
doprowadził do śmierci
przyjaciela. Z pomocą niejakiego, Kwinto organizuje
napad na bank Kramera,
a część łupu podrzuca do
jego willi. Kramer zostaje
aresztowany.
00:40 Mów mi Dave
02:35 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Do dzieła - magazyn
08:45 Portrety - Stefan Kamasa
- cykl reportaży
09:00 Cwał - komediodramat
11:00 Dom - serial TVP
12:30 Jak zdobyć pieniądze,
kobietę i sławę
- ﬁlm TVP, reż. Janusz
Kondratiuk, wyk. Barbara
Ludwiżaka, Bronisław
Pawlik, Ewa Szykulska
13:30 Teresa Gierzyńska
- reportaż, reż. Anna
Zakrzewska, Tomek Filiks
13:55 Którędy po sztukę
- Alina Szapocznikow
- magazyn
14:10 Tamte lata, tamte dni
14:40 Tylko Beatrycze
17:10 Informacje kulturalne
17:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina

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 zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Połączenie
22:00 Dzielnica strachu
23:55 Escape Room

06:30 Szpital
07:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
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

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 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Serce do
walki 23:25 Wikingowie.
Młody wiking, Ragnar Lothbrok, pragnie, by wyprawy
łupieżcze odbywały się nie
tylko na wschód, ale także
w kierunku przeciwnym.
00:25 Śmierć na 1000 sposobów 02:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

01:40 Na wschód
od Hollywood
- Ajka - dramat,
prod. Rosja, Niemcy,
Chiny, Polska, Kazachstan,
2018, reż. Sergei
Dvortsevoy, wyk. Samal
Esljamova, Polina
Severnaya, Andrey
Kolyadov
03:45 Więcej niż ﬁkcja
- Noma. Sztorm
doskonały
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2015, reż. Pierre
Deschamps
05:45 Jeszcze więcej
kultury w TVP
Kultura 2 na stream.
tvp.pl
05:50 Zakończenie

01:35 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym szlaku
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół
z dzieciństwa Wojtku
i Ryszardzie. którzy
wychowali się w domu
dziecka.

21:35 Tłumaczka - ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania,
USA, Francja, 2005, reż.
Sydney Pollack, wyk.
Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener, Jesper
Christensen, Yvan Attal,
Michael Wright
00:15 Bridget Jones:
W pogoni za rozumem
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, Francja,
Niemcy, Irlandia, 2004,
reż. Beeban Kidron,
wyk. Renée Zellweger,
Hugh Grant, Colin Firth,
Jacinda Barrett, Sally
Phillips, Jim Broadbent,
Gemma Jones
02:30 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:30 Noc magii

TV Trwam
09:50 Święty na każdy dzień
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 Jej misja trwa 13:25
Kolory Świętości 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
Bądź wierny, idź i pamiętaj
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Wyszyński
- historia 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Rykoszetem
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

21 października

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Dobre historie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
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
- Jeden na tysiąc
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Smaki świata
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
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,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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-rozrywkowy
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

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

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
23:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
00:45 Tanie Dranie

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:45 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:55 Miłość w czasach wojny
- serial
22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2020
24:00 Świat to za mało - ﬁlm
sensacyjny, prod. USA,
Wielka Brytania, 1999, reż.
Michael Apted, wyk. Pierce
Brosnan, Robert Carlyle,
Sophie Marceau
02:15 Na ringu z rodziną - ﬁlm
fabularny, prod. Wielka
Brytania
04:05 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
05:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Lejdis
- ﬁlm komedia, Polska,
2008, reż. Tomasz Konecki,
wyk. Iza Kuna, Edyta
Olszówka, Magdalena
Różczka, Anna Dereszowska, Robert Więckiewicz,
Piotr Adamczyk, Borys
Szyc, Tomasz Kot, Tomasz
Karolak
01:25 Ocean’s - ﬁlm sensacyjny,
USA, reż. Gary Ross, wyk.
Sandra Bullock,
Cate Blanchett
03:40 Uwaga! - magazyn
04:00 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
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 Nasz Nowy Dom
21:05 Przyjaciółki
FILM OBYCZAJOWY

22:10 Krok do sławy 2
- ﬁlm obyczajowy
Na Truth University
trwa gorąca i zaciekła
rywalizacja, mająca
wyłonić kandydata do
krajowych zawodów
tanecznych. Nadzieją
bractwa Theta Nus jest
Chance Harris, który ma
poprowadzić zespół do
zwycięstwa. On jednak
ma zbyt wiele na głowie,
aby się skupić. Borykający
się z kłopotami z ojcem,
uwikłany w problemy
sercowych i na dodatek
prześladowany przez
uliczny gang Chance
musi zdecydować,
co jest dla niego tak
naprawdę ważne.

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Muzyczne poranki
07:55 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... Natalią
Kukulską
09:20 Goniec - dramat
11:00 Dom - serial TVP
12:40 Pali się, moja panno
- komedia, prod. Włochy,
Czechosłowacja, 1967,
reż. Milos Forman, wyk.
Frantisek Paska
14:05 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
14:40 Skrzypek na dachu musical, prod. USA, 1971
17:45 Małgorzata Mirga
- Tas. Wyjście z Egiptu
18:05 Którędy po sztukę
18:15 Co dalej? - program
publicystyczny
18:50 XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka
Chopina
23:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu

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
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku
i Ryszardzie, którzy
wychowali się w domu
dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników.

05:30 Szkoła
06:30 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Papiery na szczęście
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
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

DRAMAT WOJENNY

23:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wniebowstąpienie
- dramat wojenny
01:30 Co dalej? - program
publicystyczny
01:55 Na wschód
od Hollywood - Ajka
- dramat, prod. Rosja,
Niemcy, Chiny, Polska,
Kazachstan, 2018, reż.
Sergei Dvortsevoy,
wyk. Samal Esljamova,
Polina Severnaya, Andrey
Kolyadov
04:00 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:55 Zakończenie

SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Pech to nie grzech
21:30 Tak to się teraz robi
23:50 Amerykańska
dziewica
01:15 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
02:20 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
04:35 Z archiwum policji
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

KOMEDIA

21:35 Laski na gigancie
- ﬁlm komedia,
USA, Kanada, 2017,
reż. Malcolm D. Lee,
wyk. Queen Latifah,
Jada Pinkett Smith,
Regina Hall, Tiﬀany
Haddish, Larenz Tate
00:10 Tłumaczka
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania,
USA, Francja, 2005,
reż. Sydney Pollack,
wyk. Nicole Kidman,
Sean Penn, Catherine Keener, Jesper
Christensen, Yvan Attal,
Michael Wright
02:50 Druga strona
medalu
- talk show
03:25 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość - serial obyczajowy
prod. Polska 09:50 Kochane
pieniądze
10:50 Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
- serial obyczajowy prod.
Polska 12:50 STOP Drogówka
14:55 Gwiazdy Kabaretu
15:55 Hardkorowy lombard
17:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy prod. Polska 18:00 Kochane pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny. - serial obyczajowy prod. Polska. Zespoły
policyjne prowadzą różne
sprawy kryminalne począwszy od zabójstw, poprzez
napady, a skończywszy na
narkotykach. 21:40 Szczęki

TV Trwam
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Ziemia Obiecana
13:00 Mahajanga 13:20
Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela”13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Cena nadziei
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
Muzyczne chwile 17:30
Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel

30
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Fot. użyczone (SAS 9)

» W akrobatycznych zawodach zaprezentuje się blisko 500 zawodników i zawodniczek z 32 klubów

Wyginają śmiało ciało
Tego jeszcze u nas nie było! Mando Spotkania Akrobatyczne Wałbrzych 2021 coraz bliżej! Duża impreza akrobatyczno-gimnastyczna
odbędzie się w Aqua-Zdroju w dniach 22-24 października. W zmaganiach wezmą udział zawodnicy w trzech klasach: Pierwszy Krok Sportowy (7-13 lat), Młode Talenty (7-15 lat) oraz w Ogólnopolskim Turnieju Age Group (10-16 lat).

Fot. użyczone (DSSN Aktywni)

– Zainteresowanie startami w
naszych zawodach przeszło wszelkie
oczekiwania, zgłosiły się trzydzieści
dwa kluby i blisko pięciuset zawodni-

ków i zawodniczek. Do zdobycia jest
trzydzieści jeden kompletów medali
– opowiada nam Tomasz Poros ze
Szkoły Akrobatyki Sportowej 9 (SAS

9), jednego z głównych organizatorów zawodów.
SAS 9 prowadzi zajęcia z akrobatyki w sześciu lokalizacjach:

dwóch w Wałbrzychu, a także w
Szczawnie-Zdroju, Świebodzicach,
Bolkowie i Kamiennej Górze. Szkoła
kieruje się sentencją Janusza Kor-

» W 8 edycji turnieju tenisa ziemnego na wózkach
wzięło udział 16 zawodników z całej Polski

Puchar pojechał daleko do Wrocławia
Jarosław Żyła (KS AZS AWF Wrocław) zwyciężył w ósmej edycji turnieju tenisa ziemnego
na wózkach, który odbył się w Szczawnie-Zdroju. Pokonał on w finale 2:0 Szymona Nowickiego (IKS Spartakus Koźmin Wielkopolski).
Uwierzycie, że już od 8 lat wózkarze spotykają się w uzdrowisku,
by walczyć o tenisowy puchar?
Wydaje się jakby Dolnośląskie

Stowarzyszenie Sportowców Niepełnoprawnych „Aktywni” tak
niedawno po raz pierwszy zorganizowało turniej, który w tym roku

rozgrywano w formule Narodowego Pucharu Polski.
W zmaganiach wzięło udział 16
zawodników, którzy przyjechali do

Szczawna-Zdroju dosłownie z całej
Polski, m.in. z Poznania, Bełchatowa,
Płocka, Wrocławia. Impreza kolejny
raz gościła na kortach przy ul. Ofiar

czaka, lekarza, pedagoga, pisarza i
działacza społecznego: „Nie oczekuj, że Twoje dziecko będzie takim,
jakim Ty chcesz, żeby było. Pomóż
mu stać się sobą, a nie Tobą”.
Nic dziwnego więc, że umożliwia
dzieciom rozwój fizyczny i pozwala
rozbudzić sportową pasję, rzecz jasna w atmosferze fair play. Jednym
z najistotniejszych elementów projektu szkoły jest szerokie podejście
do zajęć, które obejmuje nie tylko
najbardziej utalentowanych młodych ludzi, ale także dają możliwość
treningu na poziomie amatorskim.
System szkolenia jest dopasowany
do predyspozycji i umiejętności
uczestników. Nie ma więc wątpliwości, że szkoła nie tylko zapewnia
rozwój ruchowy, ale jest swoistym
prologiem do akrobatyki sportowej,
którą przecież możemy podziwiać
na igrzyskach olimpijskich. Reprezentanci SAS 9 mają za sobą udział
w Lidze Sudeckiej w Bolkowie oraz
Szczawnie (podczas obchodów
800-lecia miasta), także w międzywojewódzkich zawodach młodzika,
VIII Międzynarodowym Turnieju pod
Wawelem oraz Grand Prix Polski w
Łańcucie (Podkarpacie).
- Zapraszamy bardzo serdecznie
na trybuny wszystkich, bez względu na wiek. Zawodników można
obserwować już podczas otwartych
treningów, które rozpoczną się od
godzin porannych w piątek, 22 października. Po południu rozpoczynamy
walkę o medale – dodaje Poros.
Wstęp na zawody w Aqua-Zdroju
jest bezpłatny, będzie można wchodzić i wychodzić z obiektu w pełnej
dowolności. Szkołę Akrobatyki 9
podczas rywalizacji w Aqua-Zdroju
będą reprezentować: Olivia Karlińska, Stanisława Sołtysiak oraz Maja
Puchała (kategoria Pierwszy Krok
Sportowy), a także Laura Osiecka,
Blanka Glapińska i Sabina Rajca (w
kategorii Młode Talenty).
Dominik Hołda

Katynia, a WieszCo objęło patronat
nad wydarzeniem. Nie będziemy was
zanudzać co rusz podobnymi sloganami, ale chyba doskonale wiecie,
że tego typu turnieje bardzo chętnie
wspieramy. W finale spotkali się Jarosław Żyła (KS AZS AWF Wrocław) z
Szymonem Nowickim (IKS Spartakus
Koźmin Wielkopolski). Lepszy okazał
się wrocławianin, który pokonał
rywala 2:0 (6:0, 6:4). Wynik był oczywiście ważny, bo gra się po to, żeby
wygrać, ale nie najważniejszy. Organizatorom podobnych zawodów chodzi
głównie o to, by zachęcić osoby niepełnosprawne do aktywnego trybu
życia i uprawiania sportu. A tenis
ziemny, wiadomo, jest jednym z najtrudniejszych sportów dla osób mających kłopoty z poruszaniem się, gdy
jednak już raz spróbują „wpadają” w
tę dyscyplinę jak śliwka w kompot.
Honorowy patronat nad imprezą
objął burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk.
Red
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Fot. Alfred Frater

» Pierwszy z serii meczów
z beniaminkami poszedł
gładko wałbrzyszanom

Otwarcie jak marzenie
Suzuki 1 Liga: Pierwszy mecz na wyjeździe i pierwsze zwycięstwo. Górnik
Trans.eu Wałbrzych pokonał beniaminka, AZS AGH Kraków. Po trzech kolejkach nasi mają na koncie dwie wygrane.
Kameralny obiekt przy ul.
Piastowskiej w Krakowie domagał się bohatera. Kogoś,
kto założy pelerynę i uchroni
swój zespół od niepowodzenia i porażki. Gdy na tablicy
świetlnej pojawił się remis
63:63, na wezwanie odpowiedział Hubert Kruszczyński.
Choć tym razem peleryny zabrakło, to czyny były już iście
bohaterskie. Rzucający wziął
losy meczu w swoje ręce i nie
tylko rzucał, ale i trafiał. Jego
dziewięć kolejnych punktów
pozwoliło odskoczyć i zwyciężyć 73:68. Uff! Triumf po
wielkich emocjach smakuje
najlepiej!
Piękna opowieść, prawda?
Z tym, że nieco już nadgry-

ziona zębem czasu. Opisane
wydarzenia miały miejsce w
grudniu 2018 roku. Górnik i
AGH byli beniaminkami 1 ligi,
a biało-niebieskim zależało na
odegraniu się za przegrane finały 2 ligi sprzed kilku miesięcy. Teraz przy ul. Piastowskiej,
w tym samym mikroskopijnym
jak na ligowe warunki obiekcie, różnic pomiędzy klubami
nie brakowało. Górnicy należą
do ścisłej czołówki i celują w
awans do elity, a krakowianie
po raz kolejny zapewne będą
majaczyć pomiędzy światami,
bo od lat są za mocni na egzystowanie na drugim froncie,
a za mierni na pierwszą ligę.
Przed trenerem Wojciechem
Bychawskim, opromienionym

sukcesem z reprezentacją Polski U-17, z którą awansował
do mistrzostw świata, kolejna
bardzo trudna batalia o zachowanie ligowego bytu dla
Krakowa.
Po pierwszej kwarcie jego
podopieczni przegrywali już
12:29 i choć w drugiej i trzeciej mieli niezłe momenty
(30:40 i 43:51), to wałbrzyszan już nie dogonili. Górnik
w drugiej połowie wzmocnił
obronę i dzięki przechwytom
wyprowadzał szybkie ataki,
zamieniając je na punkty. Pod
koniec trzeciej odsłony stało
się jasne, że emocje w Grodzie
Kraka się skończyły. Goście dominowali, choć wciąż w składzie brakuje kontuzjowanego

Damiana Cechniaka. Gdy prowadzili już 61:44, na twarzach
pojawiały się uśmiechy, a w
grze polot i lekkość. Przykład?

Podanie między nogami w
wykonaniu Marcina Dymały
do Marcina Jeziorowskiego,
wykończone pod koszem.

Uwaga kibice!
W sklepie Sporting (ul. Długa 2e)
na fanów koszykarskiego Górnika
czeka wyjątkowa niespodzianka.
Odbierz Skarb Kibica na podstawie
biletu lub karnetu! To wydawnictwo,
powstałe we współpracy z naszą
redakcją, liczy aż 48 stron ciekawych
treści (składy, analizy, wizytówki
Górników, typy, karty do gry).

Gospodarze byli sfrustrowani,
ale próbowali grać do końca.
Gdy Jan Malesa biegł sam na
sam w kontrze, bezpardonowo zatrzymał go pod tablicą
Filip Pruefer. Malesa spojrzał
na rywala spod byka i gestem
poradził mu, by zastanowił się
nad swoim postępowaniem w
chwili słabości, gdy wynik jest
rozstrzygnięty. Jedynym, który
starał się stanąć na drodze
rozpędzonej wałbrzyskiej lokomotywy, był Paweł Zmarlak,
autor 14 punktów. Weteran
już nie po raz pierwszy zaszedł
Górnikom za skórę. W lutym
2019 roku zdobył 19 „oczek”
dla GKS-u Tychy, który ograł u
siebie biało-niebieskich 88:87.
Nasz zespół w stolicy Małopolski poprawił to, co szwankowało we wcześniejszych
meczach. Już do przerwy
ograniczył liczbę rzutów za
trzy, grając więcej pod samą
obręcz. Do tego częściej dzielił
się piłką (aż 11 asyst do przerwy, 23 w całym spotkaniu).
Wszyscy gracze w niebieskich
strojach punktowali, a aż pięciu zakończyło mecz z dwucyfrowym dorobkiem. Duże
brawa należą się nie tylko
zawodnikom, ale i kibicom.
Pomimo tego, że mecz odbył
się w piątek (dzień roboczy!),
to w Krakowie pojawiło się
kilkunastu fanów, głośno dopingujących koszykarzy. Czapki z głów!
Przed naszym zespołem
kolejne dwa mecze na wyjeździe. Po sprawdzeniu się
na tle ligowej czołówki (WKK,
Kotwica), podopieczni Łukasza Grudniewskiego testują
beniaminków. Po AGH czekają
ich potyczki z Żakiem Koszalin
(sobota, 16.10, godz. 13:00)
oraz Turowem Zgorzelec (środa, 20.10).
AZS AGH Kraków – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 61:94
(12:29, 20:14, 14:25, 15:26)
Górnik Trans.eu: Pabian
16, Dymała 16, Malesa 13,
Ratajczak 13, Zywert 10, Pawlak 8, Durski 6, Jeziorowski 4,
Kruszczyński 4, Jakóbczyk 4.
Dominik Hołda
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