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się regionem czerpiącym
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Czy wiesz, że…
brzychu mieścił się na Białym
Kamieniu, przy ulicy Andersa
115 (obecnie mieści się tam
sklep z dywanami). W latach
70. mieszkańcy Wałbrzycha
kupowali tam buty, nie wiedząc o tym, że jest to tak
znana firma obuwnicza.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Czytaj str. 12

Tylko u nas 32 strony!

Pochwały nas uskrzydlają
konsekwentnie kroczymy ścieżką, na
którą weszliśmy jesienią 2019 roku. W
zasadzie władowaliśmy się do świadomości czytelników. Nie ma co owijać w
bawełnę, taki mieliśmy zamiar.
Co zresztą bardzo wam się spodobało. Zrobiliśmy tak nie bez waszej
pomocy, bo to wy inspirujecie nas do
podejmowania kolejnych tematów.
Nierzadko trudnych. Potem nas chwa-

licie za wykonaną pracę, a to z kolei
nas uskrzydla. I tak w kółko. Nie pozwólcie, by to się zmieniło. Więc jeśli
wiecie o czymś ciekawym, dajcie nam
koniecznie o tym znać. Piszcie maile na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Tymczasem dziś jak zwykle 32 soczyste, świeżutkie i pachnące nowinkami strony waszego ulubionego
tygodnika. Wersję papierową gazety
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Czwartek 21.10
Temp. 14/8
zachmurzenie duże

znajdziecie w jednym z blisko 500
punktów kolportażu na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jeśli nie uda
się dorwać nas w formie tradycyjnej, to
zachęcamy do zaglądnięcia na stronę
www.wieszco.pl. Pod tym adresem
znajdziecie najnowszy numer. Plik możecie ściągnąć na urządzenia mobilne
w wersji PDF. Miłego czytania.
Redakcja
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Nakład
10.000 egzemplarzy
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Wtorek 19.10
Temp. 13/7
zachmurzenie małe
Środa 20.10
Temp. 15/9
zachmurzenie małe

Pokażcie nam kogoś, kto nie lubi słuchać o sobie dobrych rzeczy. W każdym jest odrobina
próżności. W nas też, ale jednocześnie jesteśmy wobec siebie bardzo krytyczni. Wiemy,
gdzie mamy jeszcze rezerwy, żeby sprawniej, szybciej i silniej „przykręcić” śrubę. I sukcesywnie będziemy to robić.
Nie można przecież spocząć na
laurach. Wiemy, że gazeta wam się
bardzo podoba, ale rozumiemy też
oczekiwania niektórych i głosy, że
„to lub to” moglibyśmy zmienić lub
uatrakcyjnić. Powoli, dajcie nam czas
na przemyślenia, bo do wszystkiego
trzeba podejść z głową. Nic na hurra,
bo takie postępowanie do niczego
dobrego nie prowadzi. Powoli, ale

POGODA

Piątek 22.10
Temp. 13/4
przelotne opady
Sobota 23.10
Temp. 10/3
przelotne opady
Niedziela 24.10
Temp. 9/3
przelotne opady
Poniedziałek 25.10
Temp. 11/5
przelotne opady

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

RYS: Marcin Skoczek

światowej. Firma produkowała i sprzedawała buty na
całym świecie, a w Polsce
od 1929 roku. Niska cena
obuwia Baty, powodowała
poszerzenie kręgu odbiorców,
rewolucyjne okazało się stworzenie butów z płótna tzw.
batówki, czyli buty podobne
do dzisiejszych tenisówek.
Sklep firmowy Bata w Wał-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (www.bata.pl)

W Wałbrzychu był sklep
firmowy Bata? Historia przedsiębiorstwa zaczyna się w
mieście Zlin w Czechach, w
1894 roku. Założycielami była
trójka rodzeństwa – Antonin, Tomasz i Anna Bata. Na
początku firma była bardzo
mała, zatrudniała niewielu
rzemieślników, rozwinęła
się dopiero w czasie I wojny
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Fot. Ryszard Burdek

Wielki maniak od zapałek

Te dziesiątki tysięcy małych
kartonowych „widoczków”,
które kiedyś zdobiły pudełka
od zapałek, kolekcjoner przechowuje w domu. To chyba
dobre określenie. Wyobraźcie
sobie, że wszystkie są skatalogowane, przechowywane
w specjalnych segregatorach,
a tych jest około 200. Zajmują
wszystkie szafy i komody.
Całe szczęście, że eksponaty
nie są zbyt ciężkie, bo inaczej
strop w budynku mógłby nie
wytrzymać.
A teraz poważnie. Janusz
Michalczyk od 1977 roku należy do Polskiego Związku Filatelistów, w którym zrzeszeni
są także filumeniści. Zbierający wszelkie materiały związane z nieceniem ognia. Od
etykiet zapałczanych, poprzez
zapalniczki, aż po urządzenia
wzniecające płomień. Naszego bohatera fascynują jednak
tylko etykiety, przez dziesiątki
lat odklejane przez niego z
pudełek, a długo potem wycinane. Na pewno kojarzycie
zwykłe pudełko zapałek. Niby
zwykły prostopadłościan. Dziś
fabryki nadrukowują na kartonie jakiś mało wyszukany
motyw oraz informacje od
producenta. Kiedyś takie etykiety przytwierdzało się do
opakowania, a często były to
prawdziwe dzieła sztuki. Jak
choćby etykieta z 1895 roku

z miejscowości położonej na
terenie ówczesnych Austro-Węgier. Czy to jest najcenniejszy eksponat w kolekcji
mieszkańca Strzegomia? – Nie
podchodzę tak do tego. Uważam, że przedmioty są cenne
wówczas, gdy kolekcjoner
żyje i może je zaprezentować
– uważa Janusz Michalczyk.
Trudno się z nim nie zgodzić. Faktem jest jednak, że
jego zbiory budzą podziw.
W ciągu kilkudziesięciu lat
zgromadził dokładnie 206 656
etykiet zapałczanych ze 140
krajów świata! Niewiarygodne! Oryginalnych, pięknych,
niepowtarzalnych. A zaczęło
się niewinnie na początku
lat 60. ubiegłego wieku, gdy
nasz rozmówca był jeszcze
w szkole podstawowej. –
Kolega wrócił z kolonii znad
morza i przywiózł etykiety

cjonera. Z prośbą o wymianę.
Zbiory młodego pasjonata
szybko pęczniały. Także dlatego, że specjalne kolekcje
wypuszczały na rynek polskie
fabryki zapałek. A było ich
pięć. Oprócz wspomnianej w
Sianowie, także w Bystrzycy
Kłodzkiej, Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie i Gdańsku. Kupowano je w kioskach
Ruchu. W końcu można było
też nabywać etykiety zapałczane z zagranicy. A te Janusz
Michalczyk ma dosłownie
z każdego miejsca na świecie. Co ciekawe, większość
pudełek wygląda podobnie.
Zwykły prostopadłościan, czyli
pochewka i szufladka na zapałki, ale, ale,
najważniejszy był ten
przytwierdzony lub

nadrukowany „widoczek”.
Motywy były rozmaite, zwierzęce, sportowe, roślinne, motoryzacyjne, geograficzne, ale
także propagandowe. Do dziś
kolekcjoner śmieje się z haseł
znajdujących się na etykietach,
jak choćby z tego: „Ludowe
lotnictwo na straży pokoju”.
Dziś już żadna fabryka w
Polsce nie wytwarza zapałek. Te, które kupujecie w
sklepach, prawdopodobnie
zostały wyprodukowane na
Węgrzech, Ukrainie lub w Indiach, a rodzime firmy są tylko
ich dystrybutorami. Dlatego
tak trudno wzbogacić się o
kolejne oryginalne eksponaty. Ale Janusz Michalczyk nie
poddaje się i dopóki starczy
mu sił, zamierza powiększać
swoją kolekcję.
Tomasz Piasecki

» Uwierzycie, że to są zapałki? To tylko
promil kolekcji mieszkańca Strzegomia

wyprodukowane w fabryce
w Sianowie. Z racji tego, że
lubiłem nowości i wszystko,
co oryginalne, od razu mi
się spodobały – przypomina
kolekcjoner. Szybko doszło
do młodzieńczej wymiany,
jakich w tamtych czasach były
tysiące. Klaser ze znaczkami
powędrował do kolegi, a w
domu Janusza Michalczyka
pojawiła się kolekcja etykiet
zapałczanych. Rozpoczęła się
w ten sposób piękna pasja,
która trwa do dziś.
Dawniej eBay podobnie jak
Allegro pozostawały w sferze
marzeń. Ba, nikt o internecie
nie słyszał, więc o aukcjach,
jakie znamy teraz, nie było
mowy. Siadało się wieczorem
do stołu, pisało list, wkładało do koperty, przyklejało
znaczek i wysyłało na drugi
koniec Polski do innego kolek-

REKLAMA

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

ale wg powierzchni użytkowej

To nie będzie współczesna wersja słynnej bajki Andersena.
Choć niektóre rzeczy, które za chwilę przeczytacie, mogą wam
się wydać bajkowe. Nie mamy do czynienia z dziewczynką, tylko z emerytem. I nie chodzi o zapałki, lecz etykiety zapałczane,
których Janusz Michalczyk ze Strzegomia zgromadził ponad…
206 tys. sztuk! Powtórzyć jeszcze raz tę liczbę?

REKLAMA

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
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Posadzili bluszcz
Kilka tygodni temu prezydent Roman Szełemej wspominał, że w ostatnim
etapie prac nad budowaną obwodnicą miasta posadzony zostanie szybkopnący bluszcz, który ma sprawić, że przejazd „Europejką” będzie zdecydowanie
milszy. Niedawno słowo stało się ciałem.

wyciszenie hałasu, jaki będzie płynął z ruchu samochodów. Sadzimy
5 tysięcy sadzonek. Od małego
bluszczu później robi się zielona

ściana. Za kilka lat to będzie piękna osłona ekranów. Chcemy, by w
mieście było jak najwięcej takich
terenów, które oczyszczają po-

wietrze i wyglądają ładnie – mówi
prezydent Wałbrzycha.
Projekt sadzenia bluszczu to
jednak także próba dodatkowego
zazielenienia dróg na terenie Wałbrzycha. Ważnym powodem posadzenia bluszczu jest lepsza cyrkulacja powietrza przy większym
zanieczyszczeniu wynikającym ze
wzmożonego ruchu samochodów,
które wkrótce będą przejeżdżać
SCB
obwodnicą.

Rys. Katarzyna Zalepa

- Zaczynamy sadzić drzewa
wzdłuż naszej obwodnicy „Europejki”. Wszystko przez stojące
tu wielkie ekrany mające na celu
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Mailowe czytanie narodowe
Afera z wiadomościami Michała Dworczyka powoli przypomina telenowelę.
Daleko jej do swojskich „Barw szczęścia”, ale podobieństw z „Modą na sukces” widzimy już co najmniej kilka. Tak jak w amerykańskim tasiemcu było
sporo intryg, tak i u nas mamy wiele niejasnych powiązań i niepojętych decyzji „wypływających” ze skrzynki pocztowej Dworczyka. Prędzej zrozumiecie
fizykę kwantową lub opanujecie język chiński niż dowiecie się, o co w tym
chodzi. I chyba właśnie o to… chodzi.

Żebyście zostali totalnie skołowani
jak po zejściu z karuzeli w wesołym
miasteczku. No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że do dziś nie wiadomo
oficjalnie, czy wyciekające maile z
prywatnej skrzynki szefa kancelarii
premiera Mateusza Morawieckiego są
autentyczne, w pełni zmanipulowane
przez hakerów, czy może tak pół na
pół. Wiarygodnych dowodów, że są
fałszywe, nikt nie widział. Same słowa
to trochę za mało.
My też moglibyśmy o sobie powiedzieć, że jesteśmy, ot choćby
muskularnym, czarnoskórym, czte-

rystumetrowcem. Litości, przecież
nikt w to nie uwierzy. Zaręczamy.
Ciemniejsze mamy palce – głównie
opuszki – tylko wtedy, gdy przesadzimy z czekoladą, z kolei aktywność
fizyczna kończy się dla nas na prężeniu mięśni przed lustrem i pograniu
na konsoli w grę FIFA 2021. Gdyby
wyciekające od czerwca fragmenty
maili ze skrzynki Michała Dworczyka
były całkowicie zmyśloną historią, jak
fabuła „Mody na sukces”, to ktoś z
rządu powinien wyjść i pokazać na to
dowody. Tymczasem służby i władza
niechętnie o tym mówią. No więc?

Tak jak w serialu, w którym prowadzony przez rodzinę Forresterów
ekskluzywny dom mody jest jądrem
wszystkiego, tak u nas mamy ciut
mniej elegancki (nie dlatego, że gania po nim kot), ale jednak dom na…
Nowogrodzkiej, z którego zawsze
płyną istotne komunikaty. Ale nie w
tym przypadku. Nawet w chwili, gdy
jego rezydent podobno miał dowiedzieć się z niektórych wiadomości, że
jest tylko „starym dziadem”. Chyba
nie mielibyśmy czelności, żeby tak
napisać o prezesie wszystkich prezesów, a taki Dworczyk kojarzony z

harcerzem w dżinsowych spodniach
i wojskowym plecaku, podobno
tak. Piszemy podobno, bo wciąż nie
wiadomo, czy maile są prawdziwe.
Teraz z innej mańki. Jak to jest, że
polskie służby specjalne, prokuratura,
policja i dziesiątki innych instytucji,
nie potrafiły przez miesiące nie tylko
powstrzymać, ale także zweryfikować
czegoś, co podobno preparują Rosjanie. Zapytacie, co to ma do rzeczy?
Ma, i to bardzo dużo, skoro mówimy
o najważniejszych osobach w państwie, których zarówno prywatne,
jak i te służbowe skrzynki, mogły nie

Fot. użyczone (ZDKiUM Wałbrzych)
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być odpowiednio zabezpieczone.
Odpowiedzi są dwie – innych nie
ma. Albo ludzie podlegli ministrowi
MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu nie
potrafią, albo nie chcą ustalić sprawców. To jak w „Modzie na sukces”
nie wiadomo, kto z kim poszedł już
do łóżka, a kto kogo ma na oku, żeby
przy nadarzającej się okazji zaciągnąć
partnera do sypialni. U nas rządzący
przypominają trochę uczestników
dożynek gdzieś w Filipowie w powiecie suwalskim (sorry filipowianie),
biorących udział w przeciąganiu liny
na boisku szkolnym tuż po ulewie.
Nie trzeba zgadywać, kto pierwszy
wyląduje w błocie. Pewne jest, że w
końcu wszyscy zgodnie umorusają się
po same pachy.
Z maili Dworczyka, który momentami ma minę jakby opuścił program
Elżbiety Jaworowicz, a w studio nie
był tylko statystą, udającym scenografię, lecz głównym bohaterem, którego
prowadząca wzięła w obroty, wynika
jeszcze coś znamiennego. Dowiadujemy się, czym tak naprawdę zajmuje
się władza. Zamiast myśleć nad bezpieczeństwem energetycznym kraju,
podwyżkami cen, galopującą inflacją,
głowy rządzących zaprzątnięte są, nie
bójmy się tego słowa, bzdetami. No
bo jak inaczej nazwać wiadomości o
zakupie ze środków publicznych albumów patriotycznych kolegi ministra,
przeglądaniu kolejnych CV, by móc
umieścić „swoich” w państwowych
gigantach, przyznawaniu nagród
(akurat to pierdołą nazwać nie można) lub o umocnieniu sojuszu z Julią
Przyłębską. Tak, tak, tą samą, która
zakończyła inną operę mydlaną, bo
pod jej przewodnictwem Trybunał
Konstytucyjny orzekł o nadrzędności
prawa krajowego nad unijnym. Co
może oznaczać, że Krajowy Plan
Odbudowy, na który Unia miała dać
miliony, pozostanie tylko planem. Skoro rząd chce na Wigry 3 (pamiętacie
tego czerwonego „składaka”, do którego każdy wzdychał przed komunią)
ścigać się w Tour de France lub innym
Giro d’Italia i tak doganiać Europę…
Zachodzimy jednak w głowę, jak to
jest, że przed laty, gdy Platforma Obywatelska za kilka przekleństw, sowity
rachunek u Sowy za ośmiorniczki i
inne delicje oraz za niezgłoszony tam
gdzie trzeba ekskluzywny zegarek
pewnego Sławka popadła w niełaskę
(i słusznie), to dziś rządowi, rozdającemu miliony łatwą ręką jak ksiądz
komunię na niedzielnej mszy, uchodzi
wszystko na sucho. Nie do wiary!
Tomasz Piasecki
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Podejrzany o zabójstwo za kratkami
Zatrzymany przez policjantów ze Zgorzelca mężczyzna podejrzany o zabójstwo, do jakiego doszło na terenie powiatu dzierżoniowskiego, najbliższe
miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Okazało się, że sprawca postrzelenia ze skutkiem śmiertelnym jest mieszkańcem powiatu wałbrzyskiego.

Bardzo szybko, bo po niecałej dobie
od zdarzenia, kryminalni z Komendy
Powiatowej Policji w Zgorzelcu ustalili
dokładne miejsce, w którym znajdował
się podejrzany o zabójstwo mężczyzna.

Przypomnijmy, że do zdarzenia,
w trakcie którego sprawca postrzelił
śmiertelnie innego mężczyznę, doszło w Niemczy na terenie powiatu
dzierżoniowskiego. Natychmiast

po otrzymaniu informacji o przestępstwie policjanci podjęli działania poszukiwawcze za 34-letnim
mieszkańcem powiatu wałbrzyskiego. W czynności te zaangażowani

Ramię w ramię
z naszą stolicą

byli między innymi funkcjonariusze
z wydziału kryminalnego zgorzeleckiej komendy, którzy namierzyli
poszukiwanego na jednym z parkingów, a następnie go schwytali. Okazało się, że był on już w
przeszłości notowany w związku
z różnymi przestępstwami. Zatrzymany nie posiadał też pozwolenia
na broń. Wobec podejrzanego sąd
zastosował tymczasowy areszt na
SCB
okres 3 miesięcy.
lepsze, czystsze i zdrowsze
jutro – mówi Anna Clunes.
Udział każdego miasta w
inicjatywie CRTZ wiąże się z
szeregiem zobowiązań, m.in.
utrzymaniem globalnego ocieplenia poniżej 1.5°C określonego w Porozumieniu Paryskim,
deklaracji zerowych emisji
netto najpóźniej do lat 40.
XXI wieku czy niezwłocznego
akcesu do planowania co najmniej jednego inkluzywnego i
sprawiedliwego działania na
rzecz klimatu. Uczestnicy zobowiązują się też do zapraszania
partnerów – polityków, dyrektorów firm, inwestorów, ale też
społeczeństwa – do realizacji
działań w celu przezwyciężenia
globalnego zagrożenia klimatycznego.
Wałbrzych należy do polskich liderów działań proekologicznych, zasłynął zwłaszcza

pionierską inicjatywą „Stop
Plastik”. Zdaniem prezydenta
Wałbrzycha Romana Szełemeja udział miasta w kampanii
CRTZ jest naturalną konsekwencją dotychczasowych
działań samorządu.
– Mamy za sobą długą historię przemysłu węglowego,
który funkcjonował z pogwałceniem jakichkolwiek norm
ochrony środowiska. Dlatego
już dawno sformułowaliśmy i
realizujemy cele, wśród których jest radykalne ograniczenie niskiej emisji, wykorzystanie energii odnawialnej czy
tradycyjne, masowe nasadzenia drzew i krzewów. Zdecydowaliśmy, że chcemy uczynić
Wałbrzych urbanistycznym
wzorem czystego miasta XXI
wieku, a to zobowiązuje –
mówi Szełemej.
SCB

Wałbrzych i Warszawa są pierwszymi
miastami w Polsce, które przystąpiły do
globalnej kampanii Cities Race to Zero.
Jej głównym założeniem jest zjednoczenie 1000 miast wokół COP26 i mobilizacja wysiłków na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.
Przystąpienie Wałbrzycha
do kampanii skomentowała
ambasador Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej w Polsce,
Anna Clunes.
- Jestem szczęśliwa, że
Wałbrzych potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz

klimatu, stając się nowym
polskim członkiem kampanii
Race to Zero przed szczytem
klimatycznym w Glasgow.
Wizję przyszłości wolnej od
dwutlenku węgla powinny
realizować władze wszystkich
szczebli. Miasta, które odpowiadają za 75% globalnej

emisji CO2, mają do odegrania szczególnie ważną rolę w
ochronie naszego klimatu i
planety. Zachęcamy wójtów,
burmistrzów i prezydentów
wszystkich wiosek, miast i
miasteczek w Polsce, aby
poszli śladami Wałbrzycha i
dołączyli do tego wyścigu o

Mocne wsparcie

Cities Race to Zero wspiera miasta, które podejmują działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Na razie jest ich około 700 – docelowo CRTZ chce
zjednoczyć 1000 wokół COP26 – konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się
w Glasgow w dniach 31 października – 12 listopada 2021 roku.

REKLAMA

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

» Zdaniem prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja
udział miasta w kampanii CRTZ jest naturalną
konsekwencją dotychczasowych działań samorządu
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Fot. użyczone (SM w Świdnicy)

» Strażnicy miejscy nie umieszczą nikogo
w schronisku bez jego zgody...

Bezdomni nie chcą pomocy...
Świdniccy strażnicy miejscy rozpoczęli już kontrole miejsc, w których bytują bezdomni. Celem działań jest przekonanie osób bez dachu nad głową, aby
przeniosły się do schronisk i noclegowni. To nie jest jednak takie proste...

Duża liczba bezdomnych wynika
z faktu, że łatwo stracić dach nad
głową i wylądować na ulicy. Bardzo
trudno natomiast z takiej sytuacji
życiowej wyjść. Dlatego każdy, bez
względu skąd jest i jaką ma sytuację
materialną, zasługuje na pomoc i poczucie bezpieczeństwa. Nie wszyscy
jednak mają taką potrzebę.

W ostatnich dniach temperatura
w nocy spada niemal do zera.
Pojawiły się już pierwsze przymrozki. Jak dają sobie radę w tych
warunkach osoby bezdomne w
Świdnicy? Każdego roku o tej porze
miejscowa straż miejska wraz z
pracownikami Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej rozpoczyna-

ją kontrole miejsc przebywania
osób bezdomnych. Przeczesują
pustostany, ogródki działkowe,
wiaty śmietnikowe czy okolice
węzłów ciepłowniczych i oferują
bytującym tam osobom pomoc.
W każdym przypadku oferowane
jest umieszczenie takiej osoby
w schronisku dla bezdomnych.

Niestety z różnych względów nie
chcą oni udać się do tego ośrodka.
Czasami decyzja ta uwarunkowana jest ich życiowym wyborem,
częściej jednak problemem jest
alkohol, którego w schronisku
bezwzględnie nie wolno spożywać. Jak ktoś nie chce poddać się
leczeniu i wyjść z bezdomności,

7
to zawsze znajdzie powód, by do
ośrodków pomocy nie trafić. Nie
każdy chce zostać w noclegowni, a
tym bardziej w schronisku. Bo jest
zakaz picia alkoholu, w niektórych
miejscach trzeba też iść do pracy. A
to nie każdemu odpowiada...
Do chwili obecnej w schronisku
umieszczono tylko jedną osobę...
Kilku innych zadeklarowało zgodę
na zakwaterowanie w tym obiekcie,
jak pojawią się silniejsze mrozy.
Jeden z bezdomnych (były podopieczny schroniska w Świdnicy)
poprosił, aby przewieźć go do macierzystej gminy, gdzie został przekazany pracownikom socjalnym.
Niestety wielu odrzuca oferowaną
im pomoc z powodu uzależnienia
od alkoholu. W tym miejscu warto
podkreślić, że to właśnie jeden z
głównych powodów, dla którego
pracownicy służb pomagających
bezdomnym przestrzegają przed
dawaniem datków żebrzącym. Gest,
który motywowany jest współczuciem, może w praktyce sprawić, że
uzależnionemu od alkoholu trudniej
będzie zerwać z nałogiem.
Strażnicy odwiedzając bezdomnych rozdają maseczki, artykuły
żywnościowe, a w razie potrzeby
rozwożą również ciepłe napoje.
Na każdą z tych osób czeka łóżko i
ciepły posiłek w schronisku, jednak
nikogo strażnicy nie umieszczą tam
bez jego zgody.
KaR

REKLAMA

FaktY / reklama
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FaktY
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Doceniany za życia, doceniony po śmierci
Wieloletni proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegomiu
zmagał się z ciężką chorobą. Odszedł do wieczności w 60. roku życia i 34. roku kapłaństwa.

W 2017 decyzją Rady Miejskiej
Strzegomia, ks. Marek Żmuda
został Honorowym Obywatelem
Miasta. W 2018 roku zaś jako
pierwszy został uhonorowany
Medalem Stulecia Odzyskania
Niepodległości.

- Nowa ulica w Strzegomiu jest
piękną pamiątką po człowieku,
którego bardzo ceniliśmy i szanowaliśmy. Dziś nie ma go już z nami,
zmarł przedwcześnie, ale pamięć
pozostała. Ks. Marek Żmuda m.in.
uratował kościół, w którym posługi-

wał jako proboszcz w latach 19972020, stworzył wspaniałą rodzinę
parafialną, był kapelanem branży
kamieniarskiej i wielkim pasjonatem
sportu. Dziękujemy mu za wszystkie
jego dzieła – mówi Zbigniew SuchyKaR
ta, burmistrz Strzegomia.

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Nieco ponad rok po tym smutnym wydarzeniu doszło do odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej
tablicy informującej o nadaniu ulicy nazwy księdza kanonika Marka
Żmudy. Tablicę uroczyście odsłonił siostrzeniec duchownego.

Przerwały jeść obiad,
rzuciły się na ratunek

» Nie każdy postąpiłby tak jak te dzielne funkcjonariuszki...

Fot. użyczone (KWP we Wrocławiu)

Pewien pan wpadł w ręce kilkudziesięciu wściekłych motocyklistów... Doszło do sprzeczki, jeden człowiek był w wyniku tego bity przez kilka
osób. Na pomoc ruszyły dwie dzielne pracownice
świdnickiego aresztu. Nie zastanawiały się nawet
przez moment.

Funkcjonariuszka i pracownik
cywilny systemu dozoru elektronicznego Aresztu Śledczego w Świdnicy
odebrały z rąk komendanta wojewódzkiego policji podziękowania
i listy gratulacyjne za pomoc, którą
okazały napadniętemu kierowcy.
Kobiety, na co dzień związane
zawodowo ze służbą więzienną,

wykonujące zadania w zakresie obsługi systemu dozoru elektronicznego, podczas przerwy obiadowej
spędzanej na jednej z przydrożnych
stacji paliw, zauważyły, jak kilku
motocyklistów biło jednego z kierowców samochodu osobowego.
Panie bez chwili zastanowienia,
natychmiast zareagowały i sta-

nęły w obronie pokrzywdzonego,
oddzielając go od kilkudziesięciu
agresorów. W wyniku podjętej
interwencji przedstawicielek służby
więziennej napastnicy odjechali.
Natomiast po chwili przybyli na
miejsce zdarzenia policjanci, którzy zostali powiadomieni o całym
zajściu.
- Z relacji poszkodowanego kierowcy wynikało, że motocykliści,
którzy poruszali się w dużej i zwartej,
około 80-osobowej grupie, zajechali
mu drogę, chociaż on znajdował
się na drodze z pierwszeństwem

przejazdu. Następnie, kiedy zwrócił
się do nich z prośbą o rozważną
jazdę, został opluty i pobity przez
co najmniej czterech z nich. Ponadto
jeden z agresorów zabrał poszkodowanemu dwa telefony komórkowe i
wyciągnął kluczyki, które znajdowały
się w stacyjce jego samochodu –
relacjonuje kpt. Bartłomiej Perlak ze
świdnickiego aresztu.
W wyniku interwencji przedstawicielek świdnickiej jednostki
agresorzy nie tylko zaprzestali
bicia pokrzywdzonego, ale także oddali zabrane mu wcześniej

przedmioty. - Bohaterkom, bo
tak niewątpliwie należy określić
osoby, które w obliczu dużego
zagrożenia wykazały wielką odwagę i zaangażowanie udzielając
pomocy drugiemu człowiekowi,
bardzo dziękuję. Prezentowana
przez panie postawa stanowi wzór
kompetencji, a przede wszystkim
świadectwo charakteru, które
zasługuje na szczególne społeczne uznanie – mówi nadinspektor
Dariusz Wesołowski, komendant
wojewódzki Policji we Wrocławiu.
KaR

O G ŁO S Z E N I E
„SPOŁEM” PSS w Wałbrzychu ul. Gdańska 10 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lub najem n/w lokali handlowych:
Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł; najem 100zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 27.10.2021 r o godz. 13.00
a najem 27.10.2021r. o godz 13.10 w siedzibie Spółdzielni.
4. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsudskiego 78
Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9
Cena wywoławcza sprzedaży – 62 100 zł najem 800 zł netto
Wadium w kwocie : sprzedaż – 6 210 zł najem 800 zł
Postępowanie : sprzedaż -1 000 zł najem 100 zł
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 27.10.2021 r. o godz.13.20,
na najem 27.10.2021 r
o godz.13.30 w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia posiada do sprzedaży wyposażenie do
sklepów spożywczych tj; rożna, wagi, krajalnice kontakt
784041087.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na zakup lokalu jest
wpłacenie wadium przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI
37 1050 1908 1000 0022 6920 9140 do dnia 25.10.2021r
w przypadku najmu lokalu kwota wadium płatna w kasie
Spółdzielni do godz. 12.00 w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS Wałbrzych , jeżeli
żaden z uczestników licytacji nie dokona co najmniej jednego

postępowania.
Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed przystąpieniem
do przetargu. Wygrywającemu przetarg na sprzedaż lub
najem wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu lub
pierwszego czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu
zostanie przelane na konto wpłacającego lub wypłacone z
kasy Spółdzielni w przypadku najmu lokalu. Jeżeli przetarg nie
dojdzie do skutku, wadium podlega zwrotowi. W przypadku
wycofania się wygrywającego przetarg z podpisania
notarialnej umowy kupna sprzedaży lub umowy najmu kwota
wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wygrywający przetarg na najem lokalu zobowiązany jest do
zapłaty kaucji wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Wygrywający przetarg na zakup lokalu zobowiązany jest do
zapłaty dodatkowo za operat szacunkowy określający wartość
rynkową danej nieruchomości.
Informacji dot. przedmiotu przetargu udziela Sekcja Techniczna
„SPOŁEM” PSS Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE

1.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wałbrzych
Pow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2
Cena wywoławcza -1 838 800 zł
Wadium w kwocie - 183 880 zł
Postępowanie 10 000 zł
Sprzedający oświadcza, że w/w budynek jest częściowo
przedmiotem najmu.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2021 r o godz.12.30 w
Siedzibie Spółdzielni.
2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
Pow. użytkowa – 133,5 m2 SW1W/00037439/3
Cena wywoławcza sprzedaż – 73 116 zł najem – 700 zł netto
Wadium w kwocie sprzedaż – 7 311 zł. najem – 700 zł
Postępowanie sprzedaż – 1 000 zł. najem – 100 zł
Przetarg odbędzie się: na sprzedaż 27.10.2021r.o
godz.12.40,na najem 27.10.2021r o godz.12 50 w siedzibie
Spółdzielni.
3.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 52
Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6
Cena wywoławcza: sprzedaż -62 000. zł najem – 600 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 6. 200 zł; najem - 600 zł

roZmoWa tYgoDNIa
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Farma znaczy oszczędności
Za niedługo Wałbrzych i okolice mają szansę stać się regionem czerpiącym energię głównie z odnawialnych źródeł. Początek za chwilę
zostanie zrobiony, a wszystko za sprawą inwestycji, na które pieniądze otrzymał Wałbrzyski Klaster Energetyczny. O prądzie z promieni
słonecznych rozmawiamy z Krystianem Ulbinem, dyrektorem biura
WKE.
istnieje od 4 lat,
ale niewiele się o
nim dotąd słyszało.
Dlaczego było o was
cicho?
- Rzeczywiście klaster powstał w 2017
roku i od razu przystąpiliśmy do certyfikacji w
ówczesnym Ministerstwie Energii. Był to
długi pro-

Fot. użyczone (archiwum WKE)

Starą Kopalnię, PEC, Aqua-Zdrój oraz
MZUK. Tak duży i skomplikowany
projekt z całą pewnością to duże
wyzwanie, ale jesteśmy przekonani,
że ciężka praca to klucz do sukcesu.
Otrzymaliście ponad 6,5 ml zł
dofinansowania, ale cały projekt
ma pochłonąć 15 mln zł. Skąd
będzie pochodziła pozostała część
kwoty?
- Pozostała część to wkład własny
poszczególnych partnerów.
Najważniejszym elementem
projektu jest budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy 2 MW?
- Przypomnę tylko, że farmę o mocy 2MW wybuduje
Miejski Zakład Usług Komunalnych. Tak, jest to
zdecydowanie największa
inwestycja tego projektu,
w ramach którego łączna
moc powstałych źródeł to
2,89 MW. To ogromne
wyzwanie dla MZUK-u, ale też szansa na
obniżenie bieżących
kosztów funkcjonowania.
Jakie wymier» – Każde rozwiązanie powodujące bieżące oszczędności w mojej ocenie jest ważne i
ne korzyści,
potrzebne – mówi Krystian Ulbin, dyrektor biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego
poza oczywiście
Gdy usłyszałem, że Wałbrzyski ces, ale certyfikat uzyskaliśmy z dbałością o środowisko naturalKlaster Energetyczny otrzymał wyróżnieniem.
ne, przyniesie uruchomienie tej
miliony na budowę infrastruktuAle coś konkretnego udało się potężnej farmy?
ry służącej wytwarzaniu energii chyba zrobić w tym czasie?
- Efekt ekologiczny jest bardzo
pochodzącej z promieniowania
- Oczywiście. W 2020 roku utwo- ważny, jeśli mówimy o zrównowasłonecznego, w pierwszej chwili rzyliśmy grupę zakupową energii żonej polityce i transformacji energepomyślałem „wow”. Pan też?
elektrycznej i jej członkowie na tycznej. Projekt wpisuje się również
- Tak! Muszę przyznać, że radość wspólnym przetargu zaoszczędzili w program Zielony Wałbrzych, którebyła duża, choć od początku miałem kilkaset tysięcy złotych. W tym roku go inicjatorem był prezydent Roman
świadomość, że mamy realną szansę dodatkowo tworzymy grupę zakupo- Szełemej, który zainicjował także
sięgnąć po te środki, ponieważ nasz wą gazu ziemnego. Poza tym samo powstanie Klastra Energetycznego.
wniosek był dobrze przygotowany. przygotowanie wniosku o dofinanso- Ale ten projekt to przede wszystkim
Jest to ogromna zasługa członków wanie, a tak naprawdę kilkunastu in- oszczędności finansowe, a chyba
naszego klastra, w szczególności lide- westycji, to długi proces. Zapraszam każdemu zależy na tym, by mniej
ra projektu, Miejskiego Zakładu Usług wszystkich do odwiedzenia naszej wydawać. Jeśli do tego dodamy dbaKomunalnych w Wałbrzychu, który strony www.klasterenergetyczny.pl łość o naturę, to czego chcieć więcej.
wziął na siebie największy ciężar.
oraz śledzenia fanpage’a na FaceNa co konkretnie wystarczy
Słyszę dumę w głosie, czy tylko booku, gdzie staramy się na bieżąco produkowana na farmie energia i
tak mi się wydaje?
informować o naszych działaniach.
kto będzie z niej korzystał?
- Nie, to nie złudzenie, naprawdę
To będzie pierwsze tak duże
- Z produkowanej energii przede
jesteśmy wszyscy niezwykle dumni, wyzwanie dla WKE?
wszystkim będą korzystać poszczeże nasze starania zostały docenione.
- Już obecnie dużym wyzwaniem gólni partnerzy projektu. Oczywiście
Mamy też nadzieję, że takie przed- dla nas jest chociażby obsługa grup do bieżącej działalności.
sięwzięcie stanie się początkiem zakupowych, które tworzone są
A jest plan, by magazynować
głębokiego rozwoju Wałbrzycha i przez kilkadziesiąt różnych podmio- wytworzoną w elektrowni energię
okolic jako regionu czerpiącego ener- tów. Inwestycje w ramach wspo- i odsprzedawać ją z zyskiem?
gię głównie z odnawialnych źródeł. mnianego projektu będą realizo- Jesteśmy otwarci na nowe proWszystko ładnie brzmi, ale za- wane przez 7 partnerów – gminy pozycje i projekty. Swoje działanie
stanawia mnie co innego. Klaster Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Wałbrzych, opieramy o opinie ekspertów oraz

innowacyjne na skalę kraju rozwiązania. Magazyny energii to z całą
pewnością przyszłość, a pewnie za
chwilę i konieczność. Już teraz bardzo mocno zastanawiamy się nad
takim rozwiązaniem.
Mniejsze farmy powstaną przy
Aqua-Zdroju i na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Wałbrzychu. Czy to oznacza,
że kompleks i firma staną się
dzięki temu niezależne energetycznie?
- W przypadku PEC-u powstanie
całkiem spora instalacja, bo o mocy
0,45 MW, druga co do wielkości w
ramach wspólnego projektu. Pewnie w obu przypadkach planowane
inwestycje nie spowodują całkowitej niezależności energetycznej,
ale będą miały znaczny udział w
dywersyfikacji źródeł dostaw. Tutaj wraca także temat magazynu
energii, który będzie konieczny, aby
uniezależnić się od zewnętrznych
dostawców.
To może naiwne, ale skoro w
naszej rozmowie przewinęło się
kilkukrotnie słowo „oszczędności”, muszę o to zapytać. Jeśli
na basenie prąd ma pochodzić
z promieni słonecznych i podobnie będzie w PEC-u, to może za
bilety do Aqua-Zdroju i za ciepło w mieszkaniach zapłacimy
mniej?
- Miło by było (uśmiech). To
pytanie należy kierować jednak
bezpośrednio do tych podmiotów,
ale przy szalejącej inflacji nie wiem,
czy obniżka czegokolwiek jest
możliwa. Koszty wszystkiego rosną
niesamowicie, w ostatnim czasie
widzimy, jak podrożał chociażby
gaz ziemny czy prąd. Więc każde
rozwiązanie powodujące bieżące
oszczędności w mojej ocenie jest
ważne i potrzebne.
Instalacje fotowoltaiczne powstaną też w Wałbrzychu w budynkach użyteczności publicznej
– bibliotece, urzędzie miejskim,
domu seniora. Czy to sprawi, że
instytucje te będą samowystarczalne energetycznie?
- Moc instalacji w poszczególnych
jednostkach została dobrana na
podstawie danych historycznych
zużycia energii, więc szanse na bilansowanie się danego budynku są
duże. Ale problemem, co powtarzam

na każdym kroku, jest zawsze magazynowanie energii. Co prawda mali
wytwórcy to tzw. prosumenci, a magazynem jest sieć dystrybucyjna, ale
martwiące jest to, że rząd zapowiedział zmianę przepisów w tym zakresie. Choć proponowane rozwiązanie
ma obowiązywać od nowego roku,
to nie jest jeszcze dokładnie znane.
Panele pojawią się ponadto w
kilku miejscach Głuszycy i Jedliny.
Zaryzykuje Pan tezę, że strategiczne miejsca „wzbogacą się” o
instalacje fotowoltaiczne?
- Nasz klaster to rzeczywiście nie
tylko Wałbrzych, ale także m.in. Głuszyca i Jedlina-Zdrój. Cieszę się, że
gminy przystąpiły do tego projektu.
Dzięki temu kolejne obiekty użyteczności publicznej zyskają swój prąd.
Ważne obiekty. Proszę pamiętać, że
to zawsze wiąże się z obniżeniem
kosztów bieżących.
Tak, tak, to już wiem. Dysponujecie konkretnymi wyliczeniami
ile uda się zaoszczędzić dzięki
farmom?
- Szczegółowe wyliczenie jest trudne do oszacowania, ponieważ dość
mocno waha się cena prądu. W poszczególnych okresach mamy także
różne zużycie. Ale oszczędności idą
w setki tysięcy złotych. Na ostatniej
konferencji prasowej prezes MZUK
Bogdan Stanek mówił, że spółka
miesięcznie wydaje ok 100 tys. zł na
prąd, a inwestycja ma zwrócić się w
ciągu 6-7 lat, więc to pokazuje najlepiej skalę oszczędności. W przypadku
Aqua-Zdroju roczna oszczędność
to kwota około 50 tys. zł, a proszę
zwrócić uwagę, że cena prądu cały
czas rośnie.
Kiedy w Wałbrzychu, Głuszycy
i Jedlinie dzięki projektowi WKE
„popłynie” pierwszy prąd z promieni słonecznych?
- Przed nami przygotowanie przetargu, który ze względu na ilość
partnerów projektu będzie dość
skomplikowany. Ale tempo jest cały
czas duże, więc liczymy, że większość zadań wykonamy w przyszłym
roku. Tutaj raz jeszcze chciałbym
podziękować wszystkim naszym
partnerom za wzorową współpracę.
Bez zaangażowania poszczególnych
podmiotów tego projektu, sukcesu,
o którym rozmawiamy, po prostu by
nie było.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

REKLAMA

WIESZ CO | NR 42/19.10.2021 r.

REKLAMA

10

Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad
Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu przeprowadził część praktyczną warsztatów „Zabytek-21”.
Były to ćwiczenia z zakresu ochrony dóbr kultury
w sytuacjach kryzysowych, które przeprowadzono na tamie w Zagórzu Śląskim.

państwowej i jednostek wojskowych z terenu województwa

WAŁBRZYCH

Fot. użyczone (Daria Janczak)

Tym razem szalone dziewczyny zaangażowane w przedsięwzięcie postanowiły uszczęśliwić
Grzegorza Pietronia z Wałbrzycha. Na co dzień pracownika cywilnego instytucji państwowej,
któremu niepełnosprawność
towarzyszy od najmłodszych
lat. Jest osobą niedosłyszącą i
żeby jako tako funkcjonować,
ma wszczepione dwa implanty
ślimakowe. Jak mówi, jednak
nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.
Nasz bohater codziennie udowadnia, że swoją determinacją
można osiągnąć wiele. Najpierw
skończył studia licencjackie, potem magisterskie, aż w końcu
podyplomowe. Interesuje się
tańcem, modą, grami planszowymi, podróżuje, czyta książki,

REKLAMA

» Sesję
zorganizowano
specjalnie dla
niedosłyszącego
Grzegorza
Pietronia

SCB

» Bohaterki sesji wymalowały się do zdjęć specjalnie tak, jakby były pobite

Nie dla przemocy!
Rozbili auto, potłukli szyby łomami, rozpalili
ogień na masce… Jeśli pomyśleliście, że to kibice Albanii po meczu z Polską, to jesteście
w… błędzie. Tak było podczas czwartej edycji fajnej akcji, o której już nieraz u nas czytaliście. Miło jest bowiem spełniać marzenia
osób niepełnosprawnych o profesjonalnej sesji zdjęciowej.

zeum oraz ochrona zabytkowej zapory wodnej. W trakcie
przećwiczono m.in. procedurę
uruchomienia polskich sił zbrojnych do wsparcia administracji
publicznej w zakresie ewakuacji
najcenniejszych eksponatów w
muzeum, a także ochronę obiektu zabytkowego, spełniającego
jednocześnie funkcję przeciwpowodziową.

Fot. użyczone (UG Świdnica)

Ćwiczyli na tamie

dolnośląskiego, a także fachowcy ze Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Wysokościowego
„Świdnica” oraz grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej we
Wrocławiu. Ćwiczenia przeprowadzone zostały w Zagórzu
Śląskim. Główne zadania realizowane w części praktycznej
warsztatów pod kryptonimem
„Zabytek-21” to ewakuacja mu-

pasjonuje się ogrodnictwem,
a w wolnym czasie często
spotyka się ze znajomymi.
Nie omija też szerokim łukiem
siłowni oraz klubów fitness.
Powodem do zrobienia sesji
zdjęciowej był Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, który
obchodzono 2 października.
Afrodyta Nowak, Gabriela
Janczak, Małgorzata Drąg,
Stanisława Barczak wspólnie
z członkami Grupy Biegowej
Predators Wałbrzych Agnieszką
Wyszowską i Katarzyną Kucharską spotykały się na planie
zdjęciowym, by zrobić wystrzałowe fotografie. Nad oprawą

graficzną czuwał Marek Berne
z Nowej Rudy, a za profesjonalną obsługę drona odpowiedzialny był Piotr Pawlina
ze Świebodzic. Wspominamy
o ludziach zaangażowanych
w projekt, bo jesteśmy pełni
podziwu, że w wolnym czasie
chce im się pomagać innym
oraz uświadamiać w ważnych
sprawach.
Wiecie jak wiele form przybiera przemoc domowa wobec dzieci i kobiet? I że nie
zawsze chodzi tylko o bicie i
wyzywanie? Właśnie! Daria
Janczak, która na co dzień jest
policjantką, wraz z Afrodytą

Nowak do końca października
prowadzą swój projekt „Stop
przemocy”. Na Facebooku
rozmawiają z osobami, które
doświadczyły przemocy i z
niej się uwolniły. Teraz bardzo
ważna rzecz. O pomoc prawną oraz opiekę psychologiczną
możecie zwrócić się pisząc
wiadomość na adres mailowy:
valkiria1000@wp.pl. Spotkania organizowane są w każdy
poniedziałek o godz. 16:00
w Miejskim Domu Kultury w
Świebodzicach. Możecie umówić się osobiście lub anonimowo na rozmowę telefoniczną.

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

ToP

REKLAMA

WALIM

W ćwiczeniach wzięli udział
przedstawiciele administracji
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

Przebudują bibliotekę
Uzdrowiskowej gminie udało się pozyskać kolejną
dotację w wysokości ponad 2,2 mln zł. Pieniądze
zostaną przeznaczone na kompleksową przebudowę
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju.

Krótko mówiąc uzyskano dofinansowanie na dostosowanie bazy infrastrukturalnej biblioteki do współczesnych
standardów obiektów użyteczności

publicznej. Po to, by zwiększyć poziom
atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez
odpowiednią aranżację przestrzeni

i wyposażenie biblioteki. W ramach
konkursów można było ubiegać się o dofinansowanie projektów, czyli przedsięwzięć polegających na realizacji jednego
z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub
modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.
Kwota dofinansowania dla szczawieńskiej placówki to aż 2 miliony 250 tys. zł.
- Wszyscy, którzy korzystają z naszej biblioteki, widzą, że niektóre rze-
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czy należy zmodernizować. Pojawi się
między innymi winda, która umożliwi
osobom starszym i niepełnosprawnym korzystanie z obiektu – mówi
burmistrz miasta Marek Fedoruk.
W planach jest także powstanie sali
koncertowej, a także sal wykładowej
i wystawowej. Pojawi się zdrojoteka,
a więc miejsce do relaksu i odpoczynku. Przebudowany zostanie również
dział dziecięco-młodzieżowy.
SCB

» Prace literackie wysyłane na
konkurs powinny mieć maksymalnie
5 stron maszynopisu (format A4,
czcionka 12)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Macie tyle możliwości, nie dajcie się dwa razy prosić

GŁUSZYCA

Piszcie i wymyślajcie, skoro lubicie
Ten konkurs skrojony jest dla tych z was, którzy uwielbiają pisać, a przy okazji wymyślać niesamowite historie, oparte na dziejach związanych ze starymi fotografiami.
A jeśli do tego pasjonuje was świat fantasy lub kryminalne zagadki, to już w ogóle
musicie wziąć udział w tym niesamowitym konkursie.
Centrum Kultur y-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
przygotowała coś specjalnego.
Po raz trzeci organizuje Konkurs

Literacki o Pióro Stanisława Michalika. Jak domyślacie się ze wstępu
do tego artykułu, zapowiada się
fascynująca przygoda z pisaniem.

Podejmiecie rękawicę? Zapraszamy do uczestnictwa pasjonatów
literackiego tworzenia z Głuszycy
oraz miłośników miasta.

Cel konkursu dla wszystkich jest
chyba dość oczywisty. Chodzi o zaprezentowanie własnej twórczości
literackiej, promocję zasobów kul-

ŚWIDNICA

To chyba dobre słowo, bo
to, co po niej zostało, trudno
nazwać czymkolwiek. Świetnie, że miasto wzięło się za jej
odbudowanie.
A więc powstanie taras
widokowy wraz z altaną i
fontanną kaskadową znaj-

dującą się w korpusie tarasu. Przebudowana zostanie
również fontanna wolnostojąca. W planach jest montaż
oświetlenia, krótko mówiąc
iluminacji obiektu, budowa balustrad oraz nowych
schodów prowadzących do

altany. Dopełnieniem będą
nowe nasadzenia drzew,
krzewów i bylin. Wspomnijmy jeszcze o firmie, która
wymyśliła, jak to miejsce ma
wyglądać w niedalekiej przyszłości. To Autorskie Biuro
Projektów „a”, które uzyskało

turowych, historycznych i przyrodniczych gminy, a także o upamiętnienie
postaci zmarłego Stanisława Michalika, lokalnego twórcy, pasjonata
historii i miłośnika regionu.
W konkursie mogą wziąć udział
zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby
dorosłe. Jedynym ograniczeniem jest
właściwie tylko wyobraźnia. W tegorocznej edycji organizatorzy czekają
na prace w jednej z trzech kategorii.
Może to być historia ze starych fotografii albo dzieje z krainy fantasy
lub też kryminalne zagadki. Ważne
jest to, by nadesłane prace nawiązywały do Głuszycy. Każda z trzech
kategorii szczegółowo opisana jest w
regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.ckmbp-gluszyca.pl.
Wasze historie muszą mieć określoną
objętość – maksymalnie 10 stron maszynopisu (format A4, czcionka 12).
Dla najlepszych pisarzy przewidziano nagrody rzeczowe. Prace możecie
nadsyłać do centrum kultury do 2
listopada do godz. 10:00 na adres
mailowy: ckmbp@gluszyca.pl. Finał
konkursu z wręczeniem nagród odbędzie się 11 listopada. Konkurs objął
patronatem honorowym burmistrz
Głuszycy Roman Głód. Co możemy
na koniec napisać? Jeśli czujecie się na
siłach i chcielibyście, żeby wasze literackie próbki ujrzały światło dzienne,
nie zwlekajcie. Pochwalcie się swoim
talentem literackim!
Red

» Za rok w tym miejscu nie zastaniecie
już ruiny. Prężyć będzie się pięknie
odrestaurowana altana

Fot. użyczone (UM Świdnica/Wiktor Bąkiewicz)

Park, który pewnie
każdego zaskoczy
Wielu świdniczan od lat oczekiwało na tę inwestycję.
Nie, nie chodzi o remonty kolejnych ulic czy chodników lub stawianie następnych inkubatorów przedsiębiorczości. To jest miejsce dla części mieszkańców…
kultowe. Nie lubimy tego słowa, ale w przypadku altany w Parku Młodzieżowym tak właśnie jest. Ruszyła jej
odbudowa.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)
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wszelkie niezbędne zgody
od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt
prac to ponad 3,3 mln zł.
Zgodnie z umową powinny
zakończyć się 30 października
przyszłego roku. Inwestycja
otrzymała dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Inwe-

stycji Lokalnych. Świdnica
dostała na ten cel 2,3 mln zł.
A skoro jesteśmy przy Parku
Młodzieżowym, musicie wiedzieć, że to kolejne zielone
miejsce na mapie Świdnicy,
po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, które doczekało się

gruntownej modernizacji.
Posadzono tu nowe drzewa, krzewy i byliny. Park jest
oświetlony, monitorowany,
doskonale zagospodarowany.
Obok ciągów pieszych są też
te rowerowe. Za niedługo
odbudowana zostanie altana.
Red
Jest pięknie!

Co W gmINaCH pISZCZY / reklama
» „Rowerowa 500” to
pomysł włodarzy trzech
podwałbrzyskich gmin

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Macie tyle możliwości, nie dajcie się dwa razy prosić

GŁUSZYCA/JEDLINA-ZDRÓJ/WALIM

Należało im się, bardzo!
W niektórych konkursach nietrudno wskazać zwycięzcę. Patrzycie
na wybory miss i z góry wiecie, która z dziewcząt zostanie tą „naj”.
Albo na festiwalu filmowym możecie w ciemno wskazywać aktora,
który wyjedzie z największą liczbą statuetek. Tak też było podczas
Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej w Świdnicy.
Może to nie był typowy konkurs, ale byliśmy niemal pewni,
że w kategorii Turystyczny
Produkt Roku wyróżnienie

otrzyma „Rowerowa 500”.
Czyli pomysł, który zrodził się
w głowach włodarzy trzech
miejscowości z powiatu wał-

brzyskiego, o którym kilkukrotnie już pisaliśmy. A który
niemal z miejsca stał się hitem.
Nie tylko wśród mieszkańców

Głuszycy, Jedliny i Walimia, ale
także wśród turystów.
Inicjatywa trzech podwałbrzyskich gmin tak naprawdę

dopiero raczkuje i rozwija
się, jest nowością, ale już
została dostrzeżona i nagrodzona. Przyznajcie, jesteście
zdziwieni? My wcale! Pomysł
został wyróżniony w trakcie
odbywającego się niedawno
w Świdnicy Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej. Przypomnijmy tylko tym, którzy
być może nie wiedzą, o czym
piszemy, że w tym roku trzy
gminy przygotowały około
500 kilometrów tras rowerowych wraz z niezbędną
infrastrukturą. Nie po to, aby
się na nich ścigać, ale żeby
uprawiać turystykę rodzinną.
- Naszą inicjatywę kierujemy przede wszystkim do
osób, które traktują rower
jako wygodny środek transportu, dlatego oprócz tras,
miejsc obsługi rowerzystów,
wypożyczalni czy parkingów
oznaczyliśmy na mapie inne
miejsca przydatne turystom.
Są to oczywiście zabytki,
punkty widokowe, ale także
kąpieliska, punkty gastronomiczne i noclegowe z dodatkową ofertą dla osób podróżujących jednośladem. Chodzi
między innymi o możliwość
bezpiecznego pozostawienia
roweru czy umycia sprzętu
– opowiada Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju. Gdy-

13
byśmy poprosili o wypowiedź
burmistrza Głuszycy lub wójta
Walimia, pewnie mówiliby w
podobnym tonie.
Przygotowania do stworzenia „Rowerowej 500” trwały
około roku. Najpierw wytyczono trasy i przygotowano
mapę w formie elektronicznej
i papierowej. Do udziału w
przedsięwzięciu zaproszono
lokalnych przedsiębiorców z
branży turystycznej. Projekt
ruszył w czerwcu tego roku
na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego „Active
Jedlina” przy ul. Kłodzkiej.
W trakcie wakacji na trasach
„Rowerowej 500” trwał rodzinny rajd rowerowy, a w
tym miesiącu szczegółowo
zaprezentowano trasę „J1”
podczas pikniku przy nowych
single trackach obok Hotelu
Jedlinka.
Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej to prestiżowe wydarzenie. Dodajmy, że w czasie finałowej gali przyznano
także wyróżnienia laureatom
programów: Turystyczny Produkt Roku, Usługa Roku oraz
Przyjazna Gmina. Nagrody
wręczali prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska
oraz wiceburmistrz Trutnowa
Tomasz Eichler.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

Czekają, czekają i nie…

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

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

DUSIA, nr ewidencyjny 92/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 17.07.2021

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

HALKA, nr ewidencyjny 87/21
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 10.07.2021

KLOPSIK, nr ewidencyjny 123/21
Wiek: ok. 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 19.08.2021

PLASTUŚ, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.01.2021

SZYSZKA, nr ewidencyjny 32/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 11.05.2021

ZORZA, nr ewidencyjny 127/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.08.2021

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

… mogą się doczekać, żeby je ktoś przytulił, na nowo pokochał, po prostu zaadoptował czworonogi
ze schroniska. Wiemy, że wiele kotów i psów powtarza się w tej rubryce. Świadczy to o tym, że nie
ma tłumów, aby przygarnąć zwierzaka. Właśnie dlatego usilnie namawiamy was co tydzień, żeby to
zmienić.
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NIe ma NaS W DomU

NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (Tomasz Tracewski)

» Panorama z okolic Dziobu

Doliny, trony i bocianie gniazdo
Nie ma to jak enigmatyczny tytuł, skłaniający czytelników do przeczytania
artykułu. Co też autor miał na myśli. Nie chcemy być jak nauczycielka języka polskiego w szkole, więc szybko wyjaśniamy, o co nam chodzi. O Mieroszów, który jak na tak małą gminę ma naprawdę wiele do zaoferowania
miłośnikom turystyki pieszej.
Góry Suche skrywają dużo
ciekawych miejsc, które w
większym lub mniejszym
stopniu nadgryzł ząb czasu.
Spacerując po okolicznych
wzgórzach można poczuć
niesamowity klimat i wyobrazić sobie, jak tu mogło
być dawniej. Proponujemy
wam podróż do przeszłości.
Gotowi na wyzwanie?! Pokażemy wam jeden dłuższy
i dwa krótsze spacer y w
okolicach Mieroszowa, Sokołowska i Łącznej, które
po prostu warto zobaczyć.

Przełęcz Trzech Dolin
z Sokołowska (ok. 9 km
– czas przejścia w obie
strony ok. 3 godz.)
Sokołowska chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Była
miejscowość uzdrowiskowa z
mnóstwem zabytków, ciekawych miejsc, których klimat
czuć na każdym kroku. Warto przypomnieć największe
atrakcje – byłe sanatorium
dr Brehmera „Grunwald”,
który podnosi się z ruin dzięki
Fundacji In Situ, zabudowa sanatoryjna „Biały Orzeł”, zabyt-

» Dwa trony powstałe jako symbol współpracy Polski i
Czech

kowa cerkiew prawosławna
im. Św. Michała Archanioła.
Skwery, uliczki, dawne budynki sanatoriów np. Krokus
czy Odrodzenie – każde z nich
ma coś, przy czym warto się
na chwilę zatrzymać i chłonąć
wzrokiem.
Wycieczkę proponujemy zacząć na początku miejscowości, niedaleko pętli autobusowej, bądź w przypadku braku
miejsca przy „Grunwaldzie”.
Stamtąd podążając w górę
miejscowości przy skwerze
im. dra Sokołowskiego musicie skręcić w malowniczą Aleję
Lipową, by przy jej końcu ujrzeć piękny widok na Góry Suche. Następnie znów powinniście skręcić w lewo i kierować
się w stronę wejścia do lasu.
Droga prowadzi w kierunku
Przełęczy pod Krzywuchą. W
trakcie wędrówki można zwiedzić dwie atrakcje – cmentarz
rodziny Römpler (właścicieli
sanatorium „Biały Orzeł”), a
także pozostałości nieistniejącej już skoczni narciarskiej
Freudengund Sprungschanze
na zboczu Kostrzyny, gdzie

kiedyś trenowali niemieccy
skoczkowie przygotowując
się do zimowej olimpiady
w Garmisch-Partenkirchen.
Dochodząc do żółtego szlaku
skręćcie w prawo. Tu zaczyna
się najtrudniejszy fragment
wycieczki, czyli podejście pod
wzgórze Radosno, na którym
znajdują się ruiny zamku o
tej samej nazwie. Budowla
powstała w XIII wieku, jako
jedna z warowni strzegącej
traktu handlowego, zniszczona podczas wojen husyckich.
Do dziś zachowała się kamienna wieża widokowa o
wysokości ponad 7 metrów.
Następna część trasy jest już
łatwiejsza. Żółtym, a następnie zielonym szlakiem dojdziecie do Przełęczy Trzech Dolin,
miejsca bardzo widokowego,
z najwyższą kulminacją Gór
Kamiennych – Waligórą (936
m n.p.m.) a także urokliwym
schroniskiem „Andrzejówka” zbudowanym w 1933 r.
Pyszne, lokalne jedzenie, miła
obsługa sprawią, że poczujecie się tu jak u siebie. Dalsza
część wycieczki to swobodne

zejście w stronę Sokołowska
zielonym szlakiem ok. 3 km
– Doliną Sokołowca. Rosną
tu rzadkie gatunki roślin: śnieżyca wiosenna, wawrzynek
wilcze łyko, lilia złotogłów,
orlik pospolity. Na zboczach
Krzywuchy i Granicznej można
spotkać muflony, jelenia europejskiego, a także pluszcze.
Kościelna Góra
w Mieroszowie – trony
Mieszka i Dobrawy
Jednym z ciekawszych
miejsc w Mieroszowie

oprócz zabytkowego rynku
oraz kościoła p.w. Św. Michała Archanioła jest także
Kościelna Góra i znajdujące
się na niej atrakcje. Dłuższy
spacer malowniczymi alejkami możecie umilić sobie,
korzystając z infrastruktury
w pobliżu wieży widokowej.
Wybudowana została tam
drewniana wiata, „Ławeczka dla zakochanych” oraz
dwa duże trony – Mieszka
i Dobrawy. Symbol tysiącletniej współpracy Polski i
Czech. Wycieczkę zacznijcie
z parkingu obok kościoła
p.w. Św. Michała Archanioła skręcając w prawo,
po 200 m dojdziecie do
muszli koncertowej. Stąd
pomaszerujcie w kierunku
wieży widokowej. Jest to
także bardzo dobry punkt
widokowy. Na Góry Suche,
Zawory i oczywiście całe
miasto.

Bocianie Gniazdo
na Dziobie
Polecamy udać się także w
czeskie Góry Stołowe – pasmo Zaworów, które ciągnie
się pomiędzy miejscowościami Łączna i Różana. Od tego
roku wzbogaciło się o nową
atrakcję – Bocianie Gniazdo
na Dziobie z widokiem na
ptaki. To ekologiczny projekt,
dzięki któremu poznacie
górę Dziób i poszerzycie
swoją wiedzę o ptakach występujących w tamtych okolicach. Gniazdo to też dobry
punkt widokowy na Góry
Suche, Stołowe, Karkonosze
oraz Obniżenie Mieroszowskie. Około 100 m przed
szczytem możecie odpocząć
w miejscu przeznaczonym
dla tur ystów ze stołem i
ławkami. Wycieczkę zacznijcie z miejscowości Łączna
(200 m przed ZOO Łączna)
jest wejście na specjalnie
oznakowaną ścieżkę.

» Tu warto się zatrzymać na lokalne specjały

Red
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Fot. użyczone (Świdnicki Portal Historyczny)

» Zajazd i lokal rozrywkowy Heinricha
Leupolda, obecnie wałbrzyski teatr
dramatyczny (Fot. Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu, rok 1924)

Zemsta na deskach po wojnie
Niełatwo nam sobie dzisiaj wyobrazić, w jak trudnych warunkach rodziła się po II
wojnie światowej wałbrzyska kultura. W miejscu, w którym mieszały się różne wartości, tradycje i obyczaje osób napływających z różnych stron kraju. Przesiedleńców zza
Bugu, reemigrantów z Francji czy ocalałych z zagłady w okolicznych obozach pracy.
» Sala hotelu Försterhaus na Podgórzu (po wojnie Cyganeria), w której działał Teatr Miejski
im. A. Fredry i teatr kukiełkowy (Fot. www.polska-org.pl, lata 20. XX w.)

Na szczęście przeciwności
losu nie zgasiły zapału osób,
które czując głód polskiej kultury z całych sił dążyły do jej
rozwoju. Tak też było z wałbrzyskim teatrem. Przedwojenny Wałbrzych nie posiadał
własnego stałego teatru (ani
budynku, ani zespołu aktorów). Przedstawienia goszczących w mieście zespołów
odbywały się w sali hotelu
Zum goldenen Schwert (Rynek
5) lub w kinie Capitol. W 1926
r. policja budowlana zakazała
organizowania imprez w sali
wspomnianego hotelu, ze
względu na bezpieczeństwo

widzów. Ostatecznie sala koncertowo-teatralna w hotelu
została wyburzona po wojnie.
W czasach współczesnych sala
miała swoje „pięć minut” w
historii wałbrzyskiej kultury, o
czym za chwilę.

Teatr Lalki i Aktora

W połowie maja 1945 r. do
Wałbrzycha przyjechali Melania i Tadeusz Karwatowie.
W okresie międzywojennym
związani byli z teatrzykiem kukiełkowym „Baj-Baj”, któremu
patronował Związek Zawodowy Kolejarzy w Sosnowcu.
Po przyjeździe zabrali się za

organizowanie teatru lalek.
Chociaż nie mieli własnych samochodów, sali, pracowników
technicznych, a pierwsze próby
odbywały się w ich mieszkaniu
(tam też była pracownia lalek i
dekoracji), już 5 listopada ten
amatorski wówczas teatr rozpoczął działalność. Na pierwszą premierę przygotowano
sztukę Marii Kownackiej „O
dzielnym szewczyku, złotowłosej królewnie, strasznym
smoku i królu Goździku”. W
przedstawienie zaangażowani
byli Tadeusz Karwat (reżyser),
Ferdynand Drabik (scenograf),
Władysław Tyc (muzyka) oraz
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aktorzy: Anna Białas, Melania
i Tadeusz Karwat oraz Zdzisław
Sanecki. Początkowo teatr gościnnie występował w Cyganerii na Podgórzu (opisałem ją w
trzecim odcinku artykułu o wałbrzyskich kinach, WieszCo, nr
51 z 22.12.2020), ale także w
świetlicach, na terenie kopalni
czy w Robotniczych Towarzystwach Przyjaciół Dzieci. Warto
podkreślić, że wałbrzyski teatr
był szóstym (lub ósmym) w
kolejności powstania polskim
teatrem lalkowym. Jednocześnie był pierwszym z takich
teatrów na tzw. Ziemiach Odzyskanych, które rozpoczęły
działalność w miastach: Wałbrzych (1945), Słupsk (1946),
Wrocław (1946), Opole (1949),
Szczecin (1953) i Zielona Góra
(1962). Niestety odległość
Cyganerii od Śródmieścia zaczęła się ujemnie odbijać na
frekwencji publiczności. Szybko
znaleziono sposób jak temu
zaradzić. Opisana wcześniej
sala hotelowa po wojnie trafiła
pod opiekę Związku Inwalidów
Wojennych. Niestety, wraz
ze sceną i przyległymi pomieszczeniami była kompletnie
zniszczona. Ponieważ związek
jej nie użytkował, a także nie
był w stanie jej uruchomić,
oddał ją Zarządowi Miejskiemu, który ją wyremontował
i doprowadził do stanu używalności. 12 stycznia 1947 r.
nastąpiło uroczyste otwarcie
sali teatru lalek na 525 miejsc.
Prowadziły do niej strome żelazne schody, trzeba ją było we
własnym zakresie ogrzewać
i sprzątać, a liczba miejsc na
widowni była zbyt duża jak na
potrzeby dziecięcego teatru.
Ale osiągnięto pewne pozory
stabilizacji. Pierwszy skromny
jubileusz – setne przedstawienie – teatr obchodził 19
października 1947 r. Przez
pierwsze 4 lata działalności
wystawił on 293 przedstawienia, które obejrzało 115630
widzów. Pod koniec 1949 roku
teatr pozostający wówczas na
garnuszku Zarządu Miejskiego
otrzymał ministerialną dotację
(1,2 mln zł, co po reformie
walutowej z 1950 roku dało
kwotę 400 tys. zł). W tym
czasie zorganizowano pierwsze pracownie (plastyczną i
stolarską) oraz utworzono zalążki administracji (sekretariat,
główny księgowy, kierownik
administracyjny). W 1951 r.
teatrowi przyznano nową salę
po byłym kinie hotelowym przy
ul. Buczka (obecnie Brzechwy).
Środki finansowe ze Społecznego Funduszu Odbudowy
Stolicy w wysokości 450 tys.
pozwoliły na rozbudowę i
modernizację teatru, m.in.
wybudowano scenę, powięk-

» Sala gospody „Zum Edelstein”. Obecnie działa w tych murach Teatr
Dramatyczny im. Szaniawskiego (Fot. www.polska-org.pl)

szono widownię ze 180 do
300 miejsc oraz wzniesiono
budynek administracyjny. Prace przebiegły bardzo szybko.
Kamień węgielny położono 29
sierpnia, a już w lutym 1952 r.
teatr przeniósł się do nowej
siedziby (w której funkcjonuje
do dziś). W dniu 1 stycznia
1954 r. Ministerstwo Kultury
i Sztuki upaństwowiło instytucję, dzięki czemu stała się ona
teatrem zawodowym.
Lata 2004-2017 to czas
gruntownej modernizacji siedziby i wyposażenia. W 2011
r. uruchomiona została Mała
Scena (z widownią na poduszkach) dla milusińskich, którą
przystosowano do prowadzenia różnych form edukacji
teatralnej.W czasie działalności teatru kilka razy zmieniano jego nazwę: Teatr Lalek
(1945-1948), Teatr Lalki i Aktora (1949-1953), Państwowy
Teatr Lalek w Wałbrzychu
(1954-1999), Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu (od 1999).
W latach 50. do właściwej
nazwy dodawano przydomek
„Pacuś”, potem „Chochlik”.
Nazwy te wybrano w konkursach ogłoszonych przez teatr
na łamach Słowa Polskiego,
chociaż nigdy ich formalnie
nie usankcjonowano.

Teatr Dramatyczny
im. Szaniawskiego

Zalążkiem był Teatr Miejski im. A. Fredry. Precyzując, była to sala teatralna we
wspomnianej już wcześniej
Cyganerii. Teatr założony w
październiku 1945 r. nie posiadał własnego zespołu ani
rekwizytów. Co tydzień na
jego scenie występowali aktorzy z teatru jeleniogórskiego.
Utworzenie Teatru Miejskiego
miało być symboliczną zapowiedzią powstania w Wałbrzychu samodzielnego teatru
z prawdziwego zdarzenia. W
1956 r. w mieście otwarto filię
Państwowego Teatru Dolnośląskiego w Jeleniej Górze.
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Placówce przydzielono budynek przy ul. Lewartowskiego (obecnie pl. Teatralny 1).
Wzniesiono go w 1900 r. jako
gospodę „Herberge zur Heimath” (jednocześnie była tu
siedziba związku wałbrzyskich
ewangelików). W czasie I wojny światowej urządzono tu
szpital dla jeńców. W okresie
międzywojennym ponownie
działała tu gospoda (Heinricha
Leupolda) o nazwie „Logier
und Gesellschaftshaus zum
Edelstein”. W 1943 r. postanowiono urządzić w budynku
obóz pracy dla obcokrajowców. Po wojnie był to Dom
Kultury Żydowskiej z teatrem
„Renesans”. W 1956 r. lokalna
prasa informowała: „Nareszcie po 11 latach długich starań
Wałbrzych – węglowa stolica
Dolnego Śląska – otrzymał
własny teatr. Centralny Zarząd Teatrów w Warszawie
przyznał fundusze i jest już
podstawa angażowania do
wałbrzyskiego teatru aktorów
i personelu technicznego.
(...) Miasto kosztem jednego
miliona złotych przygotowało
tutaj nie tylko scenę, lecz także
Dom Aktora. Na taki prezent
poza Opolem nie zdobyło się
żadne z miast polskich. Zespół
teatralny rozpocznie pracę
z dniem 1 października. Dyrektor Ziemiański i kierownik
artystyczny Obidowicz zaangażowali już 20 aktorów. Idzie
teraz o szybkie wykonanie
remontów w Domu Aktora,
gdyż do czasu ostatecznego
przekazania budynku aktorzy będą musieli korzystać z
hotelu, co znacznie podroży
koszty. Bezwzględnie należy
przede wszystkim przyspieszyć ostateczne wyremontowanie sali teatralnej. Miejskie
Przedsiębiorstwo Remontowo
Budowlane nie poświęca tej
pracy maksimum uwagi. (...).
Centralny Zarząd Teatrów
przekazał na pensje aktorów,
wydatki administracyjne oraz
na koszta techniczne blisko

600 tysięcy zł. Należy teraz
przyspieszyć tempo robót
remontowych”. Obawy redaktora o słabe tempo remontu były uzasadnione. 20
września dopiero malowano
garderobę i korytarz, a sala
teatralna pozostała nietknięta.
W tamtym czasie w Domu
Aktora nie zakończono jeszcze
robót hydraulicznych, brakowało blisko 10 radiatorów do
centralnego ogrzewania, do
budynku nie doprowadzono
wody. Brygadzista hydraulik
twierdził, że pracę dokończy

nie wcześniej niż w ostatnich
dniach października, a inny
brygadzista narzekał na brak
rusztowania i małą ilość ludzi
do pracy. Pomimo tych przeciwności remont udało się
doprowadzić do końca. Filia
zainaugurowała działalność w
dniu 14 grudnia 1956 r., wystawiając premierową komedię w 4 aktach „Pan Damazy”.
Słabi aktorzy i przypadkowy
repertuar nie zdołały zainteresować szerszej publiczności.
Sprawy nie ułatwiał tlący się
spór między jeleniogórzanami
(traktowali Wałbrzych jako
przyczółek do dalszej ekspansji), a gospodarzami (dla
których filia to był etap przejściowy w drodze do własnego
teatru). Problemy wałbrzyskiej
filii zaczęła dostrzegać wałbrzyska prasa oraz wrocławski
tygodnik „Odra”. W 1960 r.
Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę zobowiązującą
władze administracyjne do
wszczęcia starań o własny teatr dramatyczny. Wreszcie po
niemal 20 latach zabiegów,
po uzyskaniu zgody Ministerstwa Kultury i Sztuki, w dniu
1 września 1964 r. powołano
Państwowy Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, który dzia-

łalność artystyczną rozpoczął
23 listopada 1964 r. uroczystą
premierą „Zemsty” w reżyserii
B. Orlicza i w scenografii W.
Czaplanki. Widzowie i prasa
przyjęli to przedstawienie
bardzo życzliwie. W pierwszym sezonie teatr wystawił
7 premier i 285 widowisk (w
tym 168 w siedzibie), które
obejrzało 100542 widzów (w
tym 49615 w siedzibie). Po
trudnych doświadczeniach z
filią był to wielki sukces. W
1979 r. teatrowi nadano imię
Jerzego Szaniawskiego. Wiek
XXI przyniósł spore zmiany
w teatrze i otoczeniu, ale nie
sposób tego wszystkiego opisać w jednym artykule. Zapraszam do lektury opracowań
wymienionych w bibliografii.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.B. Bąk, A. Drabent, Trzydzieści pięć lat
Teatru Lalek, [w:] Kronika Wałbrzyska,
WTK, Warszawa-Wrocław 1983
2.K. Migdałowska, Od początku 2, [w:]
Monografia Teatru Dramatycznego w
Wałbrzychu 1964-2015
3.Kronika Wałbrzycha, Urząd Miejski w
Wałbrzychu, 1945-1947
4.Trybuna Wałbrzyska 1956
5.Wałbrzych. Zarys monografii miasta
na tle regionu, S. Michalkiewicz (red),
DTSK-Silesia, Wrocław 1993
6.www.teatrlalek.walbrzych.pl (dostęp
13.10.2021)

» Rok 1992, jeszcze wówczas Państwowy Teatr Lalek
od strony ul. Kopernika (Fot. www.polska-org.pl)
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Jak spacer po linie

» Książka Pamuły jest jak współczesna Francja:
poszatkowana, nieregularna, przepełniona chaosem,
określona walką

Zapomnijcie o Francji kojarzonej z majestatyczną, górującą nad Paryżem Wieżą Eiffla,
o kameralnych kawiarenkach i
chrupiących croissantach, czy
też o przytulonych do Lazurowego Wybrzeża lśniących
jachtach. Pamuła przedstawia
inną Francję, gdzie w krajobrazie dominują szare blokowiska podparyskiego Bobigny

oraz sięgające nieba minarety
w Saint Denis. To kraj oczami
Drisse’a z filmu „Nietykalni”,
dziecka imigrantów z ubogich przedmieść stolicy, który
po mieście przechadza się
w bluzie z kapturem oraz z
wściekłością w spojrzeniu.
Francja opisana przez Pamułę
nie ma w sobie nic z powieści
Guillaume’a Musso, gdzie

magia przeplata się z miłością,
a zamożni bohaterowie flirtują
przy lampce wyborowego
wina. We „Wrzeniu” dominuje
szara rzeczywistość, Francuzi
są tu często muzułmanami
z sercem bijącym w państwie Maghrebu, a rozumem
zawładniętym przez nauki
imamów. Ze stron reportażu wyłania się obraz kraju
nieoczywistego, rozbitego i
zagubionego.
Można odnieść wrażenie,
że książka Pamuły jest jak
współczesna Francja: poszatkowana, nieregularna, przepełniona chaosem, określona
walką. Pamuła zmaga się
bowiem z narracją pierwszoosobową i trzecioosobową.
Historie z własnego życia,
opisane przez Ibrahima, muzułmanina z trudnej dzielnicy,
mieszają się z reporterskim
sprawozdaniem autorki z
pościgu za arabskim mordercą z Tuluzy. Z przedmieścia
przenosimy się do sali sądo-

wej, usiłując wejść w głąb
umysłu terrorysty podczas
szczegółowego przesłuchania
jego rodziny. Z kolei interesujące przykłady zróżnicowania
kulturowo-społecznego dzisiejszej Francji giną w mnogości kolejnych przemyśleń
Ibrahima. Te obudowano dodatkowo historią pierwszych
zamachów terrorystycznych
w kraju i opisem tragedii ich
ofiar. Szerszy kontekst religijny szkicuje z kolei walka
o pomnik Jana Pawła II w
Bretonii oraz losy francuskich
Żydów w XX wieku. „Wrzenie” nie jest lekką lekturą, nie
tylko pod względem narracyjnym, ale przede wszystkim
emocjonalnym. Terroryzm nie
pozostawia tu złudzeń – niszczy życia, rozbija rodziny, gasi
płomień miłości, redefiniuje
pojęcie szczęścia.
Pamule nie można odmówić ogromu wykonanej
pracy w zdobywaniu zaufania Ibrahima, czy też w

śledzeniu losów terrorysty
Mohameda Meraha. Oddając głos Francji narodowych
mniejszości, autorka nie ocenia ich, usiłuje je zrozumieć.
Tak, jak Ibrahima: „Nie chcą
mnie takim, jakim jestem,
więc żeby zachować honor,
muszę się stać kimś innym.
Nie Francuzem, to muzułmaninem. Ty masz lepiej,
bo jesteś białą blondynką
i nie rzucasz się w oczy.
Ale wyobraź sobie, gdyby
za wszystkie zamachy były
odpowiedzialne blondynki z
zielonymi oczami, wszystkie
około trzydziestki, ubrane
tak samo jak ty (…) Miałabyś wtedy prze***ane, jak
ja”. Z kolejnych stron wyrasta obraz państwa niewykorzystanych szans i wielu
rozczarowań. To, do czego
nad Sekwaną może prowadzić to ostatnie, ukazał film
„Zakładnik”, gdzie zdesperowany Alain Delambre (grany
przez Erica Cantonę) celuje z

broni do współpracowników
ze szklanego biurowca.
Najnowsza historia polskiego reportażu zna podobne
tytuły do „Wrzenia”. O różnorodności społeczeństwa
opowiadały niedawno Ewa
Wanat w „Deutsche Nasz” i
Katarzyna Tubylewicz w „Moralistach”. Oba reportaże, traktujące kolejno o Niemczech
i Szwecji, wydają się jednak
bardziej spójne i zwyczajnie
wciągające. „Wrzenie. Francja
na krawędzi” z pewnością rozgrzewa do czerwoności szalenie interesującym i złożonym
tematem tożsamości narodowej w szponach odmienności
kulturowej, ale rozbudowana
narracja i przeciągające się
rozdziały niebezpiecznie igrają
z uwagą odbiorcy. Żonglerka
opowieściami wystawia cierpliwość czytelnika na próbę i
zaprasza na spacer po krawędzi. Na dole zamiast przepaści
czeka jednak znużenie.
Dominik Hołda

Spektrum wraca do gry
Rok temu, niemalże do ostatnich godzin, nie było wiadomo, w jaki sposób
zostanie przeprowadzona 6. edycja Festiwalu Filmowego „Spektrum”. Niestety, ostatecznie zdecydowano się na wersję online i w kinie się nie spotkaliśmy. Tym razem będzie inaczej.
Organizatorzy – Wrocławska Fundacja Filmowa i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają do Teatru ŚOK do Rynku
43 oraz do Klubu Bolko przy
pl. Grunwaldzkim 11 w Świdnicy. Święto kina zaczyna się
w niedzielę 24 października
i potrwa do soboty 30 października. Program imprezy
to jak zwykle zestaw filmów
bardzo ważnych, wyświetlanych w siedmiu kategoriach.
Równie ekscytująco będzie
po seansach. Wśród zaproszonych gości znajdą się twórcy
prezentowanych produkcji
oraz gwiazda największego
formatu – Katarzyna Figura.

Seanse odbywać się będą w
dni powszednie popołudniami,
w weekendy trzeba zarezerwować sobie więcej czasu. W
kategorii konkursowej będzie
można obejrzeć dziesięć tytułów (nowości), z czego pięć
polskich – „Wszystkie nasze
strachy”, „Piosenki o miłości”, „Moje wspaniale życie”,
„Zupa nic”, „Amatorzy”. Wśród
pozostałych są prawdziwe
petardy. Przede wszystkim należy wymieć „Titane”, „Nowy
początek” i „Aidę”. Można
śmiało powiedzieć, że są to
prawdziwe hity festiwalowe.
Trochę skromniej reprezentowany będzie dokument.

Wśród trzech tytułów znalazł
się obraz „Jestem Greta”.
Organizatorzy nie zapomnieli
o mniejszym bracie festiwalu,
czyli „Okiem Młodych”. W tej
kategorii zobaczymy blisko 30
tytułów krótkometrażowych –
fabularnych, dokumentalnych
i animacji. Wśród autorów
tych obrazów można szukać
konkurentów dla takich twórców jak Smarzowski, Pasikowski, Wilczyński czy Holland.
Formuła „Spektrum” tradycyjnie przewiduje konkurs dla
filmowców amatorów. Ich
dzieła będą prezentowane w
blokach. W tym roku zadebiutuje jeszcze jedna kategoria –

Bliżej. To miejsce dla obrazów
o małych społecznościach. W
tej edycji znajdą się cztery
propozycje. Po części projekcji
przewidziane są spotkania z
twórcami i dyskusje.
Festiwal Filmowy „Spektrum” to na pewno jedno z
najważniejszych wydarzeń
kulturalnych w Świdnicy.
Szczegóły programowe i
sposoby kupienia biletów
znajdziecie na stronie www.
spektrumfestiwal.pl. Pozostaje
nam tylko zaprosić w swoim
oraz w imieniu dyrektora artystycznego, Lecha Molińskiego,
do kina.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Liberté, égalité, fraternité. Wolność, równość, braterstwo. To motto z dumą opowiada o kraju pod trójkolorowym sztandarem. Ale czy na pewno oddaje rzeczywistość? Anna Pamuła w swoim reportażu „Wrzenie.
Francja na krawędzi” kreśli obraz państwa opartego na
zamknięciu, podziałach i wrogości.
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Tydzień kobiecych twarzy

Fot. użyczone (materiały prasowe)

W Bibliotece pod Atlantami trwa kolejny
Tydzień z Regionem, który rozpoczął się 18,
a zakończy 22 października. W tym roku
przyświeca mu hasło „Kobieca twarz regionu”. A oto wydarzenia, na które zapraszamy. 19 października, godz. 17.00 – Galeria
pod Atlantami (Śródmieście) – spotkanie z
Marią Tyws „Leonardo była kobietą, czyli
kobieta w sztuce to nie tylko modelka”.
20 października, godz. 17.00 – Galeria
pod Atlantami (Śródmieście) – spotkanie z
Marzeną Michalec „Kobietą w biegu”. 21
października, godz. 17.00 – Multimedialna
Filia Biblioteczna (Podzamcze) – spotkanie
autorskie Agnieszki Dobkiewicz, połączone
z promocją książki „Dziewczyny z Gross-Rosen”. 22 października, godz. 17.00
– Multimedialna Filia Biblioteczna (Podzamcze) – spotkanie autorskie Joanny Bator
połączone z promocją książki „Gorzko,
gorzko”. Na wydarzenia obowiązują wejściówki dostępne pod nr tel. 74 640-12-57
lub mailem: mfb@atlanty.pl. Dodajmy, że
w budynku głównym (Śródmieście) można oglądać wystawę „Kobieca twarz regionu” prezentującą sylwetki niektórych kobiet, które otrzymały tytuł „Zasłużona dla miasta Wałbrzycha”.
Z kolei Multimedialna Filia Biblioteczna (Podzamcze) prezentuje wystawę „Kobiecym okiem”,
na której zobaczymy prace autorstwa słuchaczek Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Wałbrzychu.

Dlaczego Lem rzucił
karierę spawacza?
„Lem. Życie nie z tej ziemi” Wojciecha
Orlińskiego to pierwsza w Polsce biografia
autora „Cyberiady”. Korzystając z niepublikowanych dotąd źródeł, Orliński wyjaśnia
duże i małe, poważne i zabawne tajemnice
z życia pisarza. Jak Lem przeżył Holokaust?
Czy kiedykolwiek uwierzył w komunizm?
Dlaczego w 1945 roku porzucił intratną
karierę spawacza? Jak się nauczył czytać po
angielsku? Co sobie kupił za honorarium
z „Obłoku Magellana”? O co chodziło w
„Solaris” i dlaczego Andrzej Wajda w końcu
jednak nie nakręcił tej ekranizacji dzieła
wybitnego pisarza? Jak korespondencyjna
przyjaźń z Philipem K. Dickiem przerodziła
się w nienawiść, w wyniku której Dick wysłał
słynny donos na Lema do FBI?
Na spotkanie z Wojciechem Orlińskim
zapraszamy 23 października o godz. 16:00
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Wstęp wolny.
SCB, KaR

Wszystko o Bartoszewskim
Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej oraz dyrektor PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”
Renata Nowicka zapraszają na otwarcie wyjątkowej wystawy. Jej tytuł to „Władysław Bartoszewski. Pod tym samym niebem/under the same sun” i chyba wszystko już jasne. Otwarcie wystawy
zaplanowano 20 października o godz. 11:00 w atrium Biblioteki pod Atlantami, Rynek 9.

Wesele bez drugiej połówki
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film
„Wesele” w reżyserii Wojtka Smarzowskiego.
Dotychczas wszystkie produkcje
Wojtka Smarzowskiego okazywały
się hitami kinowymi, a w gorszych
przypadkach zbierały chociaż dobre
opinie w środowisku filmowym. Jak
będzie z jego najnowszym obrazem
zatytułowanym dokładnie tak samo,
jak jego wcześniejszy film z 2004
roku – „Wesele”? Jeszcze nie wiadomo. Obawiam się jednak, że w tym
przypadku może być inaczej.
„Wesele” A.D. 2021 mnie rozczarowało. Jak to u jednego z najważniejszych reżyserów znad Wisły
– jest dramatycznie, kontrowersyjnie i obrazoburczo. Po raz kolejny
Smarzowski sięgnął do ulubionych,
a może po prostu uwierających
go, tematów oraz ciemnych kart
polskiej historii z czasów II wojny

światowej. Punktem wyjścia jest
ślub córki pozornie bogatego przedsiębiorcy. I jak się można domyślić,
z każdym kwadransem zabawa
zamienia się w pasmo bardziej lub
mniej tragicznych rodzinnych zdarzeń. Oprócz takich drobiazgów jak
zdrada pana młodego, siekiera wbita
w nowiutkie porsche czy te wszystkie
prymitywne gry weselne, pojawiają
się inne, znacznie ważniejsze wątki.
Oglądamy i słuchamy pohukiwania
narodowców ze stadionów, irytujemy się ksenofobicznymi kazaniami
księży, wkurzamy się zakłamaniem
uczestników najbardziej przaśnej
imprezy narodowej Polaków – wesela. Równolegle do współczesnych
wydarzeń, twórca opowiada drugą
historię sprzed 70 lat. Jej bohaterami

są Antek i Lea. Młodzi ludzie zakochują się w sobie. Niestety najpierw
różnice kulturowe, później pogromy
żydowskie rozdzieliły kochanków. Ich
łącznikiem jest Janek, który bierze
udział w weselu wnuczki.
Śledząc losy jego i jego rodziny,
miałem coraz bardziej narastające
wrażenie, że to wszystko już widziałem i nie dostrzegłem w nowym
„Weselu” czegoś innego niż dotychczas. Może Smarzowski tym razem
chciał za dużo i zbyt prosto. Sięgnął
nawet po stereotypy takie jak rozmowa oficerów niemieckich o takich
twórcach jak Walter czy Wagner na
tle upokarzanych Żydów. Inaczej mówiąc, filmowiec wrzucił do jednego
worka dziesiątki wątków, pomysłów,
zagadnień i postaci, wymieszał to i

wysypał w nadziei, że coś z tego wyjdzie ciekawego. Niestety, nie wyszło.
W efekcie „Wesele” nie ogląda się
dobrze. Obraz ratuje Robert Więckiewicz. Aktor idealnie odnajduje się w
roli bankrutującego i uwikłanego w
różnego rodzaju układy właściciela
ubojni świń. W historii wojennej
bryluje aktor młodego pokolenia –
Mateusz Więcławek.
Doceniam ideę powstania takiego
filmu. Na pewno warto mówić o
naszych nie najlepszych cechach

narodowych i niechlubnych stronach
polskiej historii. Trudno się jednak
zgodzić z tak jednowymiarowym,
negatywnym obrazem nas samych.
Poza postawą Antka (dał schronienie
Żydom) można usłyszeć jeszcze tylko
jedno pozytywne zdanie o Polakach
(z ust już nieżyjącego Krzysztofa Kowalewskiego) – że są dwie stodoły.
W jednej Polacy chowają Żydów, w
drugiej ich palą.
Ocena 6/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Gwoździem po ekranie
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Okiem gracza

Tell me why

SKN

CHALLENGER
jej brata Taylora, który ostatnio
widział swoją siostrę, gdy jeszcze
był kobietą. Całość otoczona jest
tajemnicą związaną ze śmiercią
ich matki i gdyby nie ten wątek,

Prawnik radzi
Kogo można wydziedziczyć? Wyjaśnia nasz prawnik Adam Daraż.
Wydziedziczenie i zachowek
są ze sobą ściśle związane.
Choć wydziedziczenie może
kojarzyć się z wykluczeniem
z rodziny, to tak naprawdę
nic innego jak właśnie pozbawienie prawa do zachowku.
Oznacza to, że spadkodawca
nie ma możliwości wydziedziczenia każdego, a jedynie
tego, kto zgodnie z przepisami
miałby otrzymać zachowek.
Prawo do zachowku mają
natomiast tylko 3 kategorie
osób – zstępni, małżonek
oraz rodzice spadkodawcy.
Ci ostatni jednak tylko pod
warunkiem, że zgodnie z dzie-

dziczeniem ustawowym to oni
byliby uprawnieni do majątku.
Spadkobiercy podzieleni są
bowiem na grupy spadkowe.
W pierwszej z nich znajduje się
małżonek i zstępni. Dopiero w
drugiej – małżonek i rodzice. Ta
grupa dochodzi natomiast do
dziedziczenia tylko w momencie, gdy zmarły nie miał zstępnych albo też gdy nie chcą oni
lub nie mogą dziedziczyć.
Nie każdą osobę można wydziedziczyć. Wydziedziczenie
brata po prostu nie miałoby
sensu. Skoro w ogóle nie
znajduje się on w kręgu osób
uprawnionych do zachowku,

to raczej bym nie doszła do końca
tej gry.
Oceny na różnych portalach dla
tego tytułu są pozytywne, ale według mnie jest to raczej przeciętna
gra. Uważam tak, gdyż podczas
rozgrywki napotkałam na sporo mechanizmów, które nie do końca miały

to wystarczy całkowicie pominąć go w testamencie, by
niczego nie otrzymał.
Z kolei pominięcie w ostatniej woli osoby uprawnionej
do zachowku to też nie jest
wydziedziczenie. Gdy spadkodawca ma syna oraz córkę
i ustanawia w testamencie, że
cały majątek ma przypaść tylko tej drugiej, syn i tak może
żądać zachowku od siostry,
bo nie wydziedziczono go. Tak
samo jak o wydziedziczeniu
nie można mówić w przypadku sporządzenia testamentu
negatywnego, czyli wskazania, że spadkodawca nie
chce, by dziedziczyła po nim
któraś z bliskich osób. W takiej
sytuacji nie ma ona wprawdzie prawa do spadku, ale
wciąż należy się jej zachowek.
Wydziedziczyć można
tylko z trzech konkretnych

UWAGA KONKURS

Piękne wnętrza i nietuzinkowa okolica działają jak magnes na klientów, którzy choć nie wiedzą, co zastaną w środku, to i tak zaglądają do
gustownie urządzonej restauracji. Bywa też, że wystrój tyłka nie urywa,
lokalizacja również jest taka sobie, a po przekroczeniu progu takiego lokalu
doznajecie kulinarnej rozkoszy. Jasne, że nie ma na to reguły, ale z Fabryką
Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu jest jak w tym drugim przypadku.
Lokal znajdujący się na Piaskowej Górze przy ul. Obrońców Westerplatte nie
jest łatwo znaleźć. W środku nie ma kryształów, ale dania tam serwowane
to po prostu niebo w gębie. Spróbujcie, zwłaszcza, że dzięki nam zjecie
tam naleśniki nieco taniej. Wystarczy, że weźmiecie udział w konkursie i
poprawnie odpowiecie na pytanie. Zerknijcie na fotografię obok. Gdzie
znajduje się ten herb Wałbrzycha?
Pokażcie kupon z dobrą odpowiedzią w lokalu, a za wybranego
naleśnika zapłacicie 2 zł mniej. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Fabryce Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od środy (20 października) do piątku
(22 października). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na www.
wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu, ale otrzymacie też na wynos.

sens i wprowadziły mnie w błąd,
niepotrzebnie przedłużając przy tym
rozgrywkę. Największym moim problemem są główne postacie, w które
aktorzy nie do końca potrafili tchnąć
życie. Przez co trudno uwierzyć w
łączącą ich więź, która jest przecież
fundamentem tej historii.

powodów. Chodzi tu o sytuacje, kiedy zdaniem ustawodawcy dana osoba szczególnie nie zasłużyła sobie
na majątek, a więc: wbrew
woli spadkodawcy uporczywie postępowała w sposób
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuściła
się względem spadkodawcy
albo jednej z najbliższych mu
osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie
nie dopełniała względem
spadkodawcy obowiązków
rodzinnych.
Aby doszło do wydziedziczenia, spadkodawca musi w
tym celu spisać testament, bo
tylko za jego pomocą można
daną osobę wydziedziczyć.
W swojej ostatniej woli powinien wskazać, z którego z

Może po prostu styl Tell me why
i Life is Strange nie jest dla mnie.
Dlatego zachęcam was do sprawdzenia, co sądzicie o tych tytułach,
zwłaszcza, że pierwszy epizod obydwu tytułów jest dostępny za darmo
na Steam.

trzech wymienionych wyżej
powodów decyduje się pozbawić bliską osobę prawa
do zachowku. Nadto, taką
decyzję trzeba uzasadnić, tj.
podać przykłady zachowania świadczącego o tym, że
wydziedziczenie z powodu
niedopełniania obowiązków
rodzinnych jest uzasadnione.
W przeciwnym razie można się spodziewać, że taki
uprawniony zdecyduje się na
podważenie wydziedziczenia.
Jeśli spadkodawca wybaczy
bliskiej osobie takie zachowanie, wydziedziczenie będzie
nieskuteczne, a zachowek i
tak się jej należy.
Nie wszyscy spadkodawcy
są też świadomi istnienia art.
1011 Kodeksu cywilnego,
zgodnie z którym zstępni wydziedziczonego zstępnego
są uprawnieni do zachowku,

Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Myślę, że warto wspomnieć na początku, że jestem jedną z nielicznych
osób, które nie są zafascynowane
Life is Strange. Dlatego miałam małe
oczekiwania co do kolejnej produkcji
od Dontnod Entertainment. I chyba
wyszło mi to na dobre.
Tell me why ma wiele wspólnego
z Life is Strange, jest to gra przygodowa z elementami efektu motyla,
podzielona na rozdziały. Największą różnicą jest oczywiście fabuła.
Tym razem poznajemy historię
bliźniaków – Ally, która mimo
ułożonego życia szuka zmiany oraz

Fot. użyczone (www.konsolowe.info)

…Ain’t nothin’ but a heartache.
Skoro sobie chwilę pośpiewałam
Backstreet Boys, to opowiem wam
teraz trochę o najnowszej grze od
twórców Life is Strange.

chociażby przeżył on spadkodawcę.
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
Gdzie znajduje się ten herb
Wałbrzycha?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola)
w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)
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Fot. Tomasz Czeleń

» Latem wybierzcie się na rowerową wycieczkę z Władysławowa na Hel. Koniecznie!

Rower jest OK

Nieoczywiste, ale warte...
...odwiedzenia. Kiedy zbliża się koniec szczytu rowerowego sezonu –
od października głównie ze względu na pogodę jeździ nas na szlakach
zdecydowanie mniej – w mediach i wśród blogerów pojawiają się
rankingi będące podsumowaniem najlepszych tras w Polsce. Zabiorę
was dziś w te mniej oczywiste.
Nie chcę stawiać jednego szlaku
nad drugim. Kolejność niech będzie
przypadkowa, ale na podstawie
najnowszych rankingów popularnych podróżników chcę wskazać

UWAGA

wam, co warto zaplanować już od
wiosny. Nie wszystkie propozycje
muszą być oczywiste. W końcu wycieczki są też po to, by poznawać
jeszcze nieodkryte i w tym kryje

się wiele z tego najfajniejszego –
przygoda!
Teleportujemy się na Podkarpacie.
Byliście w Przemyślu? Jakie to fajne
miejsce na rower! Serio. Przemyśl.

Wokół miasta są forty, których
kiedyś cały system tworzył trzeci
największy fort na świecie. Wszędzie wkoło zabudowania, których
z naprawdę ciekawego miasta nie

KONKURS

Skoro coś dobrze funkcjonuje, nie ma potrzeby tego zmieniać. Wychodząc
z tego założenia ponownie namawiamy was do odwiedzin świdnickiej
Restauracji Kryształowa, która, tak, tak, ponownie jest partnerem w naszej
cotygodniowej zabawie. Ugościliśmy w niej – chyba można tak napisać – już
wielu czytelników i zapraszamy kolejnych. Spróbujcie się z nami pobawić, a jeśli
dobrze odpowiecie na pytanie konkursowe, za wybrane danie w tym lokalu
zapłacicie o 15 proc. mniej. Spójrzcie na fotografię obok? Gdzie znajduje się
widoczny na zdjęciu herb Świdnicy?
Teraz krótki instruktaż dla tych, którzy biorą udział w konkursie po raz pierwszy. Odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać go przy zamówieniu w
knajpce. Tylko wtedy otrzymacie 15-procentową bonifikatę na wybraną przez
was potrawę. I jeszcze jedna ważna sprawa. Nie stawiamy żadnych limitów i
nie prosimy, byście brali udział w jakiejś gonitwie „kto pierwszy, ten lepszy”.
Każdy kto zna odpowiedź, zje taniej. Na miłośników pysznego jedzenia i tych
mających kupony z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa
czekają od środy (20 października) do piątku (22 października). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę
dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu.

widać. Weźcie rower i jedźcie za
zielonymi znakami. To Forteczna
Trasa Rowerowa podzielona na
część południową i północną. Łącznie 86 km. Miejscami może sprawić
trudności przez błotniste, polne
drogi, czasem trudne podjazdy,
ale generalnie wynagrodzi wam
tajemnicami, widokami i ciekawymi
miejscami. Nie zapomnijcie zarezerwować czasu na spenetrowanie
wojskowych budowli obronnych.
Przykład świetnie wykorzystanej
na szlak rowerowy trasy kolejowej
znajdziemy na Śląsku Cieszyńskim.
Polsko-Czeski Żelazny Szlak Rowerowy to bardzo przyjemna propozycja
na rodzinną wycieczkę po śladzie
byłej linii kolejowej w okolicach Jastrzębia-Zdroju. W dodatku z angażującą grą terenową dla chętnych.
Krótka, całkiem niedawno oddana
trasa podbija serca miejscowych
cyklistów i coraz częściej turystów.
Unia Europejska pomogła sfinansować naprawdę świetny trakt. Ma
jednak minus. Odcinek czeski, który
nie należy do udanych. Około 15
km polskiej części jest warte przejechania nawet kilka razy, ale też do
pokonania całych 40 km z częścią
naszych południowych sąsiadów
zachęcam. Miło spędzony dzień.
To jeszcze nad morze. Oczywista
oczywistość to wycieczka z Władysławowa na Hel. Dla ambitnych z Gdyni
Orłowa. Droga rowerowa na swoim
najgorszym odcinku pod względem
stanu technicznego, doczekała się
wreszcie remontu i jest jeszcze przyjemniejsza. Las, widoki na Zatokę
Pucką, Bałtyk i wakacyjny klimat. W
dodatku wyprawę połączyć można
śmiało z dodatkowymi atrakcjami.
Labirynt, bunkry… Powrót pociągiem lub lepiej – statkiem. Dla dzieci
będzie bomba! W dodatku na szlak
śmiało możecie się wybrać z przyczepkami rowerowymi. W sezonie
letnim przyjemność z jazdy mogą
odebrać tylko tłumy.
Zapisane w rowerowych planach
na czas po zimie? Czytajcie za tydzień
drugą część. Dopiszecie być może
coś jeszcze.
Tomasz Czeleń

KUPON
Gdzie znajduje się widoczny na zdjęciu
herb Świdnicy?

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

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

Fot. użyczone (https://pl.123rf.com/#ziskejte)

» Kojarzenie miodu z leczeniem przeziębień,
powoduje, że spożywamy go tylko podczas
choroby lub sezonowo, aby wspomóc
organizm. Miód warto jednak na stałe
wprowadzić do swojej codziennej diety

Nie tylko „miśki” lubią miód (1)
Niemieckie przysłowie mówi, że jeden ul może odebrać pracę 10 lekarzom… Oprócz niewątpliwych walorów smakowych, miód stanowi źródło cennych składników odżywczych
oraz substancji o działaniu profilaktycznym i leczniczym.
Miód ma silne właściwości
bakteriobójcze. Dzięki zawartości choliny oraz pota-

su zbawiennie wpływa na
układ sercowo-naczyniowy.
Potas dodatkowo wpływa

na prawidłowe funkcjonowanie mięśnia sercowego.
Spożywanie miodu odciąża

wątrobę, ma silne właściwości
odtruwające, eliminuje metale
ciężkie z organizmu. Pozytywnie wpływa na układ oddechowy, zwłaszcza jako środek
wspomagający w przypadku
kaszlu. Ułatwia zasypianie,
pomaga w leczeniu wyczerpania psychicznego, również
w apatii.

Rodzaje miodów

Nektarowy – wytwarzany przez pszczoły z nektaru
roślin. Wyróżniamy miody
pochodzące z określonej rośliny (np. akacjowy, lipowy,
gryczany) lub wielokwiatowy
– pochodzących z wielu roślin.
Spadziowy – w odróżnieniu
od miodów nektarowych, nie

powstaje z nektaru kwiatów,
ale jak sama nazwa wskazuje, ze spadzi, czyli soku
drzew przetworzonego przez
owady. Pasożytujące mszyce,
czerwce, miodówki wgryzają
się w drzewa i wysysają z nich
soki, a następnie wydalają
właśnie spadź, zbieraną przez
pszczoły. Wyróżniamy miody
ze spadzi iglastej i liściastej.
Nektarowo-spadziowy – będący połączeniem pierwszego
i drugiego. Możemy spotkać
również miody wzbogacone
dodatkami.

Dla kogo miód?

Jeżeli nie ma przeciwwskazań (np. alergia), to
dla wszystkich! Spożywanie

miodu przez dzieci zwiększa
apetyt, pomaga przybrać na
wadze, przeciwdziała zaparciom, wzdęciom, a także
wywiera łagodne działanie nasenne i uspokajające.
Spożycie miodu po wysiłku fizycznym umożliwia w
krótkim czasie ustąpienie
objawów zmęczenia i szybką odnowę wydatkowanej
energii. Spożywanie miodu
jest szczególnie istotne w
przypadku osób w starszym
wieku, u których w organizmie dochodzi do obniżenia
zdolności odtruwającej wątrobę, upośledzenia czynności układu moczowego,
a także zmniejszenia zdolności adaptacyjnych i od-

23

WIEMY JAK ŻYĆ

WIESZ CO | NR 42/19.10.2021 r.

Czy wiesz, że...?

• miód uznawany jest za najstarszą substancję słodzącą, która jednocześnie odżywia i leczy; w
antycznej Grecji wierzono, że zapewnia magiczną moc
• najstarszy miód znaleziono w Gruzji, miał 5500 lat i wciąż nadawał się do spożycia
• nazwa miesiąc miodowy wzięła się stąd, że w dawnych czasach nowożeńcy jedli miód jako środek
wzmacniający, by mieć zdrowe dzieci
• 1 764 706 – tyle kwiatów średnio muszą odwiedzić pszczoły, żeby wyprodukować zaledwie 300
g miodu
• w okresie letnim w bardzo silnych rodzinach jest 70-80 tysięcy pszczół, a jesienią w przeciętnej
rodzinie jest 20-25 tysięcy owadów
• wiosenne i letnie pszczoły żyją średnio 36-40 dni, a jesienne mogą żyć od 6 do 9 miesięcy
• z powodzeniem miód stosowany jest również w kosmetyce, daje zdrowy wygląd, ładną cerę i
gładką skórę
• miód dodany do kąpieli ma działanie uspakajające, rozluźniające i kojące na skórę; do wody o
temp. 38°C wystarczy dodać 30 g miodu i przebywać w niej 20-30 min
porności na zakażenia. Miód
poprzez zawarte w nim
substancje (aminokwasy,
biopierwiastki) pozwala na
uzupełnienie ważnych dla
osób starszych składników
oraz usuwa lub łagodzi wymienione zaburzenia.
Stosowanie miodu przez
cukrzyków jest kontrowersyjne. Jedni specjaliści odradzają, inni twierdzą, że ma
pozytywny wpływ na chorych. Zalecana jest ostrożna konsumpcja miodu przez
diabetyków. Powinien być
przyjmowany z ostrożnością,
w określonej dawce i pod
kontrolą lekarza.

Spożycie miodu

Osoby aktywne fizycznie,
mogą zjeść więcej miodu,
szczególnie po treningu, po-

zostałe – 1 łyżeczkę dziennie, tj. ok. 5-6 g. Ta jedna
łyżeczka miodu zjadanego
codziennie przez cały rok
podkręci nasz układ immunologiczny uodporniając nasz
organizm na wiele chorób,
ale żeby miód zadziałał jak
naturalna szczepionka, musimy spożywać go prawidłowo. W celu zapewnienia
lepszego wchłaniania, miód
należy rozpuścić w szklance
ciepłej, przegotowanej wody,
herbaty lub mleka i pić na
godzinę przed jedzeniem lub
godzinę po jedzeniu. Miód
warto spożywać rano, kiedy
nie zgromadziliśmy jeszcze
zapasów glikogenu. Bardzo
korzystne działanie można
uzyskać poprzez powolne
wprowadzenie miodu do ust
i przetrzymanie przez jakiś

czas przed połknięciem. W
ten sposób składniki czynne
miodu wchłaniane są z jamy
ustnej bezpośrednio do krwi
z pominięciem wątroby. Stosowanie miodu do słodzenia
gorących napojów (powyżej
60 st. C) wiąże się z utratą
pewnych składników bioaktywnych, tj. witaminy C i
enzymów, skutkującą obniżeniem aktywności antybakteryjnej.

Miody płynne
czy skrystalizowane?

Miód występuje zarówno
w formie płynnej (patoka),
jak i stałej (krupiec). Konsystencja miodu zależy od
jego rodzaju, czasu, w jakim
był zbierany, od zawartości
składników. Niektórzy z rezerwą podchodzą do miodów

skrystalizowanych, twierdząc,
że są przegrzane i nie mają
wartości biologicznych. Nic
bardziej mylnego. To właśnie
miód, który cały czas pozostaje w formie płynnej, powinien
wzbudzić nasze podejrzenia,
ponieważ krystalizacja miodu
jest normalnym zjawiskiem,
który nie wpływa na walory smakowe i zdrowotne.
Miody krystalizują, ponieważ
posiadają specyficzny skład
chemiczny. O zachodzeniu
procesu krystalizacji decyduje
w dużej mierze zawartość glukozy i fruktozy. Miody z dużą
zawartością glukozy będą
krystalizowały zdecydowanie
szybciej, np. miód rzepakowy,
może przejść z formy płynnej
w stałą nawet już po kilku
dniach, z kolei miody, które
zawierają w sobie duże ilości

Na zawodach z pupilem

fruktozy, np. akacjowy, mogą
skrystalizować nawet po roku.

Pyłek i mleczko

Pyłek pszczeli to zbierane przez pszczoły komórki
kwiatów, dlatego nazywany
jest też pyłkiem kwiatowym.
Pszczoły zbierają pyłki z kwiatów, które następnie mieszają
z odrobiną miodu, nektaru
lub śliny i formują do postaci
kulek. Jest to ich główne pożywienie. Może być spożywany
na bieżąco przez pszczoły lub
magazynowany w komórkach
pszczelich, zabezpieczony
miodem. Tak przechowywany pyłek ulega procesowi
fermentacji mlekowej i przekształca się do postaci pierzgi.
Pozyskiwanie pierzgi jest niezwykle trudne ze względu na
umiejscowienie jej w komór-

Zalety agility
- zmniejsza nudę – oprócz treningu fizycznego, zapewnia stymulację
umysłową psa, co zmniejsza nudę i destrukcyjne zachowania, które mogą
się z nią wiązać
- wzmacnia dobre zachowanie – psy polegają na swoich właścicielach,
którzy przekazują polecenia potrzebne do prawidłowego ukończenia kursu
agility; nauczanie zwinności zwiększa poziom uwagi, jaką pies zwraca na
ciebie i wzmacnia przestrzeganie poleceń posłuszeństwa
- świetne jako ćwiczenie – bieganie, skakanie, wspinanie się, a wszystko
to w szybkim tempie, z pewnością zmęczy twojego psa
- wzmacnia więź między właścicielem a psem – wielu opiekunów agility
komentuje jako zwiększoną więź, jaką czują ze swoim psem w wyniku
treningu jako zespół
- trening agility stosuje się również w terapii behawioralnej

strefy kontaktu, czyli wbiegając na
kładkę nie może przeskoczyć jej jak
szalony, lecz choć jedną łapą stanąć
na końcówkę kładki i tym samym
zaliczyć przeszkodę za ogromną liczbę punktów. W Polsce regulamin do
tego psiego sportu wyznacza ZKwP.
Co należy wiedzieć, zanim zaczniesz uczyć agility? I od jakiego
wieku zacząć? Oficjalnie przygodę
z tym sportem psy mogą zacząć po
ukończeniu 12-18 miesiąca życia.
Wasz pies będzie musiał ściśle podążać za waszymi wskazówkami
podczas kursu agility, więc odświeżcie swoje (i psa) podstawowe umiejętności posłuszeństwa, używając
pozytywnych technik wzmacniania,
w tym siadania, zostawania i przychodzenia. Poprawcie koncentrację
swojego psa i upewnijcie się, że
pupil może skupić na was uwagę,
bez względu na to, co się dzieje, kiedy jesteście na zewnątrz, gdzie jest
wiele czynników rozpraszających,

Fot. użyczone (archiwum Justyny Rawskiej)

wysokością w kłębie psa, jednakże
w agility determinuje to wysokość
skoku. Dodatkowo agility rozróżnia
cztery klasy trudności: A0, A1, A2,
A3 i klasę otwartą (open).
Przed startem na zawodach pies,
a przede wszystkim przewodnik, najpierw zapoznają się z układem toru.
Podczas biegu trzeba zaliczyć tzw.

Sylwia Kaczmarek
Skrócony artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Pełna wersja oraz źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

» Agility to wiele zalet dla twojego pupila

Agility. Z czym kojarzy wam się ta nazwa? Niejednokrotnie z psami sportowymi, a może konkretną rasą? Agility to sport dla psów,
gdzie w określonym czasie zwierzę i jego przewodnik pokonują tor
przeszkód.
Przewodnik może używać komend
głosowych i ruchowych. Trasy zazwyczaj zawierają około 15 przeszkód, w
tym tunele, skoki, palisady, stacjonaty
(hopki) i rampy, które pies musi pokonać w ustalonym wcześniej schemacie.
Agility dzieli się na trzy klasy wzrostowe, czyli small, medium i large. Klasy te uzasadnione często są

kach plastra, dlatego jest ona
rzadko dostępnym produktem
na rynku.
Mleczko pszczele to wydzielina z gruczołów młodych
pszczół robotnic karmicielek.
Karmią nim młode larwy oraz
matkę pszczół. Matka karmiona tylko mleczkiem pszczelim
potrafi złożyć do 2000 jajeczek
w ciągu doby. Mleczko zawiera wapń, miedź, żelazo, fosfor,
potas, krzem, siarkę, witaminy
z grupy B. Ze względu na
swój bogaty skład ułatwia
przemianę materii, zwiększa
aktywność życiową. Nieocenione jest w chorobach serca
oraz układu krążenia.

takich jak inne psy, głośne dźwięki i
oczywiście wszystkie zabawne przeszkody do zabawy! Przyzwyczajajcie
psa do różnych ruchów. Pozwólcie mu swobodnie poruszać się w
dziwny sposób, zanim zapoznacie
go z prawdziwymi przeszkodami.
Wytrenujcie psa, aby szedł do tyłu,
umieszczajcie łapy w określonych
miejscach, nauczcie go wchodzić

na przedmioty, wspinać się po nich
i czołgać się przez nie. Nauczcie
go mocno odwracać przedmiot i
odsuwać się od ciebie w lewo i w
prawo, rzucając smakołyki w tym
kierunku. A jeśli chcecie podjąć się
nauki pod czujnym okiem trenera,
to zapraszam.
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt, trener psów
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Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
1 - leż na odwrót do włosów
4 - sławny rycerz z Bydgoszczy
7 - kierowana do Jarosława w oborze
8 - średniej wielkości ptasi trener
drugiej klasy
10 - chiński wynalazek dla każdego z
nas od obrócenia
11 - równowaga po kurde
13 - zdrowe warzywo z odwróconą
końcówką na głowie niektórych kobiet
14 - niepożądane przyrodzenie i efekty
jedzenia
Pionowo:
2 - na drzewach i krzewach,
a drapieżny ssak jest tego świadomy
3 - inaczej mówiąc posiada sznury
dodawane np. do gofrów
5 - przedsiębiorstwo z błędnie
zapisanym menelem nad głową
6 - służące do zasiewu imię
słynnej aktorki
9 - przeziębiony często … może
być w oponie
12 - silnie trujący francuski
włamywacz bez końcówki

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
1 - gruby koc, używany jako
okrycie na konia – derka
2 - miejsce zgromadzenia kamiennych fragmentów rzeźb
lub zabytkowych budowli lapidarium
3 - wróżenie z linii dłoni – chiromancja
9 - mały, dziki koń o szarym
ubarwieniu z ciemną pręgą
na grzbiecie – tarpan
13 - naukowiec zajmujący się badaniami owadów – entomolog
14 - marszczony pas tkaniny
przyszywany dla ozdoby do
odzieży - falbana
15 - grupa osób, których twórczość jest nowatorska i niekonwencjonalna – awangarda
16 - najniższa, wewnętrzna
część kadłuba statku – zęza
17 - stalowa lina służąca do
bocznego usztywnienia masztu – wanta

Pionowo:
1 - wesoła, młoda dziewczyna
– dzierlatka
4 - liczba wystąpień, powtórzeń czynności, zdarzeń, zjawisk - częstotliwość
5 - znak służący do zapisywania liczb – cyfra
6 - sznur nasycony materiałem
wybuchowym, służący do
inicjowania wybuchu - lont
7 - wielkość charakteryzująca
substancję, liczbowo równa
masie jednostki objętości tego
ciała – gęstość
8 - duży obszar ziemi zajęty
pod wieloletnią uprawę roślin
jednego gatunku – plantacja
10 - larwa chrząszcza mająca
miękkie, białawe ciało – pędrak
11 - pracownik obsługujący
bufet - barman
12 - krowy, owce i kozy - rogacizna

StreFa roZrYWkI / reklama
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program tv

Piątek

20:00
TVN

sobota
21:30

22 - 28 października 2021
Poniedziałek

00:40
POLSAT

21:30

Jurassic World

TVP1

ﬁlm sf, USA, 2015

Bracia Zach i Gray Mitchell odwiedzają Isla
Nublar. Dwadzieścia dwa lata wcześniej w tym
miejscu naukowcom udało się przywrócić do
życia prehistoryczne gatunki gadów, co ostatecznie zakończyło się tragedią. Obecnie na wyspie
działa park rozrywki zwany Jurassic World. Bracia spotykają się z ciotką, Claire Dearing, która
jest tu menadżerem. Zleca swojej asystentce
Zarze, by oprowadziła gości. Tymczasem były
żołnierz Owen Grady bada zachowania zgromadzonych w ośrodku welociraptorów. Armia
zamierza wykorzystać gady do swoich celów.

Siedmiu
wspaniałych
TVP 1

Sobota

Siedmiu wspaniałych

20:05

Blackway

POLSAT

Młoda Lillian (Julia Stiles) wraca do
swojego rodzinnego miasta. Staje się
obiektem prześladowań ze strony byłego
policjanta, a teraz okrutnego gangstera,
Blackwaya (Ray Liotta). Dziewczyna nie
słucha rad mieszkańców i miejscowego
szeryfa, którzy sugerują jej wyjazd
z miasteczka. Postanawia stawić czoło
przestępcy. O pomoc prosi starego
drwala Lestera (Anthony Hopkins) i jego
tajemniczego pomocnika, Nate’a (Alexander Ludwig).

Maruderzy
thriller, Kanada, 2016

Podczas napadu na bank grupa napastników
zabija jednego z pracowników placówki.
Sprawa tylko z pozoru wydaje się oczywista.
Detektyw Montgomery podejrzewa,
że kradzież pieniędzy, które bandyci po akcji
oddali na Kościół, była tylko przykrywką
dla ich prawdziwych działań. Uważa,
że przestępcom chodziło o zamordowanie wyznaczonego człowieka. Jedynym
znalezionym na miejscu zbrodni śladem jest
odcisk palca mężczyzny, który od kilku lat był
uznawany za zmarłego.

Bandyci na usługach właściciela kopalń
złota Bartholomew Bogue’a terroryzują
mieszkańców niewielkiej miejscowości Rose
Creek leżącej na pograniczu Meksyku i Stanów
Zjednoczonych. Wdowa po jednym z zabitych
przez nich mężczyzn i jej przyjaciel decydują
się poprosić oﬁcera Sama Chisolma (Denzel
Washington) o pomoc w rozprawieniu się
z przestępcami. Choć w zamian oferują
symboliczne wynagrodzenie, ponieważ tylko
na takie ich stać, mężczyzna zbiera niewielką
grupę najemników.

Środa

23:00

Transformers

TVN

ﬁlm sf, USA, 2007

9 milionów lat p. n. e. Na planecie
Cybertron wybucha wojna pomiędzy
dwoma gatunkami inteligentnych robotów:
szlachetnymi Autobotami i bezwzględnymi
Deceptikonami. Walka toczy się do dziś,
a o zwycięstwie przesądzić może wyłącznie
zdobycie zaginionego źródła wielkiej mocy.
Tajemniczy artefakt odnalazł przed laty
podczas wyprawy na biegun pradziadek
amerykańskiego nastolatka, Sama Witwickiego (Shia LaBeouf). Okulary przodka traﬁły
w ręce chłopaka.

Czwartek

02:20

Lejdis

TVP2

komedia, Polska, 2008

Cztery przebojowe, pewne siebie i atrakcyjne
kobiety znają się od dzieciństwa. Wspólnie
radzą sobie z problemami w życiu osobistym,
a zwłaszcza w relacjach z płcią przeciwną.
Nauczycielka biologii w katolickim gimnazjum, Łucja (Edyta Olszówka), samotnie
wychowuje syna i romansuje z kochliwym
kuratorem oświaty, Markiem (Robert
Więckiewicz). Monia (Magdalena Różczka)
jest żoną bogatego Tomka (Rafał Królikowski).
Odkrywa, że ich wizje przyszłości są skrajnie
różne.

piątek

Oszustki
komedia, USA, 2019

Brytyjka Josephine Chesterﬁeld mieszka
w ogromnym domu położonym w Beaumont-sur-Mer. Zachwyca wszystkich swoją
urodą i nie waha się wykorzystywać tego do
własnych celów. Niczym zawodowa uwodzicielka roztacza swój wdzięk, by oszukiwać
naiwnych i zamożnych mężczyzn. Australijka
Penny Rust (Rebel Wilson) to uwielbiająca
dobrą zabawę, wyzwolona kobieta, która także
trudni się naciąganiem. Ścieżki obu oszustek
przecinają się ze sobą, gdy w oko wpada im ten
sam młody bogacz.

22 października

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Łosie z Matsalu

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna - spotkajmy się - Anna Wardęska
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Zacznij od zdrowia
- magazyn
11:50 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
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 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

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
21:35 Na sygnale - serial
22:10 Hallo Szpicbródka czyli
ostatni występ Króla
Kasiarzy - komedia
23:55 Pod nadzorem - ﬁlm
01:45 SEAL Team

00:55
POLSAT

western, USA, 2016

Wtorek

thriller, USA, 2015

Niedziela

WIESZ CO | NR 42/19.10.2021 r.

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
rozrywkowe
22:00 Kabaret. Super
Show Dwójki
23:05 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:10 Miłość aż po ślub
- komedia romantyczna
01:55 Świat to za mało
- ﬁlm sensacyjny
04:10 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Jurassic World
- ﬁlm przygodowy, USA,
2015, reż. Colin Trevorrow,
wyk. Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Irrfan
Khan, Vincent D’Onofrio,
Ty Simpkins, Nick
Robinson
22:40 Góra Dantego
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 1997, reż. Roger
Donaldson, wyk. Pierce
Brosnan, Linda Hamilton,
Charles Hallahan, Jamie
Renee Smith, Jeremy
Foley, Elizabeth Hoﬀ man,
Grant Heslov
00:55 Kuba Wojewódzki
01:55 Kuchenne rewolucje
02:55 Uwaga! - magazyn
03:15 Noc magii
04:35 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
- serial kryminalny
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
FILM SF

22:10 Elizjum
Osadzony w przyszłości
obraz postapokaliptycznego świata, w którym
tylko najzamożniejsi
mają prawo do szczęścia.
Rok 2154. Świat,
wyniszczony wojnami
i klęskami naturalnymi,
jest podzielony na dwie
kasty. Zamożni żyją
na przypominającej
amerykańskie przedmieścia stacji okołoziemskiej.
00:40 Brooklyn
Lata 50. XX wieku,
młoda Irlandka wyrusza
razem z siostrą do Nowego
Jorku.
03:00 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Kronos - Radość - magazyn kulturalno-społeczny
09:05 Dolny Śląsk. Do
zobaczenia - Człowiek
z kryształu
09:40 Jej powrót - dramat,
reż. Witold Orzechowski,
wyk. Beata Tyszkiewicz
11:00 Dom - serial TVP
12:50 Wehikuł czasu
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Jan Bujnowski
13:30 Villa Visconti Borromeo
Litta. Cztery wieki
historii
15:15 Bosonoga Contessa
- ﬁlm fabularny
17:30 Rodzina 2 - ﬁlm
18:10 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy - Robert
Altman

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

20:05 Wieczór kinomana
- Billy kłamca
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
1963, reż. John Schlesinger
21:50 Niepokorny Francois
Truﬀaut
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2014,
reż. Alexandre Moix
23:00 Teraz animacje! - Obon
23:15 Teraz animacje!
- Kominiarczyk - ﬁlm
23:25 Informacje kulturalne
23:55 Wniebowstąpienie
- dramat wojenny
01:50 Młoda Polska - Dom
- ﬁlm dokumentalny
02:30 Proces - dramat
04:40 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Tajemnicza
przesyłka
22:00 Rocky
00:25 Purpurowe rzeki
02:30 Castle - serial
kryminalny
03:25 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
04:20 Reporterzy. Z życia
wzięte
05:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program kulinarny

TVN 7
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 - obyczajowy
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:10 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Projekt Lady
KOMEDIA

21:00 Bridget Jones III
- ﬁlm komedia,
Francja, Irlandia,
USA, Wielka Brytania,
Chiny, 2016, reż. Sharon
Maguire, wyk. Renée
Zellweger, Colin Firth,
Patrick Dempsey,
Jim Broadbent,
Gemma Jones, Emma
Thompson
23:35 Szefowa
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Ben
Falcone, wyk. Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter
Dinklage, Ella Anderson,
Kathy Bates
01:40 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:45 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles
(a później na Hawajach).
Pomaga mu w tym, bardzo
bystry i doskonały w ściganiu
przestępców w terenie,
gliniarz - Jack Styles. 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 Gwiazdy Kabaretu 21:00
Troje pod przykrywką 22:00
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 00:05 Droga przez
piekło - ﬁlm prod. USA

TV Trwam
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
Odpowiedzialni za Kościół
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje
14:55 Słowo życia 15:00 Modlitwa 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Tak Go
pamiętam 16:55 Muzyczne
chwile 17:00 Regał Mistrzowie 17:30 Geopolityka 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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WIESZ CO | NR 42/19.10.2021 r.
sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

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
08:20 Wojsko - polskie.pl
08:45 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:15 Fascynujący świat
- Zagadki sejsmologii
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Austria, 2017,
reż. John Capener
10:20 Sprawa dla reportera
11:20 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:15 Zawodowcy - western,
prod. USA, 1966
14:15 Z pamięci - Tadeusz Breza
- felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:40 Rodzinny ekspres
- magazyn
12:20 You Can Dance
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:50 Słowo na niedzielę
- Szansa na łaskę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 The Voice of Poland
22:20 Hity wszech czasów

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
16:50 Czas na zmianę
- program lifestylowy
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
20:00 Mam talent

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:00 Klopsiki kontratakują
10:00 Dzieci na tropie prawdy
10:10 Ewa gotuje
10:40 Family Food Fight
- Pojedynek na smaki
11:40 Nasz Nowy Dom
Program, w którym
widzowie będą mogli
zobaczyć jak w ciągu
6 dni można gruntownie
wyremontować dom,
odmieniając komuś życie.
12:40 Bogaty dom
- Biedny dom
13:45 Drwale i inne
opowieści Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kuchnia

07:00 21 Przegląd Piosenki
Aktorskiej - Zobaczyć
piosenkę i... Gala 1
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Tamte lata, tamte dni
08:55 Wydarzenie aktualne
09:25 Plakat - Narodziny
nowoczesnej reklamy
10:35 Serialowa nostalgia
- Wojna domowa - serial
11:35 Do dzieła - magazyn
12:00 Magia alfabetu - ﬁlm
dokumentalny
13:10 Daleko na północy
14:40 Mieszczanie żywieccy
- cykl dokumentalny
15:15 Bolszoj - ﬁlm fabularny
16:10 Czarne złoto
Warszawy - reportaż
16:35 Retro kino - Zgadnij, kto
przyjdzie na obiad - ﬁlm
18:25 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Buldożer. Spluń
prawdzie w oczy

06:00 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel Kazimierz
Barski, jego rodzina,
pracownicy.
20:00 Mocne sobotnie kino:
Rocky 2
Rocky poślubia Adrian i na
rzecz rodziny postanawia
porzucić boks. Tymczasem
jego przeciwnik, Apollo,
pragnie rewanżu za walkę.

04:55 Szkoła
- obyczajowy
05:55 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Rozwód. Walka
o wszystko
08:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:20 Makłowicz w drodze
12:55 Hotel Paradise
15:00 Na ratunek
wielorybom
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2012, reż.
Ken Kwapis, wyk. Drew
Barrymore, John Krasinski,
Kristen Bell, Dermot
Mulroney, Ted Danson
17:20 Zabójcze maszyny
- ﬁlm przygodowy, USA,
Nowa Zelandia, 2018, reż.
Christian Rivers, wyk. Hera
Hilmar, RobertSheehan,
Hugo Weaving, Jihae,
Ronan Raftery

REALITY SHOW

FILM FABULARNY

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM BIOGRAFICZNY

THRILLER

FILM PRZYGODOWY

14:55 Rolnik szuka żony
- reality show
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Wojenne dziewczyny
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę
- Siedmiu wspaniałych
- western
23:55 Boks - Gala KnockOut
Boxing Night - Zakopane
00:55 Hallo Szpicbródka czyli
ostatni występ Króla
Kasiarzy - komedia
02:45 Jaka to melodia?
03:35 Z pamięci - felieton

23:25 Kino relaks
- Na ringu z rodziną
- ﬁlm fabularny, prod.
Wielka Brytania, USA,
2019, reż. Stephen
Merchant, wyk. Dwayne
Johnson, Vince Vaughn
01:20 Opór
- dramat, prod. USA,
2008, reż. Edward Zwick,
wyk. Daniel Craig, Liev
Schreiber, Jamie Bell,
George MacKay
03:45 Dron
- ﬁlm akcji,
prod. Kanada, 2017,
reż. Jason Bourque,
wyk. Sean Bean, Mary
McCormack,
Kirby Morrow, Joel
David Moore
05:15 Zakończenie

21:45 Narodziny gwiazdy
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2018, reż. Bradley Cooper,
wyk. Lady Gaga, Bradley
Cooper, Sam Elliott,
Andrew Dice Clay, Raﬁ
Gavron, Dave Chappelle,
Alec Baldwin
00:30 Wiecznie żywy
- ﬁlm horror,
USA, 2013, reż. Jonathan
Levine, wyk. Nicholas
Hoult, Teresa Palmer,
Analeigh Tipton,
Rob Corddry, John
Malkovich
02:35 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:50 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

21:05 Iron Man 3
- ﬁlm przygodowy
prod. USA, 2013,
reż. Black Shane, wyk.
Cheadle Don, Downey Jr.
Robert, Favreau Jon, Hall
Rebecca, Kingsley Ben,
Paltrow Gwyneth, Pearce
Guy Niezastąpiony Robert
Downey Jr. powraca w roli
miliardera i genialnego
wynalazcy Tony’ego Starka
w trzeciej
części historii ze
świata Marvela.
00:00 Jądro Ziemi
03:00 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

20:00 Bilet do kina - Maria
Skłodowska - Curie
- ﬁlm biograﬁczny,
prod. Niemcy, Polska,
Belgia, Francja, 2017
21:50 Closterkeller
23:20 Seans kultowy
- Pięć łatwych utworów
- dramat, prod. USA, 1970,
reż. Bob Rafelson, wyk.
Jack Nicholson, Karen
Black, Fannie Flagg, Sally
Ann Struthers, Billy Green
Bush
01:05 Mieszczanie
żywieccy - cykl
dokumentalny
01:35 Co dalej? - program
publicystyczny
02:05 Wieczór kinomana
- Billy kłamca
- ﬁlm obyczajowy

22:20 John Wick 2
- thriller
John Wick udaje się do
Rzymu na prośbę starego
przyjaciela, który chce
przejąć kontrolę nad
międzynarodową gildią
zabójców.
00:55 Nocny łowca
02:50 Castle - serial
kryminalny
03:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska

20:00 Mumia
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1999, reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo,
Kevin J. O’Connor
22:35 Ścigani
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2008,
reż. Timur Bekmambetow,
wyk. James McAvoy,
Angelina Jolie, Morgan
Freeman, Terence Stamp,
Thomas Kretschmann,
Chris Pratt
00:55 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:55 Druga strona
medalu
- talk show
02:30 Noc magii

TV 4
06:30 Dzielna Mysz 06:50 Galileo 10:55 Dziewczyny z drużyny 4 Na obóz Spirit Thunder
przyjeżdżają najlepsze drużyny cheerleaderek z calych
Stanów Zjednoczonych.
12:50 Dzieci na tropie prawdy
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Kocham.
Przepraszam. Dziękuję
21:00 Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:00 Dom
woskowych ciał Page i Carly
wraz z grupą znajomych
jadą na międzyuczelniane zawody futbolowe. Po drodze
nocują na campingu, gdzie
rano odkrywają, że jeden
z ich samochodów został
uszkodzony. Napotkany na
odludziu dziwny mężczyzna
proponuje, że podwiezie ich.
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 - Lista przebojów

TV Trwam
11:25 Święty na każdy dzień
11:30 Myśląc Ojczyzna 11:40
Polski Punkt Widzenia 12:00
Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Warto zauważyć... 12:50
Siódmy sakrament 13:20
Ocalić od zapomnienia 13:30
Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc 14:35
Śladami apostoła 15:25 Kolory Świętości 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Testament Miłości Jana Pawła II w Ełku
17:00 Z Parlamentu Europejskiego17:25 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 i 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
- Szansa na łaskę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
09:05 Las bliżej nas - magazyn
09:25 Fascynujące miejsca
09:50 Weterynarze z sercem
10:25 Klasztorne smaki
10:55 Słowo na niedzielę
- Szansa na łaskę
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 Program katolicki
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton

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 Zacznij od zdrowia
- magazyn
11:40 The Voice of Poland
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022 - widowisko
16:15 Przyjaciele na zawsze
17:05 Lajk!
17:30 Smaki świata
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:05 Postaw na milion

04:20 Uwaga! - magazyn
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 Miś Yogi - ﬁlm rodzinny,
USA, Nowa Zelandia, 2010,
reż. Eric Brevig
13:50 Top Model
15:20 Mam talent
17:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
06:45 Nie wierzcie
bliźniaczkom
09:25 Tatuśkowie
13:20 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.
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie

07:00 21 Przegląd Piosenki
Aktorskiej
08:05 Co dalej?
08:30 Od ucha do ucha
- Skrzypce - ﬁlm
08:40 Od ucha do ucha
10:10 Czeskie śniadanie
- Kobieta za ladą - serial
11:05 Trzeci punkt widzenia
11:40 Lato 1993 - ﬁlm
13:25 Wydarzenie aktualne
14:05 Parasolki z Cherbourga
- ﬁlm fabularny
15:45 Muzyka Skalnego
Podhala
15:55 Le Poeme Harmonique
17:15 Niedziela z...
twórczością Agnieszki
Osieckiej
18:05 Niedziela z...
twórczością Agnieszki
Osieckiej - 34 Krajowy
Festiwal Polskiej Piosenki
Opole ‘97 - Zielono mi - piosenki Agnieszki Osieckiej
19:00 Scena muzyczna

05:55 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:50 Był sobie książę
11:40 Przygoda
w krainie słoni
13:35 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Gęsiareczka
14:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Król Drozdobrody
16:20 Plan gry
Joe Kingman jest wielką
gwiazdą amerykańskiego
footballu. Jego życie
jest usłane wiecznymi
imprezami i sukcesami.
Bajecznie bogaty, uwielbiany przez wszystkich
pewnego dnia odkrywa, że
ma córkę! Od teraz będzie
musiał znaleźć czas na
wychowywanie swojego
dziecka, czytanie bajek i
bieganie na kurs baletu.
18:30 Pech to nie grzech

04:55 Szkoła
- obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Rozwód. Walka
o wszystko
08:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:20 Hotel Paradise
14:20 Projekt Lady
15:20 Sposób na teściową
- ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, 2005,
reż. Robert Luketic,
wyk. Jane Fonda,
Michael Vartan, Wanda
Sykes, Adam Scott, Monet
Mazur Jennifer Lopez
17:25 Mumia
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1999, reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo,
Kevin J. O’Connor

MAGAZYN KULINARNY

FILM SF

PROGRAM KULINARNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

FILM PRZYGODOWY

14:25 Okrasa łamie
przepisy - Kolorowe
oliwy smakowe
- magazyn kulinarny
14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:15 You Can Dance
18:50 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:20 Zakochana Jedynka
- Pełnia życia
- ﬁlm obyczajowy
00:25 Siedmiu wspaniałych
02:45 Złe dobrego początki
04:05 Jaka to melodia?
04:35 Z pamięci - felieton

22:05 Wyścig z czasem
- ﬁlm science ﬁction,
prod. USA, 2011,
reż. Andrew Niccol
00:05 Koncert Specjalny
Filharmoników
Wiedeńskich w La Scala
- koncert, prod. Austria
02:05 Do widzenia, do jutra
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Janusz Morgenstern, wyk.
Teresa Tuszyńska, Grażyna
Muszyńska
03:35 Trzeci - ﬁlm obyczajowy,
reż. Jan Hryniak, wyk.
Marek Kondrat, Jacek
Poniedziałek, Magdalena
Cielecka, Edyta Olszówka,
Rafał Królikowski,
Jacek Braciak, Paweł Królikowski, Redbad Klynstra
05:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 MasterChef
- program kulinarny
21:30 Szadź - serial, Polska
22:35 Ścigany - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1993, reż. Andrew
Davis, wyk. Harrison
Ford, Tommy Lee Jones,
Jeroen Krabbe, SelaWard,
Joe Pantoliano, Julianne
Moore
01:15 Złowrogi
- ﬁlm horror, USA, Wielka
Brytania, Kanada, 2012,
reż. Scott Derrickson,
wyk. Ethan Hawke,
Juliet Rylance, Fred
Dalton Thompson, James
Ransone, Michael Hall
D’Addario, Clare Foley,
Vincent D’Onofrio
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny

20:00 Kabaret na żywo.
Młodzi i Moralni
22:10 Indiana Jones
i królestwo krysztalowej czaszki
Najnowsza seria przygód
z udziałem Indiany
Jonesa rozpoczyna się na
pustynnym południowym-wschodzie w 1957
roku – w samym apogeum
Zimnej Wojny. Indiana
i jego towarzysz Mac
właśnie wymknęli się
z rąk sowieckich agentów
i wracają do domu.
00:55 Maruderzy
03:05 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska
03:35 Wyspa miłości

20:00 Love Story
- ﬁlm prod. USA,
1970, reż. Arthur Hiller,
wyk. Ali MacGraw,
Ryan O’Neal, John Marley
21:45 Scena muzyczna
22:50 Trzeci punkt widzenia
23:25 Józef Maria Bocheński
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Szwajcaria, 1970
00:30 Teraz animacje!
- Obon - ﬁlm animowany
00:45 Teraz animacje!
- Kominiarczyk - ﬁlm
animowany, prod. Niemcy,
2020, reż. Frederic
Schuld
00:55 Kino nocne - Salvador
Allende - ﬁlm
02:50 Pożegnanie z Alaską
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Irlandia, 2018

20:00 Niedziela
z gwiazdami:
John Wick 3
John Wick próbuje opuścić
Nowy Jork po tym, jak
zostaje wydalony z
organizacji zabójców
za morderstwo członka
Najwyższej Rady.
22:35 Atomic Blonde
00:55 Potępieńcy
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Warcraft: Początek
- ﬁlm przygodowy,
Chiny, Kanada, Japonia,
USA, 2016, reż. Duncan
Jones, wyk. Travis Fimmel,
Paula Patton, Ben Foster,
Dominic Cooper, Toby
Kebbell, Daniel Wu, Clancy
Brown
22:40 Zaginione miasto Z
- ﬁlm przygodowy, USA,
2016, reż. James Gray,
wyk. Charlie Hunnam,
Robert Pattinson, Sienna
Miller, Tom Holland,
Edward Ashley
01:30 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:30 Druga strona
medalu
- talk show
03:00 Noc magii

TV 4
06:40 Tom i Jerry: Szybcy i Kudłaci
08:20 Dziewczyny z drużyny
4 Na obóz Spirit Thunder
przyjeżdżają najlepsze drużyny cheerleaderek z calych
Stanów Zjednoczonych.
10:05 Galileo 12:05 Opiekun
14:30 Szczęki 17:00 Kocham.
Przepraszam. Dziękuję 18:00
STOP Drogówka 19:00 Galileo
20:00 Droga przez piekło
Lucy, wracając z uczelni do
domu, jest świadkiem ataku
wojskowego na swoją dzielnicę Bushwick na nowojorskim
Brooklynie. By ujść z życiem
musi przedzierać się przez
strefę walk, w czym pomaga
jej weteran wojenny Stupe.
22:00 Troje pod przykrywką
23:00 Łowca androidów
01:25 Śmierć na 1000
sposobów 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
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 14:05
Poznajemy Zamek Królewski
14:30 Uśmiechnij się z Kiepurą
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
Muzyczne chwile 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
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program tv

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja, 2020
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze
w akcji! - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce - Planeta
doskonała - Wulkany

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pomagamy, nie
oceniamy - 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
12:25 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

05:20 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 Pajęczyna
- Premiera 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
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn

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
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji! - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Lato w Nohant
22:30 Świat bez ﬁkcji
23:45 Pełnia życia - ﬁlm
01:50 Archiwista
- serial TVP
02:45 Oﬁcer - serial TVP

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 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Miłość w czasach wojny
- serial
22:55 Trzy dni Kondora
- serial, prod. USA, 2020
23:55 Maudie
02:00 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
03:00 Trzy minuty
- dramat
05:05 Zakończenie

PROGRAM KULINARNY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Nieobecni - serial
23:35 Jurassic World
- ﬁlm przygodowy, USA,
2015, reż. Colin Trevorrow,
wyk. Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Irrfan
Khan, Vincent D’Onofrio,
Ty Simpkins, Nick
Robinson
02:05 Co za tydzień
- magazyn
02:40 Uprowadzona
- serial, USA
03:35 Uwaga! - magazyn
03:55 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
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 Dancing with
the Stars. Taniec
z Gwiazdami
FILM SENSACYJNY

22:05 Ghost in the Shell
Major do zadań
specjalnych, jedyna
taka na świecie cyborgiczna hybryda człowieka
i robota, stoi na czele
elitarnej jednostki
Section 9, specjalizującej
się w walce z najniebezpieczniejszymi przestępcami. Section 9 czeka
największe wyzwanie
w historii jednostki.
00:40 Blackway
Młoda Lillian wraca
do swojego rodzinnego
miasta. Prześladuje ją
tam lokalny gangster,
Blackway.
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
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TVN 7

07:00 Muzyczne poranki
08:10 Zapomniane kobiety
sztuki - ﬁlm
09:30 Krótki dzień pracy
- ﬁlm TVP
11:00 Dom - serial TVP
12:50 Amerykański sen
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Masterclass
- ﬁlm animowany
13:35 Łuska - ﬁlm animowany
13:40 Gość - ﬁlm animowany
13:40 Pamięć - ﬁlm
13:45 Grand Bassin
- ﬁlm animowany
14:00 Reżyserzy - Robert
Altman
14:55 Sekret księgi z Kells
- ﬁlm animowany
16:25 Szczęśliwy człowiek
- ﬁlm obyczajowy
18:05 Siostry - dokumentalny
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Mała Dorrit
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
22:00 Kronos - Warszawa

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
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy

05:40 Szkoła - obyczajowy
06:40 Szpital - program
obyczajowy
07:40 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Idealna niania
- program obyczajowy
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła - obyczajowy
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

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

22:40 Panorama kina
polskiego
- Eastern
- ﬁlm fabularny
00:10 Scena muzyczna
- Marek Bracha
i Aleksander Dębicz
- koncert
01:15 Love Story
- ﬁlm prod. USA, 1970
03:05 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
03:30 Baśnie z moich stron
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Rosja, 2017
05:00 The Cave
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:55 Zakończenie dnia

20:00 Poniedziałkowy HIT:
Odwet
Agent służb antynarkotykowych postanawia
wymierzyć sprawiedliwość
mordercom żony.
22:00 Tajemnicza
przesyłka
00:00 6. dzień
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:15 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:30 Hotel Paradise
- Rajskie rozdanie
- program rozrywkowy
21:35 Vinci
- ﬁlm komedia,
Polska, 2004, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Robert
Więckiewicz, Borys Szyc,
Jan Machulski, Kamilla
Baar, Marcin Dorociński
23:55 Doom
- ﬁlm S-F, Wielka
Brytania, USA, Czechy,
Niemcy, 2005, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Dwayne
Johnson, Karl Urban,
Rosamund Pike, Ben
Daniels, Dexter Fletcher
02:10 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
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 Najemnik John Seegar,
najemnik pracujący dla CIA,
podejmuje się misji, podczas
której ginie jego przyjaciel.
23:35 Wikingowie 00:40
Śmierć na 1000 sposobów
01:30 Pękniesz ze śmiechu
02:35 Interwencja

TV Trwam
09:30 Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone 11:20 100 cudownych
miejsc na świecie 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
Generał Fieldorf „Nil” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Łaski Pełna
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 Poznaniu
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

wtorek

26 października

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja, 2020
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Południowa Afryka

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 100 lat z Chrystusem
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
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
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

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
- Trójmorze
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy
00:30 Firma - ﬁlm sensacyjny

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 Kulisy serialu „M jak
miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Miłość w czasach wojny
- serial
22:40 Karmazynowe wesele serial, prod. Francja
23:40 Ludzkie historie
01:05 Excentrycy czyli po
słonecznej stronie ulicy
- ﬁlm obyczajowy
03:05 Wyprawa Kon - Tiki
- ﬁlm fabularny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia
- program rozrywkowy
22:30 Kuba Wojewódzki
- talk-show
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Nieobecni
- serial, Polska
01:05 Szadź
- serial, Polska
02:05 W garniturach
- serial, USA
03:05 Uwaga!
- magazyn
03:25 Noc magii
04:45 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
- serial obyczajowy
prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
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 Transformers
FILM SENSACYJNY

23:15 Jack Reacher:
Nigdy nie wracaj
Kierująca jednostką dochodzeniową major Susan
Turner zostaje niesłuszne
oskarżona o zdradę kraju.
Kobieta traﬁa za kratki.
Jej wierny przyjaciel Jack
Reacher - zasłużony były
członek jednostki - nie
zawaha się przed niczym,
żeby pomóc koleżance i
udowodnić przed światem
jej niewinność.
01:50 44 minuty
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:25 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Urodzeni artyści
- Beata i Karolina
Legierskie - cykl reportaży
08:55 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
09:20 Złote runo - komedia
11:00 Dom - serial TVP
12:50 Elizabeth - ﬁlm
13:25 Władza w ręce dzieci
- ﬁlm dokumentalny
14:45 Wakacje z Madonną
- ﬁlm obyczajowy
16:25 Wichry Kołymy
- dramat, prod. Niemcy,
Polska, 2009
18:15 Muzyka Skalnego
Podhala
18:25 Co dalej? - program
publicystyczny
18:50 Mała Dorrit
prod. Wielka Brytania
20:00 Opera Nova
w Bydgoszczy - Manru
22:10 Portrety

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.
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy

05:40 Szkoła - obyczajowy
06:40 Szpital
07:40 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Idealna niania
- program obyczajowy
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

22:25 Lekkie obyczaje
- Postrzyżyny
- ﬁlm fabularny
00:05 Co dalej? - program
publicystyczny
00:30 Młoda Polska - Bliscy
00:45 Panorama kina polskiego - Eastern - ﬁlm
02:05 Portrety - Irena Poniatowska - cykl reportaży
02:20 Kino nocne - Recykling
po chińsku - ﬁlm
dokumentalny
03:55 List z Masanjia
- ﬁlm dokumentalny
05:05 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:51 Zakończenie

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Demonstracja siły
22:00 Połączenie
00:00 Tak to się
teraz robi
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
03:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Biesiada
na cztery pory roku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:30 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:35 Księgowy
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2016, reż. Gavin O’Connor,
wyk. Ben Aﬄeck, AnnaKendrick, J.K. Simmons,
Jon Bernthal, John
Lithgow
00:15 Prawo krwi
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1989, reż. John
Irvin, wyk. Patrick Swayze,
Adam Baldwin,
Helen Hunt, Andreas
Katsulas, Bill Paxton,
Ben Stiller
02:35 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:40 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
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 Skandale, zdrady,
romanse
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 Monstrum Podczas
wakacyjnego wypadu paczka
przyjaciół traﬁa na bezludzie,
gdzie grasuje krwiożerczy potwór. Zabłąkani
młodzi ludzie chronią się
w napotkanej chatce. 23:20
Wikingowie 00:20 Śmierć na
1000 sposobów 01:50 Ucho
Prezesa - serial komediowy

TV Trwam
11:05 Jezus 11:35 Święty na
każdy dzień 11:40 Ma się
rozumieć 11:50 Słowo życia
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:15 Muzyczne chwile
13:25 Słowo życia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc 14:30
Jan Paweł II 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Jestem mamą
16:30 Fryderyk Chopin i jego
muzyka 17:00 100 cudownych miejsc na świecie
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 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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program tv

środaWIESZ CO | NR 42/19.10.2021 r.
TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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
- Światowy Dzień Misyjny
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 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
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
Południowa Afryka 2

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
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
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
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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Świat według Kiepskich
21:05 Komisarz Mama

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:25 Do dzieła - magazyn
08:45 Portrety - Irena Poniatowska - cykl reportaży
09:00 Fachowiec - ﬁlm obyczajowy
11:00 Dom - serial TVP
12:35 Skrzydła - ﬁlm TVP
13:30 Małgorzata Mirga
- Tas. Wyjście z Egiptu
13:45 Którędy po sztukę
- Cecco del Caravaggio
- magazyn
14:00 Tamte lata, tamte dni
- Jerzy Kisielewski
14:40 Ceremonia pogrzebowa
- ﬁlm obyczajowy
16:25 Operacja Himmler
- dramat
18:00 Mieszczanie żywieccy
- cykl dokumentalny
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Mała Dorrit

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

05:40 Szkoła - obyczajowy
06:40 Szpital - program
obyczajowy
07:40 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Idealna niania
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania
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 Marysia
opuszcza rodzinną wieś
i przenosi się do Wrocławia,
by studiować medycynę.
09:50 Kochane pieniądze
10:50 Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka
- magazyn prod. Polska
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 Naznaczony: Rozdział 3. Akcja
ﬁlmu rozgrywa się przed
wydarzeniami, które spotkały rodzinę Lambertów. 23:35
Wikingowie 00:40 Śmierć na
1000 sposobów

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

DRAMAT

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji! - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki test o Energii
22:30 Historia bez tajemnic
23:45 Fałszywa miłość - ﬁlm
01:25 Tajemnica twierdzy
szyfrów - serial

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Miłość w czasach
wojny - serial
23:00 Karmazynowe wesele
- serial, prod. Francja
00:05 Razem na zawsze
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2016
01:55 Deep State: tajny
układ, prod. Wielka
Brytania, 2018
02:55 Ostatnia góra
- ﬁlm dokumentalny
04:30 Za marzenia
- serial TVP
05:15 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model
23:00 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, Rafał Królikowski,
Danuta Stenka, Krzysztof
Globisz
01:55 Superwizjer - magazyn
reporterów
02:30 Uwaga! - magazyn
02:50 Noc magii
04:10 Kto was tak urządził

22:10 Vabank 2,
czyli Riposta
Odsiadujący wyrok za
obrabowanie własnego
banku Kramer ucieka z
więzienia. Zanim zbiegnie
do Szwajcarii, chce się
zemścić na Kwincie, który
odpoczywa na zasłużonej
emeryturze i o wszystkim
dowiaduje się z gazet.
Powody do obaw ma
również Duńczyk, obecnie
producent ﬁlmowy...
00:20 Agent XXL
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Na wschód od Hollywood - Z podniesionym
czołem - dramat
22:10 Więcej niż ﬁkcja
- W poszukiwaniu umami
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Hiszpania, 2017
23:20 Jazz Juniors 2020
- Premiery / dzień
improwizacji II - koncert
01:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:30 Lekkie obyczaje
- Postrzyżyny - ﬁlm
03:20 Kino nocne - Planetarium
- ﬁlm fabularny
05:15 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

20:00 Polowanie
na łowcę
Gdy młoda prostytutka
ucieka z rąk seryjnego
mordercy, detektyw Jack
Halcombe robi wszystko,
by złapać zabójcę i
doprowadzić go przed
wymiar sprawiedliwości.
22:00 Dzielnica strachu
00:00 Dom na końcu ulicy
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
04:20 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

21:35 Wielki Mike
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2009,
reż. John Lee Hancock,
wyk. Sandra Bullock,
Tim McGraw, Quinton
Aaron, Jae Head, Lily
Collins, Kathy Bates
00:15 Bridget Jones III
- ﬁlm komedia,
Francja, Irlandia, USA,
Wielka Brytania, Chiny,
2016, reż. Sharon Maguire,
wyk. Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey,
Jim Broadbent, Gemma
Jones, Emma Thompson
02:45 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:50 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
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
13:15 Muzyczne chwile 13:25
Kolory Świętości 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Póki nadzieja 15:35
Muzyczne chwile 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 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

28 października

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja, 2020
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Pełnia Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Południowa Afryka 3.
Drapieżcy z Kalahari
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 kulinarny
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Ostoja
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
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

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
fabularyzowany TVP
21:20 Sprawa dla reportera
22:15 Magazyn śledczy Anity
Gargas
- magazyn
22:50 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:45 Magazyn Ekspresu
Reporterów

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
20:45 Gala French Touch
- święto kultury
francuskiej - widowisko
23:00 Karmazynowe wesele
- serial, prod. Francja
24:00 Śmierć nadejdzie
jutro - prod. USA, Wielka
Brytania, 2002
02:20 Oszustki - komedia
04:00 Geniusz: Picasso
04:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Twarz - ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2017, reż. Małgorzata Szumowska, wyk.
Mateusz Kościukiewicz,
Agnieszka Podsiadlik,
Małgorzata Gorol, Anna
Tomaszewska
00:35 Drogówka
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 2013, reż. Wojciech
Smarzowski, wyk.
Bartłomiej Topa, Arkadiusz
Jakubik, Julia Kijowska,
Eryk Lubos
02:30 Uwaga! - magazyn
02:50 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
- magazyn
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
21:05 Przyjaciółki
DRAMAT SF

22:10 Zmierzch
Historia miłosna z elementami fantasy, która stała
się wielkim przebojem
kinowym i podbiła serca
nastolatków na całym
świecie. Film powstał
na podstawie pierwszej
części bestsellerowej
serii książek autorstwa
Stephanie Meyer. Isabella
Swan jest spokojną, ale
zagubioną 17-latką.
00:55 I kto to mówi 2
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
twórczością Agnieszki
Osieckiej
09:25 Operacja Himmler
- dramat
11:00 Dom - serial TVP
12:50 Pocałunek mordercy
- dramat, prod. USA, 1955
14:05 Trzeci punkt widzenia
14:40 Rozumiemy się
bez słów
- komedia
16:35 Słodkie oczy - ﬁlm TVP
17:50 Rzeczpospolita modernistyczna
- Architektura
Władzy
18:30 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Mała Dorrit
20:00 Czwartkowy
klub ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu
- Moskwa nie wierzy łzom

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Nietykalni
Sparaliżowany milioner
zatrudnia do opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie
wyszedł z więzienia.
22:10 Moje skarby

05:40 Szkoła - obyczajowy
06:40 Szpital - program
obyczajowy
07:40 Papiery na szczęście
08:10 Ukryta prawda
11:15 Idealna niania
- program obyczajowy
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Moskwa nie
wierzy łzom - dramat
22:40 Res Poloniae
23:20 Itzhak - ﬁlm dokumentalny, prod. USA, 2017
00:50 Co dalej? - program
publicystyczny
01:25 Na wschód od Hollywood - Z podniesionym
czołem - dramat,
prod. Francja, 2015
03:25 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - John Gilhooly
- rozmowa
04:00 Kino nocne
- Hal Ashby, wolny duch
amerykańskiego kina
- ﬁlm dokumentalny
05:40 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:55 Jeszcze więcej kultury

00:00 Ostatnie słowo
Businesswoman Harriet
zostaje zmuszona do
przejścia na emeryturę.
Nie godząc się z brakiem
kontroli nad wszystkim
wokoło, zatrudnia młodą
dziennikarkę, by jeszcze
za życia starszej kobiety
napisała jej nekrolog.
02:10 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program kulinarny
03:50 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny

21:35 Szefowa
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Ben
Falcone, wyk. Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter
Dinklage, Ella Anderson,
Kathy Bates
Michelle wychodzi z
więzienia i postanawia
na nowo ruszyć ze swoją
karierą.
23:45 Walka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2009, reż. Dito Montiel,
wyk. Channing Tatum,
Terrence Howard, Luis
Guzman
02:00 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu Cordell Walker jest jednym z najlepszych
Strażników Texasu. Ma dosyć
„ostre” metody zwalczania
przestępców.
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
- serial obyczajowy 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:40
Wampiry i świry. Parodia
popularnych romantycznych
ﬁlmów i horrorów dla młodzieży. 23:20 Wikingowie
00:25 Śmierć na 1000
sposobów

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 Kazembe 13:20
Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta
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
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Fot. użyczone (LKS Górnik Wałbrzych)

» Amelia Kielar i Kacper Kuczaj – mistrzowie Dolnego Śląska U-16
odpowiednio w biegu na 80 m przez płotki i w pchnięciu kulą

Oni zasłużyli na stadion!
LKS Górnik Wałbrzych z kolejnymi sukcesami na arenie krajowej!
Z Mistrzostw Polski U-16 w Karpaczu nasi lekkoatleci przywieźli trzy
medale. Całkiem niezłe wyniki jak na klub bez stadionu lekkoatletycznego, prawda?
Od lat lekkoatleci Górnika
walczą nie tylko z rywalami,
ale i z infrastrukturą. O ile

w warunkach zimowych
mogą liczyć na halę przy
ul. Chopina (tartan czeka

» Dyskobolka Wiktoria Nowacka z trenerem Franciszkiem
Karpińskim

na wymianę), to w okresie
letnim pojawia się problem.
Brak stadionu z infrastrukturą, wysłużona bieżnia na
Podzamczu i mini obiekt w
Szczawnie-Zdroju to niewiele. Jak się okazuje, LKS
Górnik potrafi świetnie sobie
z przeciwnościami radzić.
Pod koniec września odbyły się mistrzostwa Polski
U-16 na otwartym stadionie w Karpaczu. W swoim
pierwszym turnieju tej rangi
brązowy medal w rzucie
dyskiem zdobyła Wiktoria
Nowacka (rocznik 2006).
Podopieczna Franciszka Karpińskiego w najlepszej próbie rzuciła 37,23 m, bijąc
rekord życiowy! Duże emocje także w pchnięciu kulą.
Niesamowitą walkę o złoto
stoczył Kacper Kuczaj (rocznik 2006), który po kolejnych
próbach zamieniał się na
czołowych lokatach ze swoim największym konkurentem. Ostatnie słowo należało
do Kuczaja – jego pchnięcie
na 16,58 m to nowy rekord

klubu oraz Dolnego Śląska!
Kacper sięgnął po złoto, a
okrzyk radości jego trenera,
Tomasza Kuczaja, było prawdopodobnie słychać poza
bramami stadionu.
No i na koniec uderzenie
z grubej rury. Amelia Kielar
(2006) zdobyła mistrzostwo
w biegu na 80 m przez płotki. Do finału weszła z drugim
czasem, a w nim nie miała
sobie równych, bijąc rekord
Polski z czasem 11,39 s!
– Totalnie się tego nie spodziewałam. Nie wiem, co tu
się stało. Niedawno zrobiłam rekord życiowy 11,55 s,
ale przez mój stan zdrowia,
przeziębienie, nie wierzyłam, że wszystko może się
tak potoczyć. Moim atutem
jest technika, ale pracujemy
także nad szybkością. Frajda
ze zwycięstwa byłaby jeszcze większa, ale na starcie
zabrakło mojej największej
r ywalki. Na pewno biłybyśmy się o zwycięstwo –
powiedziała na gorąco po
biegu Kielar. Amelia trenuje

od 6. roku życia, rywalizuje
także w wieloboju, ale bieg
przez płotki to jej koronna

konkurencja. Aktualnie pracuje z trenerem Grzegorzem
Banaszkiem, któremu dużo
zawdzięcza. Sportsmenka
Górnika zapowiada walkę o
kwalifikację na mistrzostwa
Europy. Wiktoria, Kacper i
Amelia wynikami w Karpaczu zapewnili sobie miejskie
stypendium sportowe na cały
kolejny rok. W zawodach
Górnika dzielnie reprezentowała także Zuzanna Olejniczak. Ledwie 14-letnia Zuza
w rzucie dyskiem była druga
w swojej kategorii wiekowej.
LKS Górnik odnosi świetne
wyniki nie tylko dzięki pracy
zawodniczek , zawodników,
trenerów, ale również postawieniu na fizjoterapię, z
której wcześniej korzystano
raczej sporadycznie. Od niedawna z lekkoatletycznym
klubem z naszego miasta
pracuje Przemysław Wojda,
wcześniej wspierający koszykarskiego Górnika Trans.
eu Wałbrzych.
Tymczasem 7 października
LKS Górnik, we współpracy z
MOSiR-em Szczawno-Zdrój,
zainaugurował lekkoatletyczne czwartki. Na dystansie
60 metrów biegały dzieci
w wieku od 3 (!) do 6 lat.
Nieco starsi wystartowali
na 100 m oraz w skoku w
dal, a najstarsi (10-14 lat)
sprawdzili się na dystansie
100 lub 600 m, skoku w dal i
w rzucie piłeczką palantową.
Na tyle pozwala kameralny
obiekt w uzdrowisku. Na ten
z prawdziwego zdarzenia, w
wałbrzyskiej dzielnicy Nowe
Miasto, wciąż czekamy. Kolejne sukcesy LKS-u przekonują,
że czekać warto.
Dominik Hołda

» Młodziutka Zuzanna Olejniczak
błysnęła w Karpaczu w rzucie dyskiem

Fot. Alfred Frater

» Górnicy zrobili swoje. Mieli wygrać w
Koszalinie i zwyciężyli. Dobrze, że do
składu wrócił już Damian Cechniak

D jak... Dymała
Suzuki 1 Liga: Bez niespodzianki w 4. kolejce. Górnik
Trans.eu Wałbrzych wygrał na wyjeździe z Żakiem Koszalin 90:71. Było to trzecie zwycięstwo w sezonie biało-niebieskich. Po raz kolejny bardzo dobre spotkanie rozegrał
sprowadzony latem Marcin Dymała.
- Za długo siedzę w baskecie, żeby się podpalać.
Ktoś nowy pod kosz może
do nas dołączyć za miesiąc,
za dwa, lub nawet za trzy.
Ale musi to być gracz wartościowy. Wiem, że musimy
dokonać wzmocnienia zawodnikiem podkoszowym,
bo inaczej ciężko nam będzie w rywalizacji z czołówką ligi – to komentarz
trenera Górnika, Łukasza
Grudniewskiego, któr ym
podzielił się z nami na potrzeby Skarbu Kibica. Przeznaczonego specjalnie dla
was wyjątkowego wydawnictwa, które możecie już
odebrać w sklepie Sporting

(ul. Długa 2e, Wałbrzych) na
podstawie biletu z meczu
lub karnetu. Szkoleniowiec
Górnika bardzo regularnie wysłuchuje obaw kibiców, związanych z brakami
kadrowymi pod obręczą.
Pierwsze trzy mecze sezonu (dwa bez środkowego
Damiana Cechniaka w grze)
tych kłopotów jednak nie
uwypukliły, bo biało-niebiescy byli… trzecią najlepiej
zbierającą ekipą całej ligi.
W Koszalinie miało być
inaczej, ponieważ w Żaku
występuje Darrell Harris,
najlepszy zbierający ligi. I
rzeczywiście, do przerwy
Amerykanin miał na koncie
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Takiego
gościa nam
brakowało
Po p i e r w s z y c h
czterech meczach
Marcin Dymała zdobywa śr. 19,3 pkt,
ma 4 zb. i 5,3 as.,
trafia blisko 59 proc.
rzutów z gry, gra z
kolegami, a do tego
nawiązał szybko porozumienie z kibicami Górnika (także
obecnymi w Koszalinie).

16 punktów i 10 zbiórek,
gospodarze wygrali walkę
na „deskach” 25:15, ale
zdało się to na nic, bo wendety w niewielkim obiekcie Gwardii dokonał duet
Marcin Dymała-Krzysztof
Jakóbczyk. W przeszłości
ci dwaj obwodowi Górnika
występowali w ekipie AZS-u Koszalin w ekstraklasie,
ale tego czasu nie mogą
wspominać najlepiej. Ten
pierwszy grał bardzo mało,
a z drugim działacze do
dziś się nie rozliczyli. Stare
krzywdy utkwiły im chyba
w pamięci, bo obaj byli niezwykle zdeterminowani, by
w Koszalinie coś udowodnić. Dymała zakończył mecz
z 24 „oczkami”, a Jakóbczyk
dorzucił 18. Pamiętacie film
„V jak Vendetta”? Jego koszykarska wersja to „D jak
Dymała”.
Nasi po raz kolejny zagrali
mocną defensywę, zwłaszcza w pierwszej połowie
oraz korzystali z jakości
w ofensywie. Po meczu w
Krakowie Hubert Pabian
zapewniał, że skuteczność
z dystansu w jego przypadku wróci, a dzielenie się
piłką w wykonaniu zespołu
będzie tylko lepsze. Cóż,
32-latek to profesjonalista,
poważny człowiek, młody
tata, który słów na wiatr
nie rzuca. Skrzydłowy w Koszalinie trafił 7 z 10 prób, w
tym 4 z 6 z dystansu. Górnik
poprawił także zespołowość, zawodnicy szukali
się podaniami, znajdując
otwarte pozycje do rzutu.
Zdarzały się chwile, gdy
piłka krążyła w ataku jak po
sznurku.
Pomimo tego był w sobotniej potyczce moment, w
którym ambitny beniaminek
szukał swoich szans, ale
zbliżył się jedynie na 57:68.
Obok Harrisa uaktywnił się
nieco Jakub Dłoniak (19
pkt), przed laty król strzel-

ców 1 ligi, ale to było za
mało. Kompletnie mecz nie
wyszedł Wiktorowi Sewiołowi, niewiele wnosili także
rozgrywający. Zdarzało się,
że frustracja brała nad gospodarzami górę. Tak jak
choćby pod koniec pierwszej połowy, gdy trener Piotr
Ignatowicz, po intensywnej
dyskusji z arbitrami, otrzymał drugie przewinienie
techniczne i był zmuszony
opuścić drużynę na resztę
spotkania. Górnik starał
się z kolei robić swoje, grać
pragmatycznie. Ten nastrój
udzielił się kapitanowi Bartłomiejowi Ratajczakowi,
który w akcji sam na sam
z koszem nie popisał się
tym razem efektownym
lotem nad obręczą, a jedynie ostrożnymi punktami po dwutakcie. „Rataj”
zapewne miał w pamięci
wydarzenia z ostatniej fazy
play-off, gdy niemal identyczna konstrukcja kosza
nie wytr zymała po jego
dynamicznym wsadzie.
Po meczu w Koszalinie
musimy jednak na dłużej
zatrzymać się przy Dymale.
Jego transfer latem wśród
wielu kibiców wzbudzał
powątpiewania i nieskrywany sceptycyzm. Atletyczny obwodowy miał
bowiem opinię zawodnika
solidnego statystycznie, ale
nie dającego dostatecznie
dużo drużynie, grającego
zbyt indywidualnie. Nic z
tych rzeczy. Zerknijcie obok
na jego dotychczasowe
statystyki.
MKKS Żak Koszalin
– Górnik Trans.eu Wałbrzych 71:90 (17:27,
16:23, 24:18, 14:22)
Górnik Trans.eu: Dymała
24, Jakóbczyk 18, Pabian 18
(10 zb.), Malesa 13, Ratajczak 9, Zywert 5, Durski 2,
Kruszczyński 1, Cechniak 0,
Pawlak 0, Jeziorowski 0.
Dominik Hołda
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