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Jest makieta,
jest zabawa
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Homer, Platon, czyli
jak uczono
str. 14-15

Wygraj z nami
KARTĘ PODARUNKOWĄ

Spotkało was coś niesamowitego?
Chcecie pochwalić się ciekawą historią?
Znacie interesujących ludzi?
Napiszcie do nas: redakcja@wieszco.pl
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Niestety, nie jesteśmy
grupą zawodową,
odpowiednio
docenioną
str. 16

W A Ł B R Z Y C H | BOGUSZÓW-GORCE | CZARNY BÓR | G Ł U S Z Y C A | J E D L I N A - Z D R Ó J | MIEROSZÓW |STARE BOGACZOWICE | S Z C Z A W N O - Z D R Ó J |WALIM

Wojna z plastikiem

Naprawdę miło jest
w elicie
str. 18-19

Nie widać rabusiów
i bandytów
str. 7

Koronawirus
– raport tygodnia

PODEJMIJ PRACĘ OPIEKUNA SENIORÓW W NIEMCZECH

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Miejski Zakład Usług
Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych
w godzinach 7.00-15.00
lub na adres poczty elektronicznej
e-mali: kadry@mzuk.com.pl
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NIE ZNASZ JĘZYKA?
ZAPRASZAMY NA KURSY NIEMIECKIEGO
OD PODSTAW W WAŁBRZYCHU LUB ON-LINE!
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Dzisiejszy dzień
to niepewność,
co przyniesie jutro
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Jest naprawdę źle
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Nie tylko małpa
rozczarowuje
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Największe wrażenie
Wybiegane złota
zrobiły witraże
str. 14-15
na Węgrzech

ZOSTAŃ OPIEKUNEM SENIORA W NIEMCZECH
REKRUTACJA TRWA BEZ PRZERWY!
GWARANTOWANY
BONUS
DO

350€
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ZA ŚWIĄTECZ
WYJAZD

NOWY ADRES!
WAŁBRZYCH, UL. SŁOWACKIEGO 13

ZAPEWNIAMY PRZESZKOLENIE
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD PODSTAW!
BEZPIECZNA PRACA,
BEZPIECZNA PODRÓŻ, PEWNE PIENIĄDZE

TEL. 509 892 436 | 789 218 008
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Daje do
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Chcecie pochwalić się
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Znacie interesujących ludzi?
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Możemy pokusić się
o ekstrawagancję
i wybrać ciemne
dekoracje

To była wielka rzecz,
gdy Kult zagrał
w „Dwunastkach”
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NIE ZNASZ JĘZYKA?
ZAPRASZAMY NA KURSY NIEMIECKIEGO
OD PODSTAW W WAŁBRZYCHU LUB ON-LINE!
PO KURSIE OFERTY PRACY GWARANTOWANE!
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Właściwie to cud,
że żyjecie
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I WYSOKIE ZAROBKI!
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Dlatego nie lubię
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*Szczegóły promocji w oddziale.
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Oto wałbrzyskie
tramwaje

Zakład Usług Pogrzebowych
działający przy Miejskim Zakładzie
Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Wałbrzychu
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i klonów
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PRACA CZEKA
WŁAŚNIE NA CIEBIE!

*Szczegóły promocji w oddziale

Poznajcie ich,
bo warto
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Fot. użyczone (Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu)

Urodziny trolejbusów

str. 10
Pracownia florystyczna Miłość i Flora
jest warsztatem pracy twórczej.
Nasz zespół z miłości do kwiatów, sztuki i piękna
tworzy dla Państwa niepowtarzalne dekoracje ślubne,
eventy firmowe oraz dekoracje wnętrz.
Zapraszamy do kontaktu
Tel.: 661 887 466, e-mail: milosciflora@gmail.com
Miłość i Flora

REKLAMA

str. 4
Miejski Zakład Usług
Komunalnych Spółka z o.o.
w Wałbrzychu
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Co z emer yturą?
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Możemy pomóc

„Amfa” powszechna

Dusimy się plastikiem
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Drzewka jak Oscar y
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Oczywistym jest,
że pijemy wino dla
przyjemności, a nie za
karę

*Szczegóły promocji w oddziale
*Szcze
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To nie jest tak, że
urodziłam się w czepku.
W życiu miewałam różne
sytuacje

Jesteśmy zdeterminowani,
aby polepszać warunki
mieszkaniowe
wałbrzyszan
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W ciągu 21 lat pokonałem
101 maratonów. Każdy
z nich był inny
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Nie biegałam wokół
Sejmu, nie piłam
dziwnych napojów

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)
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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (Eliza Furmanek)

W Wałbrzychu stoi figura
świętego Jana Nepomucena, która jest najstarszą
wałbrzyską rzeźbą sakralną.
Powstała około 1751 roku.
Została odwzorowana ze
słynnej figury na Moście Karola w Pradze. Autor niestety
nie jest znany.
Święty przedstawiony
został na tarczy herbowej,
trzyma w lewej ręce palmę męczeńską, a w prawej
krzyż. Święty Jan Nepomucen jest między innymi orędownikiem podczas powodzi
i tonących, a także patronem
mostów. Pierwotnie rzeźba
stała przy moście, w centralnej części Starego Zdroju,
nieopodal domu rodziny
von Mutius. W 1938 roku,
po wybudowaniu nowego
żelbetonowego mostu na
Pełcznicy, rzeźbę przeniesiono na teren parafii św.
Barbary, gdzie stoi do dziś.
Jest to jedyny wizerunek
świętego Nepomucena na
terenie Wałbrzycha.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Tylko u nas 32 strony!
Nie świętujemy, pracujemy
Taki mały jubileusz dziś obchodzimy, o czym więcej przeczytacie obok.
Trzymacie bowiem w rękach setny numer WieszCo, prawie niczym nie różniący się od wcześniejszych wydań choćby nr 88 lub 99. Nie lubimy bowiem
celebry, ani zbytniego blichtru. Dlatego cieszymy się po cichu, ale dzielimy
się z wami tą radością. Bo kawał czasu spędziliśmy razem.
Wydaje się, że raptem chwilę temu rozpoczynaliśmy, a już
pękła nam setka. Sto numerów gazety, która w tym czasie
ewoluowała. Zaczynaliśmy
od 20 stron, dziś mamy ich
32, a bywały numery, że dochodziliśmy do opasłych 48
stron. Wszystko, co robiliśmy,
rodziło się zawsze z wielkiego

zaangażowania i ogromnej
pasji ludzi pracujących przy
tworzeniu WieszCo. To nigdy nie była gazeta „na pół
gwizdka”. I obiecujemy, że tak
będzie dalej.
„Oddajemy do waszych
rąk nową gazetę. Inną niż
wszystkie w regionie. Taką,
w której przeczytacie ciekawe

wywiady, poruszające ludzkie
historie, intrygujące reportaże,
kontrowersyjne felietony, recenzje koncertów i spektakli,
poznacie historię nieznaną.
Gazetę taką, która daje do myślenia. Z grupą kreatywnych i
wrażliwych ludzi chcemy was
zaskakiwać co tydzień” – tak
pisaliśmy 19 listopada 2019

roku, gdy ukazał się pierwszy
numer naszego tygodnika. To
samo moglibyśmy powtórzyć
teraz. Chyba dotrzymaliśmy
słowa. Opiniami, komentarzami, refleksjami, możecie się
zawsze z nami podzielić pisząc
na adres: redakcja@wieszco.
pl. Chętnie przeczytamy, co o
nas myślicie.

Dobra, ale koniec z tą cukierkowatością, bo tyle lukru
się wylało, że zaraz wszystkich zemdli. Nie zaciągamy
ręcznego hamulca, co więcej
przyspieszamy, trzymajcie
się i czytajcie najnowszy numer naszej gazety. A w nim
wszystko to, co lubicie. W
wersji papierowej szukajcie
nas w jednym z blisko 500
punktów kolportażu na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. W wersji online
każdy numer znajdziecie na
stronie www.wieszco.pl. Tam
też są wszystkie wydania
archiwalne. No to co, życzcie
nam kolejnej setki i następnej, i jeszcze jednej!
Redakcja
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Czytaj str. 12

POGODA
Wtorek 26.10
Temp. 13/7
zachmurzenie małe
Środa 27.10
Temp. 15/9
zachmurzenie małe
Czwartek 28.10
Temp. 14/8
zachmurzenie małe
Piątek 29.10
Temp. 13/4
zachmurzenie małe
Sobota 30.10
Temp. 10/3
zachmurzenie małe
Niedziela 31.10
Temp. 9/3
zachmurzenie małe
Poniedziałek 1.11
Temp. 11/5
zachmurzenie duże

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.

Nasza pierwsza setka
Po takim okresie wydaje nam się, że jesteśmy uprawnieni do
tego, by powiedzieć „znamy się dość dobrze”. Wiecie Drodzy
Czytelnicy, na co nas stać, czego możecie się po nas spodziewać i czego oczekiwać. My z kolei chyba dość dobrze odczytujemy wasze preferencje. Co tu dużo gadać, wstrzeliliśmy
się w gusta. Z drzwiami i futryną weszliśmy na rynek. I dobrze nam z tym.

Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

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

ale wg powierzchni użytkowej

Pewnie zauważyliście, że
stronimy od lokalnej polityki.
W stu dotychczas wydanych
numerach WieszCo było jej
co kot napłakał. Wychodzimy
z założenia, że nie ma co zaglądać do tego zardzewiałego
kociołka. No chyba, że zacznie
w nim porządnie bulgotać.

Niech inni się w tym babrają.
My zdecydowanie wolimy
tematy społeczne, historyczne, turystyczne, kulturalne,
sportowe. Nie zapominamy o
poradnikach, rozrywce, konkursach. Poszukujemy pozytywów nawet tam, gdzie na
pierwszy rzut oka ich nie ma.
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Uznaliśmy, że dość epatowania seksem, krwią i skandalami. Tym niech zajmują się
inni, ale to nie oznacza, że nie
poruszamy kontrowersyjnych
spraw i nie patrzymy władzy
na ręce.
Publicystyka jest naszą
siłą. Stawiamy głównie na

reportaże, wywiady, felietony. W tych ostatnich lubimy
dworować sobie ze znanych
polityków i w specyficzny
sposób opisywać najbardziej
gorące ogólnopolskie sprawy.
A co, kto nam zabroni?! Teraz
już wiemy, że polubiliście
nasz styl, choć początkowo

mieliśmy co do tego pewne
obawy. Czy się przyjmie, czy
spodoba? Niepotrzebnie. Charakter naszej gazety, to znak
firmowy, rozpoznawalny w
całym regionie. Czytacie artykuł i wiecie, że jest z WieszCo.
O to nam chodziło.
Przez ostatnie miesiące
– na łamach stu numerów
tygodnika – pisaliśmy o dziesiątkach, jak nie setkach ważnych spraw. Widzimy rzeczy,
których inni nie dostrzegają. Zaglądamy do miejsc, o
których pozostali nawet nie
pomyślą. Nie przytakujemy
pokornie, gdy słabszym dzieje
się krzywda. Odważnie mówimy (właściwie piszemy), co
nam się nie podoba, choć to
czasami poglądy politycznie
niepoprawne.
Dzięki nam poznaliście też
mnóstwo fantastycznych ludzi, do których nikt wcześniej
nie dotarł. I to jest naszą siłą.
Kojarzycie Tadeusza Godlewskiego, opowiadającego o
słynnych butach z Polsportu?
Albo dwie wicemistrzynie
Europy cukierników – Natalię Szymańską i Agnieszkę
Malinowską – w dekorowaniu tortów? Kojarzycie
Piotra Czerniachowskiego,
znanego w świecie bonsai
niemal tak dobrze jak Robert

Lewandowski w środowisku
piłkarskim? Rozmawialiśmy
z Adamem Tyszerem, kolekcjonerem medali papieskich,
przybliżyliśmy wam postać
Jerzego Marszała, nie bez
przesady zwanego ludowym
Witem Stwoszem. Pewnie
zachwycił was Bogdan Chachelski, prawdopodobnie właściciel największej kolekcji
budzików Beckera w Polsce. Z
nóg zwaliła nas historia Patryka Barsznicy, fachowca jakich
mało, jeśli chodzi o tworzenie
niepowtarzalnych motocykli
typu cafe racer. Wszystkich
ujęła Monika Górska tworząca
od lat lalki personalizowane.
A Zbigniew Jóźwiakowski
posiadający prywatne muzeum z tysiącami (!!!) eksponatów górniczych? Ostatnio
show skradł z kolei Janusz
Michalczyk, posiadacz ponad
206 tys. etykiet zapałczanych. To są historie, które
polubiliście, podobnie jak my.
Obiecujemy, że będzie ich
więcej. Wiadomo, jeśli chodzi
o oryginalne treści, na WieszCo możecie liczyć. U nas nie
znajdziecie przepisywanych
komunikatów prasowych. U
nas jest prawdziwe dziennikarstwo, które „daje do
myślenia”.
Tomasz Piasecki
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Wszystko o Bartoszewskim
Wystawę „Władysław Bartoszewski. Pod tym samym niebem/Under
the same sun” można oglądać do grudnia w wałbrzyskiej Bibliotece
pod Atlantami. Właśnie ją otwarto.

przedstawia postać zmarłego w 2015 roku polskiego polityka i dyplomaty. Wystawa powstała
w 2020 roku we współpracy trójmiejskiego
stowarzyszenia „Warto być przyzwoitym” i
Muzeum Sopotu, a okazją do jej pierwszej prezentacji stało się uroczyste odsłonięcie pomnika

Władysława Bartoszewskiego (1922-2015) w
centrum nadbałtyckiego kurortu.
W powstaniu treści wystawy i wyborze
fotografii oraz dokumentów uczestniczyli byli
współpracownicy Władysława Bartoszewskiego w kooperacji z Gabinetami Świadków Historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
Wrocławiu (gdzie zgodnie z wolą darczyńców
przechowywane są archiwa Zofii i Władysława
Bartoszewskich). Wystawa przygotowana została w wersji polskiej i angielskiej. Można ją
SCB
oglądać do 3 grudnia.

Rys. Katarzyna Zalepa

Stało się to przed tygodniem w obecności
władz Wałbrzycha oraz licznie zgromadzonej
młodzieży z wałbrzyskich szkół. Wystawę
otwarto w atrium budynku głównego Biblioteki
pod Atlantami. „Władysław Bartoszewski. Pod
tym samym niebem/ Under the same sun”,
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Na granicy głupoty
Często stajecie przed trudnymi wyborami, mając świadomość, że co byście
nie zrobili, to i tak będzie źle? Prawie jak polski rząd w przypadku uchodźców
na wschodniej granicy. Chyba czujecie powagę, bo nie mówimy przecież o
dylematach w stylu – wybrać latte sojowe czy waniliowe albo czy kupić wycieczkę na Zanzibar, a może na Mykonos? Jeśli myślenie nad dobrym rozwiązaniem sytuacji na granicy dalej będzie tak się ślimaczyło, to życia braknie
na dokończenie procesu.

Spłycając trochę temat zadamy wam
proste pytanie, obrazując je infantylną
historyjką. Wasz sąsiad zaprasza do
siebie kilka osób w gości. Impreza
przedłuża się do późnego popołudnia,
na zewnątrz dają się słyszeć coraz
głośniejsze rozmowy, aż ktoś łapie za
klamkę waszego domu. Otwieracie,
lekko poirytowani tym, co dzieje się
na korytarzu. Przed oczami widzicie
obcych ludzi, mówiących, że są głodni
i spragnieni, bo na imprezie nie było co
jeść i pić, a gospodarz to w ogóle jest
łajdak, źle ich potraktował i okradł. Na
dodatek ładują wam się do mieszkania
bez zaproszenia przez uchylone drzwi

wejściowe. Pech chce, że mieszkacie
na parterze, to i próbują wejść też
przez okno. Teraz odpowiedzcie bez
zastanowienia, co byście zrobili?
Nie chcemy banalizować sytuacji
uchodźców na polsko-białoruskiej
granicy, bo to złożony problem. Przy
którym taki na przykład pomysł wprowadzenia do szkół średnich nowego
przedmiotu „historia i teraźniejszość”
wygląda jak porównanie wspinaczki
na Mount Everest z wejściem na
Śnieżkę. Poczytaliśmy trochę o prawie
międzynarodowym. Nie była to może
tak fascynująca lektura jak „Kolejne
365 dni” Blanki Lipińskiej, ale jakoś

przebrnęliśmy. Żebyście nie musieli
robić wielkich oczu ze zdziwienia, jak
podczas oglądania filmów z kaset
VHS, przyniesionych do domu w
latach 90. Na których zamiast bajek
Disney’a, po włączeniu magnetowidu
(były kiedyś takie urządzenia), leciało
niemieckie porno. Do rzeczy. Zgodnie
z wiążącym nas prawem międzynarodowym Polsce nie wolno pozbywać
się ze swojego terenu cudzoziemców
bez sprawdzenia, dokąd trafią. Ta
zasada nie pozwala wywozić ludzi
do kraju, gdzie ich życiu lub zdrowiu
może grozić niebezpieczeństwo.
Dobra, teraz dochodzimy do naj-

ważniejszego. To właśnie push-back
jest owym odsyłaniem migrantów
do państwa, z którego przeszli przez
granicę, bez umożliwienia ubiegania
się o status uchodźcy i o azyl. Tyle, że
push-backi są powszechne na wielu
europejskich granicach.
Idźmy dalej. Państwo musi sytuację uchodźców poddać procedurze
administracyjnej. Ale przecież nie da
się tego zrobić w ciągu kilku minut
spędzonych przez migrantów w aucie
pograniczników. Co powinna więc
zrobić straż graniczna? Zatrzymać,
ustalić tożsamość, pobrać odciski
palców, zarejestrować i ocenić, czy

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)
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mogą bezpiecznie wrócić do swojego
kraju. Jeśli nie, umieścić w strzeżonym
ośrodku. A jeżeli migrant poprosi o
azyl, należy przyjąć wniosek i nadać
bieg sprawie. Tyle, że koczującym
niespecjalnie to się podoba. Niby
dlaczego próbują dostać się do Polski
nielegalnie, zamiast z dokumentem w
dłoni poprosić o status uchodźcy na
przejściu granicznym? Zresztą po co
mieliby zatrzymywać się u nas, gdzie
za litr paliwa trzeba zapłacić ponad
6 zł, socjal jest nieporównywalnie
mniejszy niż w takich Niemczech, a
ludzi krzywo patrzących na tych o
ciemniejszej karnacji skóry jest więcej
niż sunnitów w Afganistanie. Nie
oszukujmy się, uchodźcy myślą bardziej o Francji lub Belgii niż o Polsce.
To Łukaszenka podwozi nam setki,
a nawet tysiące osób pod granicę. To
sąsiad Aleksander sztucznie „produkuje” kryzys migracyjny. Dlaczego do
cholery tak wielu tego nie dostrzega?!
Ludzie z Iraku, Syrii lub Jemenu nie
wzięli się na polsko-białoruskiej granicy
znikąd. Ktoś musiał ich tam dowieźć
tysiące kilometrów. To nie była przecież wędrówka ludów, niczym marsz
barbarzyńskich Hunów na Cesarstwo
Rzymskie. Dlaczego Unia, psiocząca na
polski rząd, nie nałoży sankcji na linie
lotnicze, które szmuglują ludzi z odległych rejonów? Chyba nie wierzycie, że
ktoś robi to z dobroci serca. Migranci
nielegalnie przekraczają granicę, więc
o co chodzi? Straż graniczna ma ich
przepuścić i dać pakiet startowy? Rząd
Białorusi zaprosił ich do siebie, to niech
się nimi zajmuje jak należy.
Ludzie z polskiego rządu nigdy nie
będą gośćmi wzbudzającymi sympatię jak Św. Mikołaj, do którego dzieci
z całego świata piszą listy. Ba, oni
nawet nie zbliżą się do popularności
idola polskiej młodzieży, niejakiego
„Friza”, założyciela grupy „Ekipa”, której lody swego czasu były jak święty
Graal. Co najwyżej za kilkanaście lat
wspomni ich kilku dorosłych przy grillu na działce u szwagra na Podlasiu.
Ale czy można mieć im za złe, że chcą
chronić kraj przed niekontrolowanym
i nielegalnym napływem uchodźców?
Sami nie wierzymy, że to napisaliśmy.
Nawet w UE po cichu przyznają,
że tak trochę rozumieją Polskę. Źle
jednak, że w poczynaniach rządu nie
ma przejrzystości, a wprowadzenie
stanu wyjątkowego w obszarze przygranicznym potęguje tylko poczucie
tajemniczości. Która otwiera pole do
spekulacji. A stąd już krok do populizmu, a nawet głupoty.
Tomasz Piasecki
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Mają gdzie parkować
Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu pochwaliła się nowym
garażem dla swoich wozów bojowych w jednostce przy ul. Przemysłowej.

- Wydawać by się mogło,
że mamy uroczystość z błahego powodu, ale dla nas
jest to bardzo ważne wydarzenie. Teraz po niemal

10 latach starań wszystkie
nasze nowoczesne wozy,
nawet największa Scania,
będą mogły być garażowane w jednostce. Do tej

pory na zimę duże wozy
jechały na ulicę Ogrodową
– mówi komendant PSP
w Wałbrzychu Krzysztof
Szyszka.

SCB

To właśnie zrealizują
W tym roku zanotowaliśmy najsłabszy wynik w głosowaniu
od początku istnienia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Swoim wskazaniem zdecydowało się podzielić ledwie
nieco ponad 5 tys. osób z ponad 88 tys. uprawnionych.
które później służą mieszkańcom – mówi prezydent Roman Szełemej. Podziękowania
należą się jednak wszystkim
pomysłodawcom, zwłaszcza
chyba tym, których projekty nie
uzyskały poparcia wałbrzyszan.
Ostatecznie w głosowaniu
najwięcej głosów otrzymała

inicjatywa pod nazwą „Wspólne podwórko”. Chodzi o rewitalizację rekreacyjnego placu
zabaw i budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6
dla okolicznych mieszkańców.
Projekt zostanie zrealizowany na terenie podstawówki
im. Aleksandra Kamińskiego

REKLAMA

Fot. (red)

» Mniejsze zainteresowanie głosowaniem w budżecie obywatelskim nie oznacza, że wybrane projekty nie są ciekawe

- Ten trend widoczny ten jest
w większych miastach. Podobnie jest we Wrocławiu. Jedyne
co nam pozostaje, to namawiać, pokazywać uświadamiać,
że to są rzeczy potrzebne. Jest
coraz mniej takich projektów
jak siłownie, place zabaw, ale
można zgłaszać inne inicjatywy,

Fot. użyczone (PSP Wałbrzych)

Inwestycja kosztowała ponad 1,6 mln zł i obejmowała powiększenie o 2 metry
powierzchni garażowych w
jednostce JRG1. Obecnie zmodernizowany budynek spełnia
wszystkie najnowocześniejsze
standardy pracy i jest w stanie
pomieścić całość sprzętu bojowego do prac operacyjnych
w danym rejonie.

w Wałbrzychu przy ul. Andersa 50 w obrębie Białego
Kamienia. Projekt obejmuje:
budowę wielofunkcyjnego
boiska sportowego ze sztuczną
nawierzchnią dla uczniów PSP
6 oraz dorosłych wałbrzyszan
z przeznaczeniem do gry w
piłkę nożną, ręczną i siatków-

Te projekty będą realizowane
WSPÓLNE PODWÓRKO
BEZPIECZNIE W GÓRACH
SKATEPARK DLA DZIECI
PARK DLA PODZAMCZA
OSP GPR WAŁBRZYCH DLA MIESZKAŃCÓW
kę, a także stworzenie siłow- tych obiektów w najbliższej
ni zewnętrznej, rozbudowę i okolicy do nauki jazdy na demodernizację istniejącego już skorolce, rolkach, hulajnodze
placu zabaw będącego miej- i rowerach typu BMX. Miejsce
scem wypoczynku i rekreacji takie pozwoli na bezpieczne
dla najmłodszych. Dodatkowo rozwijanie zainteresowań i pamontaż urządzeń zabawowych sji najmłodszych. Również na
dla dzieci.
Podzamczu, ale przy ul. BlanJednak nie tylko ten pro- kowej ma powstać wyjątkowy
jekt będzie realizowany w park. Teren zieleni parkowej
ramach WBO. Wystarczającą stanowiącej równoległy etap
ilość głosów otrzymały rów- realizacji skateparku. Celem
nież pojazdy specjalistyczne jest oddanie mieszkańcom
dla GOPR „Bezpiecznie w gó- osiedla pięknej przestrzeni do
rach”. Dzięki temu samochody wypoczynku. Odpowiednią
przechowywane będą w stacji liczbę głosów otrzymał rówcentralnej Grupy Sudeckiej nież projekt strażaków „OSP
GOPR w Wałbrzychu przy ul. GPR Wałbrzych dla mieszPoznańskiej 6. Z tego miejsca kańców”. Zakłada on zakup i
pojazdy wyruszą do działań zabudowę specjalistycznego
ratowniczych. Realizując pro- pojazdu 4x4, typu quad wraz
jekt, goprowcy zamierzają ku- z przyczepą transportową
pić dwa specjalistyczne wozy oraz przyczepą specjalną do
dla GOPR Grupy Sudeckiej. ewakuacji poszkodowanych
Odpowiednio wyposażone z trudno dostępnego terenu.
pojazdy, będą bezpośrednio Ponadto specjalistycznych nowykorzystywane do realizacji szy, sprzętu hydraulicznego do
działań związanych z ratowa- uwalniania poszkodowanych
niem życia i zdrowia ludzkiego z pojazdów, wysokościowego
na terenach górskich.
oraz umundurowania, które
Zrealizowany zostanie rów- wykorzystywane będzie przez
nież projekt na Podzamczu pod grupę poszukiwawczo-ratownazwą „Skatepark dla dzieci”. niczą ochotniczej straży pożarSCB
To dobry pomysł ze względu nej z Wałbrzycha.
na brak podobnych, rozwinię-

Wałbrzych, ul. Rynek 13, tel. 518 733 727
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» Takie „cacuszko” to wybawienie dla wielu
pacjentów. Ten angiograf potrafi naprawdę dużo

Powiało nowoczesnością
Pacjenci Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
mogą już korzystać z wysokiej klasy aparatu. Dzięki nowoczesnemu urządzeniu leczenie chorób naczyń krwionośnych jest nie tylko łatwiejsze, ale i bardziej skuteczne.

Co potrafi nowy sprzęt, którego w
naszym regionie jest jak na lekarstwo?
Nowy angiograf, bo o nim mowa,
pozwala na uzyskanie doskonałej
jakości obrazu przy zastosowaniu
niskiej dawki promieniowania. Takie
rozwiązanie umożliwia wykonywanie

dokładniejszych badań przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa pacjenta
i personelu medycznego. Warto tu
przypomnieć, że pomysłodawcą
utworzenia pracowni angiografii
w Świdnicy był dr Ireneusz Babiak,

ówczesny ordynator oddziału kardiologii. „Stary” angiograf został kupiony wtedy przy pomocy Starostwa
Powiatowego w Świdnicy i kosztował
zawrotną sumę ponad 3,2 mln. zł.
- Zakupiony aparat jest nieoceniony w diagnostyce i leczeniu pacjen-

tów z objawami ostrego zespołu
wieńcowego, takimi jak zatory czy
zawały mięśnia sercowego, przyjmowanych do szpitala w trybie ostrodyżurowym, w systemie 24-godzinnym
– mówi Grzegorz Kloc, dyrektor
świdnickiej placówki.

7
Powiało nowoczesnością, prawda?
Sprzęt pozwala również na przeprowadzanie najbardziej skomplikowanych zabiegów bez otwierania klatki
piersiowej i chirurgicznego rozcinania
tkanek, m.in. zabiegów implantacji
stymulatorów, kardiowerterów i defibrylatorów. Aparat znacząco ułatwia
również diagnostykę i leczenie miażdżycy naczyń obwodowych, umożliwiając udrażnianie tętnic kończyn
dolnych. Zmiana wydawała się być
koniecznością. Nowy angiograf zastąpił bowiem bardzo wyeksploatowany
już aparat działający w pracowni
angiografii nieprzerwanie od ponad
30 lat, który zresztą charakteryzował
się już wysoką awaryjnością.
- Z uwagi na specyfikę urządzenia, używanego niezwykle często w
przypadkach pilnych, zagrażających
zdrowiu i życiu pacjentów, niezawodność urządzenia jest kluczowa
w kontekście udzielanych świadczeń.
Zakupiony sprzęt dzięki zastosowaniu
najnowszych technologii pozwoli na
wykonywanie szerokiej gamy badań
w zakresie chorób układu sercowo- naczyniowego – tłumaczy Grzegorz Kloc.
Zastanawiacie się, jaki może być
koszt takiego „cacuszka”? Inwestycja
o wartości 3 mln zł w całości sfinansowana została ze środków własnych
szpitala i stanowi kolejne z działań podejmowanych w trosce o najwyższą
jakość usług świadczonych pacjentom
SPZOZ w Świdnicy. I to cieszy.
KaR
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Budują, idą jak burza
Trwają intensywne prace budowlane przy zespole budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Konopnickiej w
Strzegomiu. Mury pną się do góry! Dobrych wieści jest więcej, niż tych złych.
Gmina Strzegom realizuje obecnie
ambitny projekt budowy licznych
mieszkań komunalnych: jedno- i
dwuosobowych o podwyższonym
standardzie (powierzchnia 26 m.
kw., hol, aneks kuchenny, łazienka,
ogrzewanie elektryczne). Każde

mieszkanie będzie miało swoje osobne wejście. Oferta będzie skierowana
do ludzi samotnych, opuszczających
dom dziecka, dla mieszkańców,
którzy znajdują się na listach oczekujących, gdzie największe zapotrzebowanie to właśnie małe lokale.

Prace budowlane są już widoczne
ponad poziomem terenu. Wykonane
zostały fundamenty i murowane są
ściany nośne parteru. Została ułożona
instalacja sanitarna podposadzkowa
dla mieszkań oraz część zewnętrznej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

REKLAMA

Fot. użyczone (UM Strzegom)

» Tu niedługo powstaną małe mieszkania, takie dla
jednej lub dwóch osób. Zapotrzebowanie jest spore

Powstanie 79 lokali. To nie wszystko.
Wybudowana zostanie też świetlica,
umywalnia i pralnia. Najmłodsi spodziewać mogą się placu zabaw, a ich rodzice
miejsc parkingowych pod oknami.
- Z uwagi na pilną potrzebę gminy związaną z koniecznością za-

pewnienia mieszkania dla osoby
niepełnosprawnej o bardzo szczególnych wymaganiach socjalnych
i zdrowotnych, podjęto decyzję o
przeprojektowaniu jednego z budynków. Zaistniałe zmiany spowodowały konieczność uzyskania decyzji
zmieniającej pozwolenie na budowę
– informuje Urszula Gorzel, zastępca
naczelnika Wydziału Inwestycji i
Zamówień Publicznych w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu.
Inwestycja jest dofinansowana z
rządowego programu bezzwrotnego
finansowego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat,
którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Planowana
wartość dofinansowania to ponad
10 mln zł. Planowana wartość całej
inwestycji według umowy o dofinansowanie wyniesie zaś dokładnie
nieco ponad 12,5 mln zł.
Umowę podpisano jeszcze w
czerwcu 2021 roku. Budynki mają
zostać oddane do użytku pod koniec
przyszłego roku.
To nie wszystko! Gmina Strzegom
otrzymała też dofinansowanie w
ramach kolejnego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
z przeznaczeniem na kompleksową
przebudowę ul. Konopnickiej w Strzegomiu. Remont ulicy wyczekiwany
był od dawna, stan jej pozostawiał
bowiem wiele do życzenia... Kwota
tego dofinansowania to 1,5 mln zł.
KaR
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Jak rozmawiać, to na całego
Wiemy, że chętnie zaglądacie na tę stronę. Wszak staramy się zapraszać do wywiadów ciekawych ludzi, reprezentujących rozmaite profesje. Nie mamy oporów,
żeby zadawać im trudne pytania. Gdy trzeba, razem się śmiejemy albo cichniemy,
bo odpowiedzi wciskają w fotel. Przypomnijcie sobie najciekawsze fragmenty wywiadów.
Postanowiliśmy, że ten numer
WieszCo choć w minimalnym
stopniu będzie się różnić od 99
wcześniejszych. W końcu to setne
wydanie naszej gazety. Dlatego
w tym miejscu nie znajdziecie no-

Renata Przemyk, wokalistka
- Jestem bardzo zależna od
energii, którą dostaję od publiczności. Im więcej dostaję,
tym więcej daję od siebie. Czasem śmieję się, że zapamiętuję
się w śpiewaniu, jak dziecko w
zabawie i przekraczam własne
granice, bo chcę więcej i więcej,
i więcej.

Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha
- Nie przywiązuję wagi do
prezentów. Jeśli już, to jestem
dyskretnie sondowany, co by
mi się przydało. Niedawno
otrzymałem legendarne już
kolorowe skarpetki, takie w
misie. Prezent był obliczony na
wywołanie u mnie uśmiechu,
ale wszyscy i tak wiedzą, że
jeśli chodzi o modę, jestem
zachowawczy.
Witold Baczyński, ksiądz
- To, że ktoś mówi o mnie
normalny człowiek lub „swój
chłop”, wynika raczej z możliwości przebywania bliżej kapłana niż dawały dotychczasowe
okoliczności. A jak się jest blisko
ludzi, to się człowiek odsłania,
pokazuje swoją osobowość. I
dobre i złe strony. Ten kto nosi
sutannę, nie wziął się przecież
z księżyca.
Oksana Citak, dyrektor liceum
- Zadaniem dzisiejszej szkoły nie jest tylko dostarczanie
wiedzy, ale także kształcenie
umiejętności krytycznego myślenia. Żeby uczeń potrafił odróżnić, co jest prawdą, a co nie.
Podstawową dewizą polskiej
szkoły powinno być uczyć nie
co myśleć, ale jak myśleć.

Nie szukały poklasku, ale w przystępny sposób opowiadały o rzeczach istotnych, kontrowersyjnych,
ale też tych prozaicznych, a nawet
błahych.
Tomasz Piasecki

Monika Bisek-Grąz, kulturoznawca
- Może w tym roku, nie
,,przez” a ,,dzięki” COVID-19
dostrzeżemy, jak kruche jest
ludzkie życie, jak ważny jest
kontakt z drugim człowiekiem i
telefon do tej wścibskiej ciotki.
Nawet szwagrowi wybaczymy jego niewybredne żarty.
Bo może ważniejszy od ilości
potraw na wigilię, prezentów i
modnej kreacji, okaże się czas,
jaki będzie nam dany spędzić
razem.
Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Ewa Gądek-Rosiak, dyrygentka
- Bardzo lubię muzykę filmową i żałuję, że jest ona odbierana jako ta gorszego sortu,
mniej ambitna. Chciałabym
muzykę filmową grać w sposób
symfoniczny, surowy. Wszystkie efekty zrobić na żywo, nie
podbijać warstwy muzycznej
komputerem, tylko z wykorzystaniem orkiestry.

wego wywiadu. Przypominamy za
to fragmenty rozmów z – naszym
zdaniem – najbardziej intrygującymi osobami. Które nie owijały w
bawełnę. Mówiły z jednej strony
dosadnie, z drugiej zaś ciekawie.

Jan Peszek, aktor
- Większość młodych ludzi
nie zdaje sobie sprawy wybierając aktorstwo, że sięga po
władzę. Aktor ma władzę nad
czasami garstką, innym razem
dużą ilością ludzi siedzących
w ciemności. I on nimi manipuluje, ludzie się śmieją lub
płaczą, nie są emocjonalnie
obojętni. Wydaje mi się, że to
jest rzadko podkreślany aspekt
tego zawodu. A każda władza
ma jakiś słodki smak.

» Naszym zadaniem jest zadawanie trudnych pytań. W tym miejscu trochę ich padło

Witold Radke, nestor maratończyków
- W ciągu 21 lat mojej biegowej kariery pokonałem 101
maratonów, w tym 79 zagranicznych. Startowałem na 6
kontynentach, oprócz Polski
w 51 innych państwach. Wymyśliłem sobie ponadto, żeby
przebiec dystans 42 km 195 m
we wszystkich europejskich stolicach, w których organizowane
były maratony. I udało mi się
tego dokonać!

Emilia Ślimko, ekolog
- Wdychanie powietrza
przez mieszkańca Barcelony
jest równoznaczne z wypalaniem przez niego rocznie
ledwie 36 papierosów. W
Londynie to 54 sztuki. To
niewiele, bo na przykład w
Nowej Rudzie, ten przelicznik
sięga aż 5134 papierosów.
Oddychanie powietrzem w
Szczawnie-Zdroju jest równoznaczne z wypalaniem rocznie
2745 papierosów.

Sylwia Sałamaj, tancerka
ludowa
- Folklor jest żywy na Podlasiu, w Tatrach, czy na Kaszubach. Tam jest on naturalną
częścią życia. Ludzie zakładają często stroje ludowe
do kościoła lub na ważne
uroczystości, dla mężczyzn taniec ludowy jest często formą
wyrażania męskości. A u nas
gdzie znajdziemy dobrze tańczących facetów? W naszych
stronach folklor to wciąż,
niestety, pewna egzotyka,
„obciach”.

Agnieszka Podgórska, dietetyk kliniczny
- Ważna jest różnorodność.
Jeżeli mamy ochotę na ptysia,
to zjedzmy go. Jeżeli chcemy
zjeść awokado, to również
wprowadźmy do diety. W jedzeniu ważny jest bilans. Nie
ma mowy o popadaniu w skrajności. Uznajemy za zło wcielone słodycze i przez miesiąc ich
nie jemy, a dodatkowo ćwiczymy do upadłego. Po miesiącu
mamy tego dosyć i rzucamy się
na czekoladę i pochłaniamy od
razu całą tabliczkę.

Łukasz Orlicki, odkrywca
- Opowieść o „złotym pociągu” znałem od wielu lat, ale na
dobrą sprawę nigdy nie stały za
nią twarde dowody. Tuż przed
tym, jak rozpętała się medialna
burza i wielu uznało, że pancerny skład został odnaleziony,
zadzwonił do mnie pewien
poważny człowiek. Twierdził, że
znalazcy dysponują zdjęciami
pociągu ukrytego pod ziemią.
To był chyba jedyny moment,
gdy pomyślałem „cholera, to
może być prawda”.
Józef Mazurek, zegarmistrz
- Kiedyś zegarek był inwestycją, lokatą pieniędzy.
Później potrzebnym przedmiotem do informowania o
upływających godzinach. Z
czasem stał się modnym i niekiedy szpanerskim gadżetem.
Uważam, że zegarki w znanej
nam formie nigdy nie znikną.
Po komórkę trzeba sięgnąć do
torebki, czy do kieszeni, komputer włączyć, a na zegarek
noszony na przegubie dłoni
wystarczy spojrzeć

Krzysztof Hołowczyc, kierowca rajdowy
- We współczesnym świecie
za wszelką cenę staramy się
wyeliminować zagrożenia. Ja
uważam, że bezpieczeństwo to
moja świadomość. Nie można
mi na siłę i bez przerwy mówić
– masz być bezpieczny. To jest
ta wielka różnica cywilizacyjna,
która teraz powstaje. Boję się,
że niedługo płoty będą wyłożone gąbką. Jak jestem idiotą, to
w niego i tak wpadnę.
Anna Marciniak, psycholog
- Śmierć można oswoić.
Rozmawiając o tym, dajemy
dziecku możliwość decyzji,
pożegnania. Czasami śmierć
jest wybawieniem, od dalszego
cierpienia. Spotkałam i takich
rodziców, którzy dziękowali za
nią. I choć bardzo kochali swoje
dziecko i pragnęli, żeby z nimi
zostało, zdawali sobie sprawę,
że śmierć zakończy wielkie
cierpienie.
Marcin Jagiellicz, fotograf
- Nie potrafię wybrać najlepszego swojego zdjęcia. Mam
kilku faworytów, ale wiem, że
zawsze można zrobić lepsze
zdjęcie i trafić na korzystniejsze
warunki. Marzą mi się Islandia,
Wyspy Owcze i Norwegia. Tam
to dopiero można poszaleć z
aparatem!
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WAŁBRZYCH

Żartowniś namierzony i zatrzymany
Nie mający stałego miejsca zamieszkania 31-letni wałbrzyszanin został
zatrzymany przez policjantów i odpowie przed sądem za powiadomienie
o planowanym zdetonowaniu bomby w jednym z marketów w centrum miasta.

Fot. użyczone (LOT AW)

Po otrzymaniu w połowie sierpnia
fałszywej informacji SMS-owej o znajdującym się w placówce handlowej
przy ul. Mickiewicza ładunku wybuchowym, sprawą zajęli się policjanci

Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. W wyniku podjętych działań
funkcjonariusze zatrzymali ostatecznie
podejrzewanego o ten czyn 31-letnie-

go wałbrzyszanina, który nie mając
stałego miejsca zamieszkania, ukrywał
się od dłuższego czasu przed organami
ścigania. Mundurowi zabezpieczyli
także telefon komórkowy mężczyzny.

11

Okazało się, że podejrzany wcześniej ukradł urządzenie i ostatecznie
po popełnieniu przestępstwa zastawił w jednym z lombardów na
terenie miasta. Zatrzymany w trakcie
przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył stosowne
wyjaśnienia. Za popełnione czyny
grozi mu kara do 8 lat pozbawienia
wolności oraz wysoka nawiązka na
rzecz Skarbu Państwa w kwocie nie
SCB
mniejszej niż 10 tys. zł.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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Zapraszamy do odwiedzenia i spróbowania
* Restauracja Bohema w Szczawnie-Zdroju – gołąbki krużewnickie
(29 zł)
* Rezydencja Bohema w Szczawnie-Zdroju – cepeliny z mięsem
(29 zł)
* Restauracja Babinicz Dworzysko – tatar z jelenia (55 zł)
* Pijalnia Wód Mineralnych w Szczawnie-Zdroju – woda mineralna
Anka (0,5 l – 1,30 zł)
* Restauracja Aqua-Zdrój w Wałbrzychu – placek spod Chełmca
(26 zł)
* Karczma rycerska Zamku Grodno – śląskie niebo, schab duszony
w sosie z suszonych owoców i wędzonego boczku (32 zł)
* PTTK „Andrzejówka” w Mieroszowie – Waligórskie naleśniki z
jagodami (16 zł)
* Browar i Restauracja Jedlinka przy Pałacu Jedlinka w Jedlinie-Zdroju – jedlińska golonka piwosza (42 zł)
* Taras Kasztanowy, kawiarnia w Zamku Książ w Wałbrzychu –
jagodowy torcik Daisy (18 zł)
* Restauracja Osówka w Sierpnicy – pstrąg sowiogórski z masłem
czosnkowym (35 zł)
* Kawiarnia Sztygarówka w Starej Kopalni w Wałbrzychu – bułka
górnika (9 zł) i gorąca Barbara (7 zł)

» Swoje potrawy, ale nie tylko, przygotowało 11 podmiotów
– restauracje, kawiarnia, pijania czy schronisko

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA

Gessler tu jest niepotrzebna
Zdarza się, że organizatorzy „zamykają” swoje wydarzenia w pewnych ramach czasowych. Często jest to tydzień „tego” lub „owego”. Tak jest z Festiwalem Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej,
który rozpoczął się w zeszłą niedzielę i potrwa do 31 października. Jeśli więc jeszcze nie skosztowaliście regionalnych specjałów, to… właściwie nie wiemy, na co czekacie.

REKLAMA

Żal nie skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji, aby spróbować pysznych potraw, do
tego po naprawdę promocyjnych cenach. W zorganizowaną przez Lokalną Organizację
Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej akcję zaangażowało
się 11 podmiotów gastronomicznych należących do
stowarzyszenia. Piszemy o
podmiotach, bo to nie tylko
restauracje, ale także schro-

nisko, kawiarnia, czy pijalnia
wód.
Zresztą sami spójrzcie obok.
Macie wymienione wszystkie
miejsca, które biorą udział w
akcji i potrawy, które możecie
tam skosztować. Dołożyliśmy
też ceny, żebyście wiedzieli,
na co się skusić i ile każda
potrawa kosztuje. Zaręczamy,
są przepyszne, o czym mogliśmy przekonać się próbując w
Rezydencji Bohema w Szczaw-

nie-Zdroju dwóch popisowych
dań: cepelinów z mięsem
oraz gołąbków krużewnickich przygotowanych przez
samego szefa kuchni Michała
Koszyckiego. Magda Gessler
nie miałaby tu czego szukać.
Festiwal Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej rozpoczął
się 23 października i potrwa
do końca miesiąca. To kolejna
inicjatywa promująca atrakcje
kulinarne regionu i oferujące je

obiekty. – Od kilku lat wydajemy regularnie aktualizowaną,
mapę tematyczną, a termin
Smaki Aglomeracji jest jednym
z naszych haseł promocyjnych.
Aglomeracja Wałbrzyska to
nieodkryte do końca zagłębie
wybornych smaków. Zapraszamy do ich poznania. Wierzymy,
że Festiwal wpisze się na stałe
w kalendarz aglomeracyjnych
imprez – przekonuje prezes LOT
AW, Anna Żabska. Nie ma na co

» Takie pyszności zjecie podczas Festiwalu
Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej

czekać, jeśli jeszcze nie zajrzeliście do jednego z 11 miejsc,
warto się pospieszyć. Jeszcze
inni wszystko wam wyjedzą.
Festiwal Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej to jeden z

elementów projektu „Odlotowa Aglomeracja Wałbrzyska
– wspólne podróże w naturze
i kulturze”, dofinansowanego
ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. ToP
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Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

» UTW w Czarnym Borze zainaugurował nowy rok akademicki

CZARNY BÓR

Seniorzy wrócili na studia
Gdy w regionie powstawały pierwsze Uniwersytety Trzeciego Wieku, niektórzy z politowaniem pukali się w czoło. Mówiąc po co emerytom nauka? Dziś już nikt nie podważa takiej
aktywności seniorów. Wystarczy spojrzeć na frekwencję podczas zajęć i entuzjazm starszych studentów.
W wielu miejscowościach odbyła się już inauguracja nowego roku
akademickiego 2021/22.
Tak było na czarnoborskim

Uniwersytecie Trzeciego
Wieku.
Możemy chyba uroczyście
ogłosić, że seniorzy wrócili do
nauki. Prawie w tym samym

czasie, co ich młodsi koledzy
i koleżanki z uniwersytetów,
akademii czy politechnik z
całego kraju. Przed którymi
dopiero sesje, egzaminy i

WAŁBRZYCH

Skończyli lifting
małego stadionu

obrony prac inżynierskich lub
magisterskich. Starszaki mają
tę przewagę, że nie muszą
martwić się ocenami. Oni uczą
się dla przyjemności i własnej

satysfakcji. Jak to zwykle podczas inauguracji roku akademickiego, w Czarnym Borze
nie zabrakło hymnu, gromkiego Gaudeamus oraz przywita-

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

Jeśli nie jesteście mieszkańcami
Piaskowej Góry lub z jakichś powodów nie widzieliście tego, co udało
się zrobić przy ul. Kusocińskiego,
macie przecież WieszCo. My wam
przybliżymy projekt. Przede wszystkim wykonano nową nawierzchnię
bieżni, która nie jest tartanem, a
bardziej przypomina mączkę ceglaną, po której podczas Rolanda Garrosa ganiają Iga Świątek i Hubert
Hurkacz. Powstała nawierzchnia do
skoku w dal. Wylano równiutki as-

Red

» Sprawdźcie, jak wygląda stadion na Piaskowej
Górze. Możecie już korzystać z jego dobrodziejstw

Niestety, nie tego na Nowym Mieście
(kto zabroni pomarzyć?), ale obiektu na
Piaskowej Górze. Ulubiona przestrzeń
mieszkańców tej dużej dzielnicy Wałbrzycha, którzy chętnie tam spacerowali,
zamieniła się w miejsce, gdzie będzie
można uprawiać różne dyscypliny sportu.
Biegać, pograć w piłkę nożną,
siatkówkę lub koszykówkę, poćwiczyć na urządzeniach zewnętrznych
siłowni, pobiegać, a nawet pojeździć na rolkach. Inwestycja, która
kryje się pod dość skomplikowaną
nazwą „Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery – odnowienie
stadionu dla wałbrzyszan” została
zrealizowana w ramach zeszłorocznego Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. I kosztowała prawie
700 tys. zł.

nia „w murach” Uniwersytetu
Trzeciego Wieku nowych słuchaczy. Żeby tradycji stało się
zadość, studenci aspirujący
do uniwersyteckiego grona
złożyli uroczyste ślubowanie i
otrzymali indeksy. Nie mogło
być inaczej.
Cieszymy się razem ze studentami-seniorami, że czarnoborski uniwersytet pomimo
pandemicznych przeciwności
ciągle rozwija się i cieszy tak
dużym zainteresowaniem.
W końcu działa w gminie
ludzi z pasją, o czym świadczy zarówno frekwencja na
zajęciach UTW, jak również
zainteresowania i osiągnięcia
mieszkańców, w tym także
te naukowe. Nie może dziwić, że wykład inauguracyjny
wygłosił właśnie mieszkaniec
Czarnego Boru prof. Jerzy Detyna, na co dzień wykładowca
Politechniki Wrocławskiej.
Było o sztucznej inteligencji, o
możliwościach analizowania i
przetwarzania rzeczywistości,
a także o zagrożeniach związanych z najnowszą technologią.
A teraz jak to na studiach.
Do nauki, drodzy żacy. Najbliższe tygodnie zapowiadają
się wyjątkowo ciekawie. Na
słuchaczy UTW czekają warsztaty artystyczne i wizyta w
jeleniogórskim teatrze, zajęcia
fizjoterapeutyczne, a także
rozmaite wykłady i andrzejkowy bal seniora.

falt, idealnie nadający się dla biegaczy lub rolkarzy. Na placykach, gdzie
usytuowano urządzenia siłowni
zewnętrznej, wysypano piasek do
złudzenia przypominający ten z
Dziwnowa czy innego Trzęsacza. Zamontowano przyrządy do ćwiczeń
we flowparku. Są dwie nowe wiaty
piłkarskie, placyki pod stoły do gry

w szachy lub warcaby. A i jeszcze
stół do ping-ponga. Jak to zwykle
bywa przy podobnych pracach,
nie mogło zabraknąć elementów
małej architektury – ustawiono
ławki, kosze na śmieci, a także
tablice informacyjne przy każdym
z placyków. Przed skorzystaniem z
urządzeń przeczytajcie regulami-

ny, żeby wszystko to, co jeszcze
pachnie nowością, przetrwało jak
najdłużej. Chyba warto o wszystko
zadbać?! Uszanujcie czyjąś pracę i
korzystajcie z nowego stadionu z
głową. Dodajmy, że rozebrano też
trybunę stadionu i wypiaskowano
mur oporowy. I to by było na tyle.
Red
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BOGUSZÓW-GORCE

Ten nowoczesny samochód z pewnością podniesie zdolności operacyjne druhów i przyczyni się do jeszcze
lepszej skuteczności w bieżącej pracy.
Na terenie Centrum Kulturalno-Kongresowego „Witold” w Boguszowie-Gorcach Podczas uroczystego przekazania saodbyło się uroczyste przekazanie strażakom nowego samochodu ratowniczo-ga- mochodu, odbyło się także oficjalne
przekazanie sztandaru dla OSP Gorce.
śniczego. To wóz marki Man kupiony dla OSP Gorce.
Sztandar został współfinansowany ze
Zakup samochodu został sfinanso- Funduszu Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej – Kra- środków otrzymanych od powiatu
wany dzięki pieniądzom z kilku źró- Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jowego Systemu Ratowniczo-Gaśni- wałbrzyskiego w ramach tzw. „madeł: powiatu wałbrzyskiego, gminy Narodowego Funduszu Ochrony czego, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy łych grantów”.
SCB
Boguszów-Gorce, Wojewódzkiego Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekonomicznej „INVEST-PARK”.
» Nie ma mowy, żeby seniorzy w Jedlinie się nudzili

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Macie tyle możliwości, nie dajcie się dwa razy prosić

JEDLINA-ZDRÓJ

Złota jesień trwa w najlepsze
I nie mówimy wyłącznie o aurze na zewnątrz, choć ta akurat jest całkiem, całkiem.
Mamy na myśli Złotą Jesień seniorów, czyli cykl spotkań, imprez i wydarzeń zorganizowanych w Jedlinie-Zdroju dla tych nieco starszych mieszkańców miasta.
Wiadomo, jak jesień, to tylko
w złotych bar wach. To wtedy
w wielu miastach odbywają się
imprezy senioralne. Co nie jest

przypadkiem, bo właśnie na ten
okres przypada kilka ważnych dni.
Ot choćby 1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień

Osób Starszych, 20 października
świętowaliśmy Europejski Dzień
Seniora, a 14 listopada przypada
Światowy Dzień Seniora.

W Jedlinie również myślą intensywnie o seniorach. I o tym, jak na
przykład wzmocnić więzi międzypokoleniowe (to ważne, choć dla nie-

GŁUSZYCA

Fot. użyczone (Ziemia Wałbrzyska)

Przybyły pojazd i… sztandar

których może brzmieć patetycznie)
lub w jaki sposób zintegrować środowisko starszaków. Dzień Seniora
to dobra chwila, by zaakcentować
prawa osób starszych i nasze obowiązki wobec nestorów rodzin.
Jeśli napiszemy, że osoby starsze w
Jedlinie nie mogą narzekać na nudę,
to na pewno nie skłamiemy.
Senioralną jesień w mieście zainaugurowano już 20 września
występem wrocławskiego chóru
Magnolia, a oficjalnie senioralia
otworzył burmistrz Leszek Orpel.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad
100 osób. To było dopiero preludium
do kolejnych imprez, które odbyły
się lub są zaplanowane głównie w
nowo powstałym budynku Centrum
Usług Socjalnych. Było już wielkie
bingo, występy kabaretów, a dziś
(26 października) zapraszamy na
spotkanie z Moniką Bisek-Grąz o
powojennym Wałbrzychu i jego wielokulturowości. Przed seniorami jeszcze m.in. karaoke i projekcie filmów,
a na koniec finał, czyli bal, który
zaplanowano 12 listopada w rytmie
francuskich i włoskich przebojów.
Przy okazji senioraliów Centrum
Usług Socjalnych prowadzi kampanię społeczną związaną z zapobieganiem przemocy wobec osób
starszych. Słowem przyjemne z
pożytecznym. Taką złotą jesień to my
rozumiemy.

» Burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisuje
dokument o powołaniu spółki SIM Sudety

Marzą im się nowe
mieszkania pod klucz

Za skrótem kryje się prosta nazwa – społeczna inicjatywa mieszkaniowa. To
bardzo podobna idea do
Towarzystw Budownictwa
Społecznego. Czyli zadaniem spółki jest zbudowanie
mieszkań na wynajem o
umiarkowanym czynszu. Dla

osób niemających własnego
M w konkretnej miejscowości, których nie stać na
zaciągnięcie kredytu hipotecznego, ale które mają
możliwość regularnego opłacania czynszu. Niższego w
porównaniu z cenami na
rynku komercyjnym.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Nie oszukujmy się, każdy chciałby mieszkać w komfortowych warunkach. W nowoczesnym budynku ze
wszystkimi wygodami. Dlatego kilkanaście gmin z naszego regionu chce podjąć się trudnego wyzwania, by
wybudować u siebie mieszkania na wynajem. Wśród
nich jest też Głuszyca.
Te 17 gmin, o któr ych
mowa we wstępie tego artykułu, podpisało niedawno w
Bystrzycy Kłodzkiej umowę o
powołaniu spółki pod nazwą
SIM Sudety. Na razie brzmi
tajemniczo, ale spróbujemy
wam to wyjaśnić krok po
kroku.

Red

Plan jest taki, by budynek w
Głuszycy stanął przy ul. Dolnej. Miałoby tam znaleźć się
41 lokali. Na razie nie piszemy,
że tak się stanie, bo wszystko
jest w fazie planowania. Super
jednak, że gminy tworzące
spółkę SIM Sudety otrzymały
już dofinansowanie na reali-

zację swoich zadań. Głuszyca
dostała na przykład 3 mln zł
jako wsparcie pochodzące ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Ważna jest jeszcze jedna
rzecz. Gdy budynek zostanie
postawiony (a tak ma się stać
już w 2023 roku), pierwszeń-

stwo w wynajmie 2 ze wspomnianych 41 lokali otrzymają
dwie rodziny. Jedna wielodzietna, a także osoby starsze tworzące wspólne gospodarstwo
domowe. To akurat zrozumiałe. Im te mieszkania na pewno
bardzo się przydadzą.
Red
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Szogun, a może Migotka?

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

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

DIDI, nr ewidencyjny 152/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 15.09.2021

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

DŻOSI, nr ewidencyjny 147/21
Wiek: ok. 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 13.09.2021

KIMCZI, nr ewidencyjny 154/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.09.2021

MARYSIA, nr ewidencyjny 162/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 24.09.2021

MIGOTKA, nr ewidencyjny 192/20
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

MURZYN, nr ewidencyjny 18/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 03.02.2021

RAMZES, nr ewidencyjny 10/21
Wiek: ok. 11 lat
Data przyjęcia do schroniska: 21.01.2021

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

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

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

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Niektórzy podopieczni schroniska mieszkają w nim od kilku lat. I tych czworonogów żal najbardziej.
Że nikt się nimi dotąd nie zainteresował, nie zechciał przygarnąć. Może to się wkrótce zmieni?
Mamy wielką nadzieję, że tak właśnie się stanie. A czerpiemy ją stąd, że dzięki nam co jakiś czas
psiaki i kociaki znajdują nowy dom.
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Emocje jak w parku rozrywki
Wszystkie wycieczki, które wam proponujemy, są wyjątkowe, ale ta będzie
szczególna. Dlaczego? Przekonajcie się sami i dajcie się ponieść historii
Gór Sowich. Tunele, muzea, wiadukty, górskie szlaki, pyszne jedzenie i niesamowite widoki. Chyba wystarczająco was zachęciliśmy?!

Fot. użyczone (B. Adamska)

Wycieczkę proponujemy
rozpocząć na dworcu kolejowym Wałbrzych Główny.
Szynobusem ruszamy w niezapomnianą trasę. Mijamy
trzy najdłuższe w kraju tunele
kolejowe (do 1,6 km) i wysokie wiadukty (ok. 30 m), z
których roztacza się malowniczy widok na Góry Sowie
i Kamienne oraz Wzgórza
Włodzickie. Przejazd wzbudzi
w was emocje jak w parku
rozrywki. No prawie, ale będzie ekscytująco.
Wysiadamy tuż za ostatnim
tunelem, na stacji Świerki
Dolne. Stąd tylko dwie minuty

drogi do Muzeum przy Tunelu.
Tu zaglądamy, aby na chwilę
otrząsnąć się z emocjonującego przejazdu i przywołać
ciepłe wspomnienia. W wiekowym domu zgromadzono przedmioty codziennego
użytku, na widok których,
gwarantujemy, choć raz krzykniecie „moja babcia miała
to w domu” albo „ciocia ma
coś podobnego na strychu”!
I od razu poczujecie się jak u
siebie. Z przyjemnymi wspomnieniami w głowie ruszajcie
na szlak.
Trasę najlepiej rozpocząć na
zielonym szlaku, idąc w dół

» Muzeum przy Tunelu – warto zajrzeć

drogi nr 381 Wałbrzych-Kłodzko, aż do XIX-wiecznego krzyża Męki Pańskiej w dolnej
części wsi Świerki. Przy krzyżu
musicie skręcić w szutrową
drogę, biegnącą przez malownicze pasmo Wzgórz Wyrębińskich. Po około godzinnej
wędrówce pachnącym świerkami lasem dotrzecie do wejść
do podziemnego kompleksu
Gontowa. Podziemne sztolnie,
zamknięte dla zwiedzających,
wchodzą w skład tajemniczego projektu składającego się z
podziemnych hal i korytarzy,
wybudowanych podczas II
wojny światowej pod wspólną nazwą „Riese”. Trzymając
się nadal zielonego szlaku
zejdźcie w dół do Sowiny. Tu
możecie „odbić” w prawo na
szlak czarny i po chwili wejść
do gospody w Harendzie.
Tu znajdują się stawy i mini
zoo. Możecie również po 30
minutach, podążając zielonym
oznakowaniem, dojść do Sokolca, gdzie warto zatrzymać
się na pysznym domowym
obiedzie w restauracji Oberża
PRL.
Po krótkiej przerwie i naładowaniu baterii, zachęcamy

rozejrzeć się po wsi Sokolec.
Są tu przykłady niemieckiego
budownictwa górskiego, dom
ze zdobieniami z przełomu
XIX i XX w., w którym obecnie
funkcjonuje sklep spożywczy,
remiza strażacka i kościół pw.
św. Marcina z 1786 r. zbudowany w stylu barokowo-klasycystycznym.
Po kolejnych kilkunastu minutach dotrzecie do Rozdroża
nad Sokolcem (693 m n.p.m.).
Z tego miejsca możecie
ruszyć zielonym szlakiem
w stronę schroniska Sowa
(875 m n.p.m.) i dalej na
najwyższy szczyt Gór Sowich – Wielką Sowę (1015

m n.p.m.). Wejście na górę
zajmie nieco ponad godzinę.
Proponujemy wam zmienić
na chwilę kolor szlaku z zielonego na niebieski i wejść do
Parku Krajobrazowego Gór
Sowich, kierując się w stronę
Rozdroża pod Lisimi Skałkami
(821 m n.p.m.) znajdującego
się na 9 km naszej trasy. Stąd
macie 10 minut drogi do
Lisich Skał – stanowiących
jedno z największych zgrupowań gnejsowych skał w
Górach Sowich. Warto tam
podejść, by wrócić za chwilę
na Rozdroże pod Lisimi Skałami. Stąd zielonym szlakiem
przez Nowy Miłków dojdzie-

» Panorama wsi Sokolec – czyż tu nie jest cudnie?

cie do Ludwikowic Kłodzkich,
ciesząc oczy otaczającym
pięknem natury.
Na około 13 km trasy dotrzecie do Skrzyżowania pod
Gruntową (620 m n.p.m.).
Miłośnicy militariów i podziemnego kompleksu Riese
mogą stąd dojść czarnym
szlakiem do muzeum techniki
militarnej Molke (20 min. w
jedną stronę). Jeśli nie macie na to ochoty, możecie
skierować się ku ostatniemu
punktowi trasy – stacji kolejowej Ludwikowice Kłodzkie.
To bardzo oryginalny, choć
już nieco zapomniany budynek. Koniecznie popatrzcie
w bok i zerknijcie na jeden
z najwyższych wiaduktów
kolejowych w Polsce. Znajduje
się tuż obok.
Ze stacji Ludwikowice
Kłodzkie pociągiem dotrzecie
zarówno do początku trasy
(do stacji Świerki Dolne, a
dalej do Wałbrzycha Głównego) lub możecie pojechać
w przeciwnym kierunku do
Nowej Rudy lub Kłodzka.
Red

Fot. użyczone (K. Niebora)

Fot. użyczone (M. Jagiellicz)

» Wiadukt w Ludwikowicach
Kłodzkich – może zachwycić
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» Wałbrzyski Rynek w pierwszych
powojennych latach/Dolny Śląsk, red:
Sosnowski K., Suchocki M., Poznań
1948, za: www.polska-org.pl

Rok 1946, czyli rok pierwszy
Czy wiecie, jakiej dzisiejszej dzielnicy Wałbrzycha nadano w 1945 roku nazwę Węglewo? A może wiecie, czy w naszym mieście, w rok po przejęciu w nim władzy przez
administrację polską, mieszkało więcej Polaków, czy osób narodowości niemieckiej?
A ilu uczniów rozpoczęło w Wałbrzychu rok szkolny 1945/46? Sięgnijmy dziś zatem po
garść ciekawostek z pierwszego roku istnienia polskiego Wałbrzycha.
» Ratusz na ówczesnym pl. Wolności (dziś pl. Magistracki) udekorowany z okazji
święta 1 Maja, rok 1946/Kronika Miasta Wałbrzycha 1945-1947

W swojej liczącej sobie już
sześć wieków historii nasze
miasto przeżywało zapewne niejedno dramatyczne
wydarzenie, jednak to, co
działo się tuż po zakończeniu
II wojny światowej można
śmiało zaliczyć do największych zakrętów historii. Oto
liczące sobie ponad 64 tys.
mieszkańców miasto przechodzi w polskie ręce i odtąd
znajdować się będzie w granicach Rzeczpospolitej. Jak
wyglądał ten pierwszy rok
Wałbrzycha zastępującego
niemiecki Waldenburg? Sporo
wiedzy przynosi nam wydana

z okazji pierwszej rocznicy
przejęcia miasta przez polskie
władze okolicznościowa jednodniówka.
8 maja 1945 roku oddziały
Armii Radzieckiej posuwające
się od strony Świebodzic zajęły
Wałbrzych – praktycznie bez
walki oddany przez wycofujące się wojska niemieckie.
Uroczyste przekazanie władzy
Eugeniuszowi Szewczykowi,
pełnomocnikowi rządu RP na
miasto Wałbrzych, nastąpiło
jednak dopiero 28 maja tego
samego roku. Szewczykowi
towarzyszyła 22-osobowa
grupa, której zadaniem było

zbudowanie od podstaw całej administracji umożliwiającej funkcjonowanie miasta.
Trudności nie brakowało – od
braku znajomości języka niemieckiego wśród urzędników,
poprzez brak przepisów, jak
organizować pracę urzędu,
niezbyt przychylnych niemieckich mieszkańców, którym z
oczywistych względów nie
uśmiechało się wcale pomaganie „najeźdźcom”, aż po
tak prozaiczne kwestie, jak
zorganizowanie i zaopatrzenie
stołówki, w której żywić mogłaby się coraz większa grupa
polskich pracowników. Jednak
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» Jeden z pierwszych posterunków milicji w Wałbrzychu,
rok 1946/Waldenburger Heimatobote

mimo tych trudności już 1 lipca
1945 roku gotowa była cała
struktura administracji. Czas
był po temu najwyższy, bo oto
na tzw. Ziemie Zachodnie (czy
też Odzyskane) zaczęli przyjeżdżać ich nowi mieszkańcy.
W przeważającej większości
repatrianci „zza Buga”, a więc z
terenów przedwojennej Polski,
które po zakończeniu wojny
znalazły się poza jej granicami (i zostały włączone do
ówczesnego Związku Radzieckiego). Od sierpnia 1945 do
maja 1946 roku przybyło do
Wałbrzycha 257 specjalnych
pociągów, w których w poszukiwaniu nowego miejsca
do życia przyjechało ponad 30
tysięcy osób. Dla nich wszystkich należało znaleźć pracę
oraz zakwaterowanie (jednocześnie przesiedlając do innych
lokali ich dotychczasowych
mieszkańców narodowości
niemieckiej – łącznie więc akcją
zakwaterowania objęto blisko
70 tys. ludzi). Przybyszów,
którzy pozostawili, czy to na
wschodzie, czy w innych regionach, gospodarstwa rolne,
kierowano z kolei do miejscowości położonych na terenie
powiatu wałbrzyskiego, przydzielając im gospodarstwa,
ziemię i zwierzęta hodowlane
– w pierwszym roku było to
ponad 7,5 tys. osób, którym
przydzielono 1800 poniemieckich gospodarstw.
A skoro jesteśmy przy ówczesnym powiecie wałbrzyskim – zarządzał nim starosta
Bolesław Kwaśniewski, biura
powiatu mieściły się w budynku przy ul. Matejki 1, a w jego

skład wchodziły gminy: Biały
Kamień, Boża Góra, Frydlant,
Solice Zdrój, Węglewo, Dolina, Gierzcze (lub: Gieszcze)
Puste, Lokietek, Piastowo,
Solice Dolne oraz Zdrojowiec.
Poza Białym Kamieniem, dziś
dzielnicą Wałbrzycha, próżno
szukać tych miejscowości na
współczesnych mapach. Te
powojenne nazwy zmieniły
się bowiem bardzo szybko
(w początkach marca 1946
roku w Ministerstwie Administracji Publicznej odbyło się
pierwsze zebranie specjalnie
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w tym celu powołanej Komisji
Ustalania Nazw Miejscowości)
na odpowiednio: Boguszów,
Mieroszów, Szczawno-Zdrój,
Sobięcin, Stare Bogaczowice, Głuszycę, Walim, Gorce,
Szczawienko oraz Jedlinę-Zdrój.
Wracając do samego Wałbrzycha – wraz z przybywającymi do miasta repatriantami i
przesiedleńcami liczba ludności zaczęła gwałtownie rosnąć
osiągając w kwietniu 1946
roku blisko 87 tys. osób, zaś
gęstość zaludnienia wzrosła
tym samym o ponad tysiąc
osób na kilometr kwadratowy.
W tym czasie ludność narodowości niemieckiej wciąż
stanowiła większość – ponad
56 tys. wobec nieco ponad
30 tys. Polaków, jednak to
właśnie od kwietnia 1946
roku ruszył program przesiedleń Niemców. Tylko w
przeciągu maja 1946 roku
w 8 transportach na zachód
wyekspediowano ponad 13
tys. osób. Co ciekawe, już
w pierwszych tygodniach
pracy polskich urzędników
zaczęły napływać wnioski
od obywateli niemieckich,
którzy powołując się na swoje
pochodzenie, pragnęli uzyskać obywatelstwo polskie.
Z możliwości takiej zdążyły
skorzystać 73 osoby, zanim w
kwietniu 1946 r. wprowadzono dość restrykcyjne zasady
weryfikacji tego typu próśb
obowiązujące na całym terenie tzw. Ziem Odzyskanych.
Wraz z napływającymi do
Wałbrzycha jego nowymi
mieszkańcami konieczne

stawało się organizowanie
coraz to nowych dziedzin
życia społecznego, jak choćby szkolnictwo czy kultura.
Pierwszy inspektorat szkolny
zorganizowany przez Tadeusza Marciszewskiego, który
rozpoczął pracę już w lipcu
1945 roku, urzędował w budynku przy ówczesnej ul. Marszałka Stalina (dzisiejszej Al.
Wyzwolenia) 39, zaś pierwsza
polska szkoła zatrudniająca 8
nauczycieli mieściła się przy
ul. Limanowskiego 6. Rok
szkolny 1945/46 rozpoczęło
w niej jedynie 56 uczniów,
ale już rok później w mieście
funkcjonowały cztery szkoły
podstawowe (48 nauczycieli,
2000 uczniów), gimnazjum
i liceum (28 nauczycieli, 670
uczniów) i trzy szkoły zawodowe (260 uczniów).
Istotną rolę w tworzeniu
polskiego Wałbrzycha powierzono Wydziałowi Kultury i
Sztuki. I choć jego pierwsze
zadania były dość prozaiczne,
jak choćby uporządkowanie budynków szkolnych (to
głównie w nich stacjonowały
oddziały wojskowe – polskie
i radzieckie), to już niebawem
(choć na krótko, bo tylko w lecie 1945 r.) ukazała się pierwsza gazeta – „Tygodnik Polski”.
Potem przyszedł czas na Teatr
Miejski (współpracujący blisko
z teatrem jeleniogórskim) oraz
bibliotekę. Ta mieściła się początkowo w budynku ratusza
(z księgozbiorem liczącym
„aż” 14 pozycji), ale już rok
później przeniesiono ją do reprezentacyjnych pomieszczeń
dawnego hotelu „Pleßscher

» Wysiedlenia ludności niemieckiej rozpoczęły się w
Wałbrzychu w kwietniu 1946 roku. Tylko w ciągu
pierwszego miesiąca miasto opuściło 13 tys. jego
dawnych mieszkańców/Kronika Miasta Wałbrzycha
1945-1947

Hof” przy ul. Sienkiewicza. W
1946 roku trwały także prace
przygotowujące ponowne
otwarcie dla publiczności muzeum miejskiego (co nastąpiło
w kolejnym roku), powołano
też do życia cieszące się dużym powodzeniem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
konserwatorium muzyczne.
Przy Wydziale Kultury i Sztuki
istniało też Biuro Projektów
i Studiów dbające o wygląd
zewnętrzny miasta, oprawę
uroczystości, projekty pomników itp. To właśnie biuro
koordynowało prace nad bu-

dową pomnika ku czci bohaterów Armii Czerwonej i Wojska
Polskiego wg projektu inż.
Wiktora Reifa, który powstał
na miejscu przedwojennego
placu zabaw dla dzieci przy
dzisiejszej Al. Wyzwolenia.
Pomnik odsłonięto uroczyście
z okazji Dnia Zwycięstwa 9
maja 1946 roku. Przetrwał on
aż do 1991 roku.

Na podst.: Jedniodniówka. Wydana z
okazji pierwszej rocznicy przejęcia przez
Władze Polskie miasta i powiatu Wałbrzych, (red:) Koziański A., Lieberman F.,
Mrozowski W., Wydział Kultury i Sztuki
przy Starostwie Grodzkim, Wałbrzych
1946 opr.: J. Drejer

» Uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego bohaterom Armii Czerwonej i
Wojska Polskiego w dniu 9 maja 1946 roku. Drugi od lewej stoi Eugeniusz Szewczyk,
pełnomocnik rządu RP na miasto Wałbrzych/Kronika Miasta Wałbrzycha 1945-1947
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Fot. użyczone (Royal Concert/Paulina Breitkopf)

» Justyna Steczkowska dała z siebie „maksa”
podczas koncertu w Szczawnie-Zdroju

Na bose stopy
i siedem kreacji

Był to najbardziej profesjonalnie wyreżyserowany, przygotowany i zrealizowany koncert w historii Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. Na scenie było aż 18 muzyków z Justyną Steczkowską na czele. Niemal cała
powierzchnia była zastawiona instrumentami. Wśród nich
najbardziej spektakularnie prezentowały się dwie potężne harfy. Za plecami zespołu wyświetlano animacje i
filmy. Zainstalowano nawet wentylator, który powodował
odpowiednie powiewanie sukienek wokalistki.

Justyna Steczkowska przebierała się aż sześciokrotnie.
Jej występ trwał blisko dwie
i pół godziny. Artystka z łatwością nawiązywała kontakt
z publicznością, ale przede
wszystkim śpiewała na sto
procent. Czy był to bardzo
dobry koncert? Nie do końca.
Powodem takiego „hucznego” show było podsumowanie 25 lat kariery muzycznej
Justyny Steczkowskiej. Zapowiedzi były jeszcze bardziej
spektakularne np. mieli być
tancerze oraz inni popularni
wokaliści, z którymi miała
stworzyć duety. Nie było ani
jednych, ani drugich. Trudno,
to i tak by nic nie zmieniło.
Wszystko zaczęło się punktualnie o 20:00. Najpierw
musieli zająć swoje miejsca

muzycy, dopiero po chwili na
scenę wkroczyła ona – prawdziwa gwiazda. Nienagannie
wystylizowana i ubrana w
cekinową kreację. Steczkowska na początek występu wybrała swój największy hit,
czyli „Dziewczynę szamana”.
Wersja, na potężną sekcję
smyczkową i harfy, zabrzmiała
łagodniej niż oryginał. To był
sygnał, że tym razem wszystko
będzie inne. I było. „Kryminalna miłość” wypadła podobnie.
Kolejne dwa tytuły także nie
zaimponowały. Wreszcie, rozbudowana wersja genialnej
„Grawitacji” z trąbką okazała
tym, na co czekałem. Warto
tu dodać, że nim artystka
zaintonowała pierwszy wers,
zdążyła przebrać się w powłóczystą, czarną sukienkę. To dla

niej uruchomiono wentylator.
Istotnie, nieźle falowała. Jeszcze z pierwszego okresu jej
działalności (z płyty „Naga”)
zabrzmiało „Stu policjantów”.
Bym zapomniał, w tym przypadku również konieczne
było przebranie. Tym razem
w białą sukienkę. Wreszcie
Steczkowska przemówiła do
nas (nie licząc przywitania).
Jej uwagę zwróciła siedząca
w pierwszym rzędzie kobieta
w ciąży. Poruszona tą sytuacją
wokalistka zadedykowała
jej piosenkę „Zen” z krążka „Maria Magdalena”. Ta
wokaliza (bez tekstu) była
kolejnym i nie ostatnim popisem wokalnych możliwości
Steczkowskiej.
Po kilku minutach mogliśmy zobaczyć kolejną odsłonę

gwiazdy – zarówno estetycznie jak i stylistycznie. Sięgnęła
do czasów fascynacji kulturą
cygańską. Przypomniała aż
trzy piosenki z cygańskich
śpiewników. Do akcji
znowu wkroczył trębacz
(Sokół) i wziął udział
w pojedynku na głos
z tańczącą boso wokalistką. Był jeszcze
przerywnik, czyli
wejście na widownię z kartami do
wróżenia i przewidywania przyszłości. Po chwili
miłe zaskoczenie
widzów zamieniło
się w prawdziwy
entuzjazm. No
kto by nie śpiewał
„Dziś prawdziwych

cyganów już nie ma”? I w tym
szaleństwie wydarzyło się coś,
co wszyscy uwielbiamy – „gotowanie się” artysty. W pewnym momencie Steczkowska
potrząsnęła biustem, a śmiech
z publiki tak ją rozśmieszył, że
przestała śpiewać. To jeszcze
bardziej rozluźniło atmosferę
koncertu. Dalej mogło nastąpić tyko, jedno... zmiana garderoby. Tym razem sukienka
przypominająca swoją fakturą
różę. Stanowiła idealne tło
do trochę ckliwej piosenki
poświęconej nieżyjącym już
rodzicom. Jej wykonanie poprzedziła zapowiedź, podczas
której artystka wzruszyła się
bardzo. W podobnym, dość
patetycznym, stylu zabrzmiały
dwa kolejne utwory. Jeden
„Miej odwagę” zapowiadający na grudzień wydanie jej nowej płyty. Drugi to znana „Terra” z płyty „Anima”. Wreszcie
nadszedł czas („Wrogu mój”)
na użycie przez Steczkowską
skrzypiec o futurystycznym
kształcie. Artystka wykorzystała je w rywalizacji z inną
skrzypaczką. Przed utworem
„To mój czas” instrument zamieniła na wachlarz i następną sukienkę. Skoro muzyka to
tango, kolor stroju nie mógł
być inny niż czerwony. Wokalistka, czując sympatię ze
strony publiczności, podjęła próbę namówienia jej do
wspólnego śpiewania. Zaproponowała kilka wersów, ale
szybko okazało się, że damy
radę zapamiętać tylko trzy
słowa – „leć”, „da” i „złap”.
Wyszło średnio, ale to nieważne. Steczkowska przebrała
się, ale tym razem w czarny
kombinezon. Jak się okazało,
oznaczało to początek końca.
Gwiazda zaprezentowała – w
nowych aranżacjach – trzy
hity z początkowego okresu kariery – „Czy jestem tu
za karę”, „Buenos Aires” i
„Oko za oko”. Wokalistka
przedstawiła zespół i znikła
za kulisami.
Tymczasem rozentuzjazmowana widownia wstała bić

brawo. Zadowolona wokalistka wróciła, dziękując za
ciepłe przyjęcie i podkreślając
urodę sali Teatru Zdrojowego.
Wszyscy mieliśmy nadzieję,
że nowa, ostatnia, czarna i
prosta kreacja może oznaczać
tylko jedno – bis. Istotnie był
i to jaki. W najbliższym czasie
Steczkowska planuje śpiewać
piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk. Gwiazda dała nam
tego próbkę, czyli zaprezentowała „Grande Valse Brillante”.
Kiedy wydawało się, że to już
definitywny finał, artystka
postanowiła zaśpiewać jeszcze raz. Siedząc na krawędzi
sceny, najpierw opowiedziała
o kulisach powstania tekstu,
a po chwili, ze skromnym
akompaniamentem, zaśpiewała „Wracam do domu”.
Była 22:31.
Skąd zatem wątpliwości
co do wartości takiego bogatego, zaskakującego i zagranego na 100 proc. koncertu? Problem tkwi w braku
określenia się Steczkowskiej,
czy jest rockmenką czy diwą
operową. Brak spójności artystycznej może przeszkadzać.
Za to mamy trochę nieznośny
nadmiar patetyzmu. Drażnić
może także zbyt częste popisywanie się niezwykłym,
czterooktawowym głosem.
Czasem mniej znaczy więcej.
To mniej powinno się także tyczyć mnogości instrumentów.
Z jednej strony to atrakcja, z
drugiej zdarzały się prawdziwe ściany dźwięku. Taki bałagan dźwiękowy (aranżacja)
powodował, że doskonale
znane hity traciły swój wdzięk
i melodyjność. To także nie
pomagało w zrozumieniu
tekstów. Tekstów, które – jak
już dało się usłyszeć – często
trąciły infantylnością. Mimo
tych uwag, warto było spędzić
sobotni wieczór z Justyną
Steczkowską i jej przyjaciółmi.
Sądząc po opiniach, zasłyszanych od ludzi opuszczających
salę, „było wybornie”. I to jest
chyba najważniejsze.
Piotr Bogdański

Najpierw zjadłam przepyszny obiad w cudownej restauracji, później byłam na krótkim spacerze po waszej niezwykłej miejscowości, a teraz wystąpię w tej magicznej
sali Teatru Zdrojowego, czy może być lepiej?
Tekst piosenki Wracam do domu dostałam od
mężczyzny, który nie traktował swojej żony tak,
jak na to zasługiwała. Pewnej nocy,
kiedy chciał wejść do mieszkania,
kobieta stwierdziła, że wystawi
mu rachunek i kazała odejść. Wówczas załamany poprosił o kartkę i długopis. Napisał dla niej na schodach
wyznanie miłości i dał na pożegnanie. Kobieta mu
wybaczyła i zostali razem. Czy kochają się nadal? Nie
wiem.
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Żabcia i Ropuch w Lalkach
W ostatnią niedzielę października (31 października) o godz. 12:30 zapraszamy do Teatru
Lalki i Aktora w Wałbrzychu na spektakl dla najmłodszych „Żabcia i Ropuch” w reżyserii Marty
Kwiek. Przedstawienie opowiada o losach dwójki przyjaciół – żywiołowej Żabci i pesymistycznego Ropucha,
którzy wspierają się
w codziennych sytuacjach i problemach.
Żabcia jest pełna życia i wigoru, zawsze
służy pomocną radą
i ciepłym słowem.
Ropuch natomiast
wszystko widzi w
czarnych kolorach.
Przedstawienie dedykowane jest widzom w wieku 3+.
Bilety: 20 zł (normalny), 18 zł (ulgowy
dla dzieci do 12.
roku życia).

Dajcie się
oczarować znaczkami
Polski Związek Filatelistów koło nr 1
w Świebodzicach im. Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki zaprasza na wystawę
filatelistyczną „Świebodzice 1951 – 2021
Siedem Dekad Filatelistyki Młodzieży”.
Organizowana jest zarówno z okazji
70. rocznicy powstania w mieście sekcji
młodzieżowej Polskiego Związku Filatelistów PZF jak i 70-lecia Polskiego Związku
Filatelistów oraz 70-lecia koła PZF w
Świebodzicach. Na wystawę zapraszamy
do Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach przy ul. Wolności 13. Otwarta w
czwartek (4 listopada) w godz. 11:0018:00, dzień później od 10:00 do 18:00
oraz w sobotę (6 listopada w godz.
10:00-13:00. Wstęp wolny.
SCB, KaR

Pamiętają o tych, którzy odeszli

Przeglądając kalendarz festiwali filmowych, można odnieść wrażenie, że organizatorzy ścigają się w tworzeniu coraz bardziej imponujących repertuarów. Niedawno dzieliliśmy się wrażeniami po festiwalu
w Nowej Soli, obecnie trwa święto filmu w
Świdnicy, czyli „Spektrum”, a przed chwilą
zakończyła się jedna z najstarszych imprez
tego typu – 24 edycja Festiwalu Filmowego
„Zoom Zbliżenia”.
Jeleniogórski organizator nie zawiódł i przygotował prawdziwą
bombę. Widzowie również stanęli na
wysokości zadania – regularnie wypełniali salę kina Lot i aktywnie brali
udział w spotkaniach z filmowcami.
Zakochani w X muzie przez tydzień
mogli uczestniczyć w kilkudziesięciu projekcjach precyzyjnie wyselekcjonowanych filmów. Festiwal
otworzyła jedna z najgorętszych

premier ostatnich tygodni – „Żeby
nie było śladów” Jana P. Muszyńskiego. Dodatkową atrakcją projekcji
było spotkanie z odtwórczynią roli
matki bohatera Grzegorza Przemyka,
Sandrą Korzeniak. Dzień zamykał
zdobywca Srebrnego Lwa w Wenecji – „Nowy początek”. I każdy
kolejny dzień przynosił tego typu
zestaw, składający się z najnowszych
polskich tytułów oraz zagranicznych

konu – jest zaskakująco ciekawy.
Zupełnie inny rodzaj odbioru, czytaj
nerwów, zafundowała Jasmila Žbanić. Reżyserka w „Aida, Quo vadis,
Aida?” opisała wydarzenia z czasów
wojny w byłej Jugosławii – masakry
w Srebrenicy. Sobota była również
niezłą mieszanką doznań. Najpierw
można było przeżyć doceniony na
wielu festiwalach „Sweat” Magnusa
von Horna z imponującą kreacją odtwórczyni głównej roli – Magdaleną
Koleśnik. Tego dnia widzów czekała
jeszcze inna atrakcja – spotkanie

ze Zbigniewem Zamachowskim.
Sobotę, najdłuższy dzień imprezy,
zakończył recital jazzowy pianisty –
Adama Makowicza. Koncert odbył
się w teatrze dramatycznym. Zanim
jednak muzyk zasiadł do czarno-białej klawiatury, w kinie Lot organizator
(Osiedlowy Dom Kultury i Dolnośląskie Centrum Filmowe) ogłosił
wyniki konkursu. Brało w nim udział
kilkadziesiąt krótkometrażowych produkcji wyświetlanych w specjalnych
blokach w czterech kategoriach.

» Jedno z najciekawszych spotkań – Łukasz Maciejewski
(z prawej) rozmawia z Mariuszem Wilczyńskim

Piotr Bogdański

Fot. Piotr Bogdański

Zoom rozpieszcza

laureatów europejskich festiwali.
Mogliśmy więc obejrzeć m.in. jeden z najbardziej kontrowersyjnych
tytułów nagrodzonych Złotą Palmą
w Cannes „Titane”. Obraz może się
podobać lub nie, ale to 108 minut
zupełnie z kosmosu. Na ziemię
sprowadził nas Łukasz Grzegorzek
i jego opowieść „Moje wspaniałe
życie”. Reżyser osobiście opowiadał
o meandrach powstania filmu. Trochę rozczarował „Bo we mnie jest
seks”, z nagrodzoną w Gdyni Marią
Dębską za rolę Kaliny Jędrusik. Za to
mieliśmy przyjemność porozmawiać
z Katarzyną Klimkiewicz za pomocą
łącza internetowego. Artystka nie
mogła przyjechać osobiście do Jeleniej Góry, ponieważ zmagała się z
koronawirusem. Czwartek stał pod
znakiem wielokrotnie nagradzanej
animacji „Zbij to i wyjedź z tego
miasta”. Jej autor Mariusz Wilczyński był gościem festiwalu i sprawił,
że było to jedno z najciekawszych
tegorocznych spotkań.
Dokument długometrażowy reprezentował „Film balkonowy” Pawła
Łozińskiego. Oryginalny pomysł
– przyglądania się ludziom z bal-

Fot. użyczone (materiały prasowe)

W Zaduszki (2 listopada) zapraszamy na tradycyjne spotkanie upamiętniające
wałbrzyszan, którzy odeszli w mijającym roku. Zasłużonych, podziwianych,
wszystkich bliskich naszemu sercu, których brak dotkliwie odczuwamy. Wspólnotę, pamięć i szacunek będziemy manifestować we wtorek 2 listopada o godz.
17:00 na pl. Magistrackim. Pod adresem mailowym lampiony@um.walbrzych.pl
najpóźniej do 27 października można wysyłać imiona i nazwiska osób zmarłych,
które zostaną odczytane i pokazane na telebimie. Prosimy także o nadsyłanie
na maila informacji oraz zdjęcia znanych, lubianych i zasłużonych wałbrzyszan,
którzy odeszli od nas począwszy od 1 listopada ubiegłego roku. Wspomnienie
o nich zostanie wyświetlone na ekranie.
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Okiem gracza

„Nowy Świat”, nowe problemy
Premiera gry już dawno za nami, lecz wciąż nie możemy powiedzieć, że
„New World” trzyma się stabilnie. Od samego początku towarzyszyły mu
jakieś usterki, bugi czy exploity i póki co nie zanosi się, że Amazon prędko
się ich pozbędzie, skoro wciąż pojawiają się nowe problemy.

Fot. użyczone (www.newworld.com)

Zacznijmy od pamiętnych kolejek
na serwery. Może i nie był to jakiś
błąd, ale na pewno uprzykrzył zabawę niejednemu graczowi. Każdy
chyba rozumie, jak frustrujące musi
być czekanie po 6 godzin, żeby móc
zalogować się na swoją postać po
to, by nacieszyć się światem. Nie
wspominając już o ewentualnych
utratach połączenia, co równało się
z powrotem do kolejek. Amazon
dość szybko rozwiązał ten problem
dodając ogromną liczbę nowych
serwerów. Jednak dalej pozostaje
kwestia transferu swojej postaci, aby
grać ze znajomymi, ale o tym zaraz.
Następne na liście problemów
znalazły się boty. Tak, chodzi o te

Prawnik radzi
Darowizny dla spadkobierców, a
prawo do zachowku. Mówi o tym
nasz prawnik Adam Daraż.
Przepis art. 991 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „zstępnym,
małżonkowi oraz rodzicom
spadkodawcy, którzy byliby
powołani do spadku z ustawy,
należą się – jeżeli uprawniony
jest trwale niezdolny do pracy
albo jeżeli zstępny uprawniony
jest małoletni – dwie trzecie
wartości udziału spadkowego,
który by mu przypadał przy
dziedziczeniu ustawowym,
w innych zaś wypadkach –
połowa wartości tego udziału
(zachowek). Jeżeli uprawniony
nie otrzymał należnego mu

zachowku, bądź w postaci
uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci
powołania do spadku, bądź
w postaci zapisu, przysługuje
mu przeciwko spadkobiercy
roszczenie o zapłatę sumy
pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego
uzupełnienia”.
Zgodnie z art. 994 § 1 kc,
przy obliczaniu zachowku
nie dolicza się do spadku
drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach
przyjętych, ani dokonanych

przed więcej niż 10 laty, licząc
wstecz od otwarcia spadku,
darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo
uprawnionymi do zachowku,
jednak stanowisko orzecznictwa wbrew ww. treści jest
nieco inne.
W doktrynie istnieje pogląd wyrażony przez Andrzeja Kidybę w komentarzu do
Kodeksu cywilnego, tom IV:
Spadki, wyd. II (2011), który
wskazał, iż „darowizny uczynione na rzecz spadkobierców
oraz osób uprawnionych do
zachowku są doliczane do
spadku bez względu na czas
ich dokonania”. Zgodnie z
tezą drugiego wyroku Sądu
Apelacyjnego „na poczet zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych przed
więcej niż 10 laty na rzecz

UWAGA KONKURS

Jeśli planujecie zjeść w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu, zwłaszcza w weekend, to dobrze radzimy, zarezerwujcie stolik.
Przychodząc „z ulicy” możecie obejść się smakiem, bo jest duże prawdopodobieństwo, że wszystkie miejsca w lokalu będą zajęte. A to chyba o
czymś świadczy. Mamy dla was pewną propozycję. Zapraszamy do tego
miejsca na posiłek z rabatem w kieszeni. Biorąc udział w konkursie i dobrze odpowiadając na pytanie, możecie być pewni, że za wybrane danie
zapłacicie aż o 15 proc. mniej. Ale trzeba znać poprawną odpowiedź.
Przyjrzyjcie się dokładnie fotografii obok. Jak nazywa się ten wodospad?
Jeśli wiecie, wypełnijcie kupon, a następnie pokażcie go w restauracji podczas składania zamówienia. Wówczas skorzystacie
z 15-procentowego upustu. Na miłośników dobrego jedzenia
i posiadaczy blankietów z gazety, oczywiście z poprawną
odpowiedzią, w Kryształowej Gospodzie Kuflowej czekają od
najbliższej środy (27 października) do piątku (29 października).
Regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę
zjecie zarówno na miejscu, jak i otrzymacie na wynos. Podstawą jest
kupon z poprawną odpowiedzią.

boty. Nielegalne oprogramowanie
dające przewagę. W tym wypadku
pozwalające na automatyczne łowienie ryb. Sami gracze dość szybko stali
się zniesmaczeni takim zachowaniem
i nieraz prosili wydawców o rozwiązanie tej sprawy, aby nie zakłócała
równowagi gry. Niestety Amazon
nie był wystarczająco szybki – gracze
go wyprzedzili i sami znaleźli własne
sposoby na radzenie sobie z botami.
Mianowicie „lurowanie” mobów –
robili to w okolicy łowiska, żeby owe
stwory mogły zabić naszych niechlubnych wędkarzy. Nie rozwiązywało
to całkowicie problemu, choć trzeba
przyznać należą się plusy za kreatywność dla społeczności „New World”.

osób nie będących spadkobiercami ani uprawnionymi do
zachowku (art. 994 § 1 k.c.).
»A contrario« należy przyjąć, iż
podlegają zaliczeniu darowizny uczynione na rzecz spadkobierców lub uprawnionych
do zachowku bez względu na
datę ich dokonania”.
Zatem darowizny, które
spadkobierca lub uprawniony
z zachowku otrzymał, winne być zaliczone na rzecz
zachowku. Przedstawione
powyżej stanowisko znalazło
ostatnio wyraz w poglądzie
SA w Rzeszowie w wyroku z
dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt
I ACa 548/12, w którego tezie
wskazano, iż „wynikające z
art. 994 § 1 k.c. ograniczenie
doliczania darowizn za okres
10 lat nie dotyczy sytuacji,
gdy darowizny zostały doko-

CHALLENGER
Przejdźmy teraz do teraźniejszości
i transferów postaci między serwerami. Od kilku tygodni zapowiadana funkcja (pragnę wspomnieć,
bardzo oczekiwana przez graczy)
miała nareszcie doczekać się swojego
debiutu. Niestety coś poszło nie tak
i zamiast niej otrzymaliśmy nową
aferę. Wraz z powyższą aktualizacją
Amazon wprowadził do gry bug
pozwalający na kopiowanie złota
oraz przedmiotów. Jak już się domyślacie, ma to miażdżący wpływ
na gospodarkę – wręcz ją załamuje.
Stąd decyzja twórców o wyłączeniu
transferów (które miały bezpośredni
wpływ na ten błąd) i jak najszybsze
ich naprawienie. Cóż więcej mogę
powiedzieć, kolejny dzień, kolejny
problem w „New World”. Mam nadzieję, że Amazon weźmie sobie to
do serca i postara się nie fundować
nam kolejnych „niespodzianek”.

nane na rzecz spadkobierców
lub osób uprawnionych do
zachowku”.
Należy zwrócić uwagę również na zapis art. 995 § 1
Kodeksu cywilnego, zgodnie
z którym wartość przedmiotu
darowizny oblicza się według
stanu z chwili jej dokonania, a
według cen z chwili ustalania
zachowku. Mając to na uwadze, czynione przez lata nakłady na przedmiot darowizny
będą odpowiednio pomniejszały wartość nieruchomości. Konieczne będzie jednak
udokumentowanie powyższego. Dowodami w sprawie
będą mogły być dokumenty
(faktury, rachunki, wydruki z
banku), jak też świadkowie,
którzy potwierdzą, kto i w
jakim zakresie, a także z czyich
środków łożył na utrzymanie i

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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ewentualny remont mieszkania.
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
Jak nazywa się ten wodospad?

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

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

» O szlaku Wokół Jeziora Wigierskiego warto dowiedzieć się więcej

Rower jest OK

Na pustyni też można
Kontynuujemy planowanie rowerowego sezonu 2022. Nim na dobre zacznie się zima, dziś dopiszcie kolejne miejsca warte odwiedzenia już od
przyszłej wiosny! Na listę z cyklu „must have” trafiają… największa pustynia Europy, wody mineralne i znane jezioro.
Pustynia rowerem? Już na
pierwszy rzut oka wygląda,
że coś tu jest nie tak... chyba
każdy zdaje sobie sprawę, że
piach i rower niekoniecznie
idą w parze. To prawda, ale
przecież nie trzeba wybierać
gorącej Sahary, która zarezer-

UWAGA

wowana jest dla największych
zapaleńców. I proszę to słowo potraktować poważnie.
Wszak temperatury dochodzą
tam do 60°C.
Zjedźmy na ziemię, a właściwie na piach, który nie
leży w tak gorącym klimacie.

W dodatku jest największą piaskownicą Europy. To
Pustynia Błędowska, nasza
(Mało)polska. I choćby ze
względu na fakt występowania pustyni w naszym
kraju polecam odwiedzić ją
rodzinną wycieczką. Na po-

konanie szlaku rowerowego
„Spojrzeć z wysoka” potrzeba ok. 2 godzin, ale śmiało
zarezerwujcie więcej czasu.
Nie jest to wybitna trasa
rowerowa, ale na pewno
szlak na przyjemne aktywne
spędzenie czasu. Objedzie-

cie pustynię, wjedziecie na
kilka punktów widokowych
i zobaczycie kilka interesujących miejsc. Dąbrówka i
Róża Wiatrów w Kluczach
oraz Czubatka w Chechle
będą dla was miejscami
spoinowymi.

KONKURS

Tyle razy wspominaliśmy już o tym miejscu, że chyba nie musimy
powtarzać wciąż tego samego, że jest smacznie, niedrogo i przede
wszystkim przyjemnie. Gdzie? W świdnickiej Restauracji Kryształowa.
Tam naprawdę miło jest posiedzieć przy suto zastawionym stole i
lampce wina. Dzięki nam możecie zaplanować w tym lokalu rodzinny
obiad lub romantyczną randkę i zapłacić niższy rachunek. Jak to? Jeżeli
weźmiecie udział w konkursie i poprawnie odpowiecie na pytanie,
wtedy otrzymacie 15-procentowy rabat na wybrane danie z menu.
Widzicie fotografię obok? Co to za miejsce?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie go w restauracji przy
składaniu zamówienia. To wystarczy, aby cieszyć się z 15-procentowego upustu na wskazaną potrawę. Co oczywiste, odpowiedź
musi być poprawna. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od najbliższej środy (27 października)
do piątku (29 października). Szczegółowy regulamin dostępny
na stronie www.wieszco.pl. Danie otrzymacie zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

Czerwony szlak rowerowy
wód mineralnych to kolejna
propozycja z Małopolski. I
zwróćcie uwagę, że kolejna nie promowana szumnie
projektem Velo Małopolska.
Te na pewno obiły się wam
o uszy, bo robią prawdziwą
turystyczną furorę. Velo Dunajec, EuroVelo11, czy Velo
Czorsztyn są znane chyba
wszystkim fanom dwóch kółek. Przynajmniej z nazwy.
Tymczasem prowadzący z
Żegiestowa do Muszyny, leżący na uboczu wielkiego ruchu
rowerowego, uroczy szlak
łączący wiaty z kranikami
wody mineralnej, to znakomita propozycja na jednodniową wycieczkę z rodziną.
Na ponad 32 km znajdziecie
chyba wszystko, czego można
oczekiwać. Piękne panoramy,
cisza, przyroda, zwierzyna,
miejsca odpoczynku i…. brak
infrastruktury znanej z najsłynniejszych projektów Velo.
Moim zdaniem tutaj uzasadnionej. Rowery radzące sobie
w średnio zaawansowanym
skalą trudności terenie będą
idealne. Klimatu dodadzą mijane cerkwie. Zdecydowanie
musicie tu trafić! Nie zapomnijcie zapasowych bidonów
na wodę.
Dobra. Zjedźmy z tej Małopolski. Przeskakujemy na Suwalszczyznę. O szlaku Wokół
Jeziora Wigierskiego pewnie
za wiele nie słyszeliście. Ja też
nie wiedziałem nic, dopóki nie
trafiłem na mazurski odcinek
Green Velo, z którym prawie
60-kilometrowa zielona trasa
jest połączona. Różnorodny,
niezwykle piękny i interesujący szlak dla średnio zaawansowanych fanów wycieczek
terenowych. W dodatku po
drodze nie brakuje atrakcji
turystycznych.
Tylko żałować, że nie ma
miejsca na więcej zdjęć.
Tomasz Czeleń

KUPON
Co to za miejsce?
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odpowiedź

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. użyczone (https://pl.123rf.com/#ziskejte)

» Pszczoły jako zwierzęta sprytne i inteligentne
pracują tak, aby osiągnąć jak największą wydajność

Nie tylko „miśki” lubią miód (2)
Pszczelarze zwani bartnikami, hodowali pszczoły w wydrążonych komorach wewnątrz
pnia drzewa. Takie dziuple nazywano barciami. Tradycje bartne przetrwały do dziś m.in.
na południowym Uralu czy w Republice Baszkortostanu w Rosji. Miód produkowany przez
dzikie pszczoły jest tam towarem poszukiwanym i osiąga wysokie ceny.

Dziś ule z pszczołami są
ustawiane na pasieczysku
inaczej zwanym toczkiem.
Pasieczysko powinno być odpowiednio zlokalizowane i
urządzone, ze względu na
bezpieczeństwo pasieki oraz
osób postronnych, a także
komfort bytowania pszczół i
pracy pszczelarza. Najkorzyst-

niej jest lokalizować pasieki
produkcyjne na obszarach o
dużej obfitości i wydajności
roślin poużytkowych. Najlepiej, gdy jest to zaciszne
miejsce, suche, osłonięte od
wiatrów, lekko zacienione.
Pszczoły jako zwierzęta sprytne i inteligentne pracują tak,
aby osiągnąć jak największą

wydajność. Dlatego wylatują
nie dalej niż 3 km od swojego
ula, jednak zazwyczaj oddalają się tylko o 1 km. Na tej podstawie można wnioskować,
z jakich roślin pszczoły będą
zbierały pyłek oraz nektar.
Doświadczeni pszczelarze
mają sposoby, aby zachęcić pszczoły do odwiedzania

konkretnych gatunków roślin,
podając pszczołom specjalne
syropy zapachowe.

Pasieki BIO

Pasieki powinny znajdować
się w dostatecznej odległości
od źródeł mogących prowadzić do zanieczyszczenia produktów pszczelich lub osłabienia stanu zdrowotności rodzin
pszczelich.
W obecnych czasach konwencjonalna pasieka składa
się z uli naziemnych w postaci
prostopadłościennych skrzynek, do których wykonania
wykorzystuje się styropian
czy poliuretan. Są to materiały
lekkie, które najczęściej stosuje się do pasiek wędrownych,
gdzie istotny jest jak najniższy
ciężar. W przypadku pasieki
ekologicznej, ule oraz materiały stosowane w pszczelarstwie muszą być wykonane z
surowców naturalnych, takich
jak drewno, słoma czy glina.

Najczęściej stosuje się drewno styczność. Stanowią dla rogatunków miękkich, takich dziny pszczelej dom i spijak: lipa, wierzba, topola, żarnię. Tak przygotowane
osika czy sosna. Wewnątrz ramki wkłada się do ula, a
uli umieszczone są ramki wy- pszczoły obudowują je zebrakonane z drewna. Wypełnione nym nektarem oraz pyłkiem
są one węzami najczęściej kwiatowym. Tworząc plastry
wykonanymi z wosku pszcze- miodu zaczynają odkładać
lego. W przypadku uli kon- miód w kwietniu, kiedy to
wzrasta dopływ pokarwencjonalnych ramki
mu, dni są dłuższe, a
mogą być
temperatury wzrastają. Gdy pszczoły
również
zapełnią całe plastry
wykonane
miodem, rozpoczyna
z plastiku.
się właściwe miodoWęza jest
branie. Następuje to
to ścianka
na początku maja.
środkowa
plastrów, z
Zimowanie
zaczątkami
Ule również nalekomórek
ży przygotować do
o odpozimy, aby utrzymać
wiednim
wewnątrz temperawymiarze,
turę na odpowiedz którą
nim poziomie. W
pszczoprodukcji ekologiczły mają
» Miód spadziowy
nej do izolacji używa
największą
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się wyłącznie
na sitach odcenaturalnych madza się okruchy
wosku i inne
teriałów, takich
jak: słoma, sieczzanieczyszczeka słomiana czy
nia. Następwióry z drewna
nie, odcedzoliściastego. Many miód trafia
teriały mogą
na kilka dni do
również posłuodstojników,
żyć latem przed
czyli wysokich
przegrzaniem
pojemników,
ula. Pod koniec
gdzie pr zesezonu produkbiega proces
cyjnego rodziny
klarowania. W
należy pozostawić
odstojniku zaz zapasem miodu
nieczyszczenia
» Miód lipowy
i pyłku wystarczalekkie wypływającym do przetrwania
ją na powierzchnię
zimy. Dopuszcza się sztuczne miodu, a ciężkie opadają na
dokarmianie rodziny pszcze- dno. Zanieczyszczony miód
lej, gdy przetrwanie ula jest jest spuszczany kurkiem
zagrożone w wyniku wa- umieszczonym w najniższym
runków klimatycznych. W punkcie odstojnika. Miód
dokarmianiu należy stosować wolny od większości zanieekologiczne miód, syrop cu- czyszczeń zlewa się kurkiem
krowy lub cukier.
spustowym osadzonym na
Jak uzyskuje się miód?
wysokości 3-5 cm powyżej
Proces pozyskiwania mio- dna. Sklarowany miód można
du obejmuje kilka etapów, przelać do czystych pojemtj.: przygotowanie plastrów, ników wykonanych z maodsklepianie i wirowanie, teriałów dopuszczonych do
cedzenie zanieczyszczeń, kla- kontaktu z żywnością.
rowanie, przechowywanie i
Choroby pszczół
konfekcjonowanie. PodstawoIstotnym aspektem przy
wym urządzeniem używanym
w tym procesie jest miodarka prowadzeniu pasieki jest rów(wirówka) zbudowana ze nież ochrona pszczół przed
zbiornika i wirującego kosza. chorobami i szkodnikami. Jeśli
Odsklepione plastry miodu chodzi o pasieki ekologiczne,
umieszcza się w koszu mio- to stosowanie środków fardarki i odwirowuje, po czym makologicznych jest zabro-

» Produkcja ekologiczna różni się
od tej konwencjonalnej

nione. W celu zapobiegania
chorobom należy prowadzić
selekcję linii pszczół odpornych na choroby, kontrolować stan zdrowia pszczół,
wymieniać regularnie matki
pszczele i okresowo plastry
oraz przeprowadzać dezynfekcję uli i sprzętu. Szczególnie
groźną chorobą jest warroza,
która powoduje duże straty
w pogłowiu i produkcji pasiecznej. W produkcji ekologicznej można stosować
środki lecznicze pochodzenia
ziołowego, takie jak olejki

eteryczne (mentolowy, tymolowy, eukaliptusowy lub
kamforowy) oraz preparaty
homeopatyczne. Dozwolone
jest też stosowanie kwasu
mrówkowego, mlekowego,
octowego i szczawiowego.

Ekologiczny miód

Podsumowując, jakość
produktu ekologicznego nie
polega tylko na określonych cechach jakościowych
i zdrowotnych produktów,
lecz trzeba mieć na uwadze
stosowane zabiegi sanitar-

ne, ochronę środowiska,
warunki uzyskania produktu
oraz jego magazynowania.
Produkcja ekologiczna różni
się od tej konwencjonalnej
modelem prowadzenia gospodarki pasiecznej (patrz
tabelka powyżej). Wymaga
od pszczelarza bardzo dużego doświadczenia w prowadzeniu pasieki, a przede
wszystkim przystosowania
gospodarki pasiecznej do
warunków ekologicznych.
Pszczelarz, który zdecyduje
się prowadzić pasiekę ekolo-

giczną, musi złożyć wniosek
do jednostki certyfikującej,
która będzie corocznie kontrolować pasiekę, również
w procesie produkcji. Miody można sprzedawać jako
produkt ekologiczny tylko
wtedy, gdy zasady rolnictwa
ekologicznego stosowano
przez co najmniej jeden rok.
Justyna Busiło – Departament Jakości
Bio Planet S.A.
Skrócony artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Pełna wersja oraz źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

Co z testami szczeniąt Volharda?
Testy przeprowadza się w 7 tygodniu życia szczeniąt, najlepiej w 49
dniu. To wszystko uzasadnione jest
rozbudową połączeń nerwowych.
A w kolejnych tygodniach życia
tj. 8 do 10 tyg. zaczyna się okres
wzmożonego lęku, dlatego testy
przeprowadzone w tym czasie nie
będą wiarygodne. Ważne, by specjalista lub osoba wykonująca te testy
była całkowicie obca dla szczeniąt,
w przeciwnym razie źle odczytamy
psie sygnały i emocje. W trakcie
badania szczeniaki obserwowane
są pojedynczo, do tego z dala od

matki, ojca, czy pozostałej gromadki
rodzeństwa. Niektórzy dbają również
o to, aby hodowca nie był blisko
obszaru badania. Testy wykonuje się
w miejscu nieznanym psu, np. pokój,
ogród z zagrodą itp. Ponadto testy
wykonuje się przed posiłkiem, gdy
psy są rozbudzone i nie przechodziły
żadnych zabiegów profilaktycznych –
szczepień lub odrobaczenia.
Testy Volharda pozwalają określić:
pobudliwość, tendencję do reakcji na
stres, chęć przewodzenia, poziom
akceptacji i dominacji człowieka i
chęć podporządkowania, stopień

zainteresowania człowiekiem i chęć
współpracy oraz wrażliwość na
dźwięk, dotyk. W praktyce wchodzę do ustalonego pomieszczenia,
a szczenię zostaje wprowadzone
na rękach hodowcy. Następnie po
wpuszczeniu malucha do kojca obserwuję reakcję szczeniąt na mnie, a
więc obcą osobę. Kolejno nawołuję
szczenię nietypowym dźwiękiem w
swoją stronę. Używam też zabawki – dużego miękkiego szarpaka,
parasola, garnka i kulki papieru. Po
co? Dzięki tym gadżetom oceniam
popędy szczeniaka i jego refleks,
wrażliwość na różne bodźce, czy
opanowanie. Oprócz tego dotykam
szczenię w określonych pozycjach, tj.
unoszenie, głaskanie i przewrócenie.
Na koniec testu pozwalam sobie na
zabawę z maluchem i szykuję otoczenie na przyjęcie kolejnego papika.
Zwieńczając praktykę, przechodzę do

» Test Volharda to ważny „sprawdzian” dla szczeniaka

papierów. A więc oceniam każdego
szczeniaka z osobna, sumuję wyniki
i opisuję, czego można się spodziewać po konkretnym psiaku. Dzięki
temu hodowca z łatwością dopasuje

Fot. użyczone (archiwum Justyny Rawskiej)

Testy psychiczne szczeniąt nie są mocno popularne wśród Polaków.
Jednak większość osób z kręgu kynologicznego coraz częściej sięga po tę wiedzę. Istnieją dwa główne testy weryfikujące szczenięta,
tj. test Campbella i test Volharda. Ja wykonuję tylko testy Volharda.
I dziś opowiem o nich więcej.

szczeniaka do nowego właściciela,
bądź pokieruje, co może zrobić, by
uniknąć błędów w wychowaniu psa.
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt, trener psów
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Poziomo:
3 - ponowne ujawnienie cechy nie
pojawiającej się w kilku ostatnich pokoleniach
4 - cienka elastyczna przegroda między
dwoma ośrodkami
5 - substancja pobudzająca do
działania, rozbudzająca zmysły
7 - zachowanie wyrażające
niezadowolenie, grymaszenie
8 - jednokondygnacyjny, podmiejski
dom mieszkalny, z werandami
9 - apetyt, pragnienie, zachcianka,
ochota
12 - wynik mnożenia
14 - wyróżniony napis umieszczony
nad tekstem
16 - stan psychiczny związany z
poczuciem zagrożenia
17 - stosunek masy danej substancji do
zajmowanej przez nią objętości
Pionowo:
1 - przeciwnik, oponent
2 - zjawisko powstania pozornego
obrazu odległego przedmiotu
6 - warstwa atmosfery powyżej 60 km
nad powierzchnią Ziemi w termosferze
7 - szczegół bez znaczenia, sprawa
mało ważna
10 - znak rozpoznawczo-bojowy
11 - cukier spożywczy poddany
wysokiej temperaturze,
uzyskujący brązową barwę
13 - dno niewielkiego pojemnika
15 - głuchy dźwięk powstający,
gdy ciężkie przedmioty uderzają o
siebie nawzajem

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

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

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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Patriotyzm wiele ma twarzy
Jak coś podsumowywać, to z przytupem. Żeby zostało zapamiętane na długo. Tak jak w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Szczawnie-Zdroju projekt „Patriotyzm jutra”. Trzy wydarzenia
stały się okazją do wyjątkowego spotkania.

» Obok tej publikacji nie można
przejść obojętnie

znalazły się wiersze uczestników
konkursów poetyckich „Urokliwe
Szczawno” organizowanych od
kilku lat przez miejską bibliotekę. Nie tylko poezją człowiek żyje.
Uczestnicy wysłuchali też krótkiego
rysu historycznego na temat Księgi
Henrykowskiej, w której znalazła się
pierwsza wzmianka o szczawieńskim
uzdrowisku.
Co ciekawe, integralną częścią publikacji są dołączone listy mieszkańców Szczawna-Zdroju, które powstały podczas warsztatów. Młodzi ludzie
dzielili się w nich spostrzeżeniami na
temat miasta. Ważne, że nie pisali
ich w próżnię, ponieważ otrzymali
od seniorów odpowiedzi na swoją
korespondencję.
Delikatne akwarele Grażyny Parys, jednej z laureatek konkursu
organizowanego z okazji 800-lecia miejscowości „Portret miasta
Szczawna-Zdroju”, stały się natomiast ilustracjami ukazującymi piękno uzdrowiska. Ci, którzy przyszli do

biblioteki na wyjątkowe spotkanie,
nie mieli prawa narzekać. Mogli
bowiem zobaczyć także inne obrazy
autorstwa tej zdolnej malarki.
Podczas wydarzenia rozdano również nagrody uczestnikom konkursu
„Zareklamuj Księgę Henrykowską”,
także realizowanego w ramach
programu „Patriotyzm jutra”. A, bo
byśmy zapomnieli. Wystawiono
ponadto prace uczestników zajęć
wakacyjnych, których efektem były
iście kosmiczne wizje nawiązujące do
twórczości Stanisława Lema.
Jeśli nie widzieliście obrazów,
jeszcze nic straconego. Wystawę
akwareli oraz pozostałe prace plastyczne można oglądać w bibliotece
do końca października.
Red

Fot. użyczone (MBP Szczawno-Zdrój)

Przede wszystkim była to promocja książki „Idę szeptem… ludzie,
historia, poezja” wydanej w ramach
projektu „W poszukiwaniu śladów
polskich w Szczawnie-Zdroju”. Tu
musimy dodać, że został on dofinansowany ze środków Muzeum Historii
Polski w ramach programu…, a
jakże „Patriotyzm jutra”. W publikacji

» Wiersze, obrazy, promocja książki – w Szczawnie
podsumowano projekt „Patriotyzm jutra”

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”
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POLSAT

21:05

Miasto odkupienia

POLSAT

ﬁlm sensacyjny, USA, 2014

Stillman i jego trzej kompani uciekają
z więzienia, w którym odsiadywali wyrok
za napad na kasyno w Las Vegas przed
dziesięcioma laty. Zamierzają odnaleźć
wspólnika, który ich wsypał, i odzyskać
zagarnięty łup - 10 milionów dolarów. Po
drodze bez mrugnięcia okiem zabijają kolejne
osoby, gdy tylko udaje im się wydobyć od
nich przydatne informacje. Podążając zgodnie
ze wskazówkami, docierają do położonego
w sercu kalifornijskiej pustyni miasteczka.
Władzę szeryfa piastuje tu Bishop.

Na dobre i na złe
TVP 2

Sobota

Thor: Mroczny świat

20:00

Życie Pi
Pi Patel (Suraj Sharma), syn właściciela zoo
w Indiach, od najmłodszych lat poszukuje
własnej duchowej drogi. Na kluczowe pytania
szuka odpowiedzi zarówno w hinduizmie,
w którego duchu został wychowany przez
matkę, jak i w chrześcijaństwie czy islamie.
W każdej z tych religii odnajduje prawdę.
Kiedy Pi ma 17 lat, jego ojciec z przyczyn
ﬁnansowych podejmuje decyzję o przeprowadzce rodziny do Kanady. Patelowie zabierają
w podróż zwierzęta z zoo, które na miejscu
mają zostać sprzedane.

POLSAT

41 dni nadziei
dramat przygodowy, Hongkong, Islandia, USA 2018

Rok 1983. Brytyjski żeglarz Richard Sharp
zostaje wynajęty przez pewną zamożną
parę do doprowadzenia jej luksusowego
jachtu z Tahiti aż do San Diego w Kalifornii.
W liczący ponad sześć tysięcy kilometrów
rejs mężczyzna zabiera swoją narzeczoną,
Amerykankę Tami Oldham, w której jest bez
pamięci zakochany. Wysokie wynagrodzenie
za owo zlecenie ma im pozwolić na realizację
wspólnych marzeń o dalekich wojażach.
Oboje są bowiem ciekawi świata i łakną
wrażeń, jakie zapewniają podróże.

Dawno pokonani wrogowie Asgardu
zamierzają podbić wszechświat. Starożytna
rasa Mrocznych Elfów opuszcza swoją
krainę Svartalfheim. Buntownicy, którym
przewodzi Malekith (Christopher Eccleston),
chcą zdobyć władzę nad kosmosem i na
wieki pogrążyć go w ciemności. Malekith
zamierza także zemścić się na Thorze (Chris
Hemsworth), jego ojcu Odynie (Anthony
Hopkins) oraz ich sojusznikach. Gromowładny syn władcy Asgardu postanawia
pokrzyżować plany szaleńca.

Środa

Transformers: Zemsta upadłych
ﬁlm sf, USA, 2009

Minęły dwa lata od zwycięskiej bitwy
z Deceptikonami, po której zapanował
pokój. Ludzie i przyjazne im Autoboty
razem pilnują porządku. Sam Witwicky
(Shia LaBeouf), który odegrał kluczową
rolę podczas wojny między dwiema rasami
inteligentnych robotów, teraz prowadzi
spokojne życie. Właśnie ma rozpocząć
naukę w college’u i martwi się rozłąką
z ukochaną Mikaelą Banes (Megan Fox).
Wkrótce jednak znów traﬁa w środek
konﬂiktu między maszynami.

Czwartek

00:20

Zdradzona

23:55

TVP1

thriller, USA, 2017

TVP2

Mija siedem lat od tragicznej śmierci syna
Tess (Jamie Luner). Kobieta powadzi bloga
dotyczącego żałoby i pomaga osobom, które
tak jak ona straciły kogoś bliskiego. Teraz
postanawia w końcu wrócić do normalnego
życia. Jej plany komplikują się, gdy spędza noc
z przystojnym żołnierzem Conallem (Brent
Antonello). Krótka przygoda może ją wiele
kosztować. Nowy znajomy popada w obsesję
na jej punkcie i zaczyna ją prześladować. Tess
zdaje sobie sprawę, że grozi jej prawdziwe niebezpieczeństwo.

piątek

Iceman: Historia mordercy
dramat biograﬁczny, USA, 2012

USA, lata 60. XX wieku. Richard Kuklinski
(Michael Shannon) współpracuje z maﬁą przy
dystrybucji nielegalnej pornograﬁi. Przyjmuje
propozycję zarobku w charakterze płatnego
mordercy na usługach Roya Demeo (Ray
Liotta) i jego wspólników, Josha Rosenthala
(David Schwimmer) i Mickeya Scicoliego
(John Ventimiglia). Przez wiele lat prowadzi
podwójne życie, utrzymując w ścisłej tajemnicy swoje prawdziwe źródło dochodów
przed żoną Deborah (Winona Ryder) i dwiema
córkami.

29 października

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 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
08:40 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
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce
- Południowa Afryka
- Przygoda - serial

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Zacznij od zdrowia
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice
miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

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
17:55 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 Co mi zrobisz jak mnie
złapiesz - komedia
00:05 Miasto odkupienia
01:55 SEAL Team - komando
Foki - serial, prod. USA
02:45 Kopciuszek - serial

22:25
TVP1

ﬁlm przygodowy, USA, 2013

Wtorek

dramat przygodowy, Tajwan, USA, 2012

Niedziela
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18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
rozrywkowe
22:10 Muzyka, Taniec,
Zabawa
- koncert
23:15 Gala French Touch
- święto kultury
francuskiej
- widowisko
01:20 Być jak Kazimierz
Deyna - komedia
obyczajowa
03:00 Śmierć nadejdzie
jutro - ﬁlm prod. USA,
Wielka Brytania, 2002
05:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Jurassic World: Upadłe
królestwo - ﬁlm
przygodowy, USA, 2018,
reż. J.A. Bayona, wyk.
Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Rafe Spall, Justice
Small, Daniella Pineda,
James Cromwell, Jeﬀ
Goldblum
22:45 Halloween - ﬁlm horror,
2018, reż. David Gordon
Green, wyk. Jamie Lee
Curtis, Judy Greer, Andi
Matichak, James Jude
Courtney, Nick Castle, Will
Patton
01:00 Kuba Wojewódzki
02:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:00 Uwaga! - magazyn
03:20 Noc magii

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

22:05 Armageddon
Naukowcy NASA
odkrywają, że za
osiemnaście dni zderzy
się z Ziemią ogromna
asteroida dorównująca
wielkością stanowi Teksas.
By zapobiec katastroﬁe,
szef NASA Dan Truman
decyduje się na wysłanie
promu kosmicznego ze
śmiertelnie niebezpieczną
misją: uczestnicy wyprawy
mają wywiercić w asteroidzie otwory i umieścić
w nich ładunki nuklearne.
01:20 Zmierzch
04:05 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
07:55 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Kronos - Warszawa
- magazyn kulturalno-społeczny
09:00 Res Poloniae - O Polsce z
oddali - John Gilhooly
- rozmowa
09:35 Siedem czerwonych
róż, czyli Benek
Kwiaciarz o sobie
i o innych - ﬁlm TVP
11:00 Dom - serial TVP
12:30 Czarna suknia
- ﬁlm TVP
13:30 Itzhak - ﬁlm
15:05 Big Bang - komedia
16:45 Jak się pozbyć czarnego
kota - komedia
18:10 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy - Ernst
Lubitsch
20:00 Wieczór kinomana

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
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Dziedzictwo krwi

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

20:05 Wieczór kinomana
- Nie ma nas w domu
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
Francja, Belgia, 2019
21:55 Jia Zhang - Ke
- Chłopak z Fenjangu
23:45 Teraz animacje! - Zing
- ﬁlm animowany
23:50 Teraz animacje!
- Wolność nogi
- ﬁlm animowany
00:05 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
prod. Polska
00:35 Szczęśliwy człowiek
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1973
03:35 Młoda Polska - Bliscy
03:50 Cuba Libre - ﬁlm
krótkometrażowy
04:20 Film fabularny

21:45 Rocky 2
- ﬁlm sensacyjny
Rocky poślubia Adrian
i na rzecz rodziny
postanawia porzucić boks.
Tymczasem jego przeciwnik, Apollo, pragnie
rewanżu za poprzednią
walkę.
00:05 Demonstracja siły
02:10 Castle - serial
kryminalny
03:15 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Menu
na miarę - program
kulinarny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
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 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Projekt Lady
KOMEDIA

21:00 Sposób na teściową
- ﬁlm komedia
USA, Niemcy, 2005,
reż. Robert Luketic,
wyk. Jane Fonda, Michael
Vartan, Wanda Sykes,
Adam Scott, Monet
Mazur Jennifer Lopez
23:15 Keanu
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2016,
reż. Peter Atencio,
wyk. Jordan Peele,
Keegan-Michael Key,
Method Man, Darrell
Britt-Gibson,
Will Forte
01:25 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles.
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 - serial
obyczajowy 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 21:00 Troje pod
przykrywką 22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:00 Łowca androidów. Na
Ziemię, do ukazanego
w mrocznej futurystycznej
wizji Los Angeles, przybywa
grupa replikantów. 02:25
Disco Polo Life

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
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 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje 14:55 Słowo
życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
16:10 Siódmy sakrament 16:35
Warszawa moja miłość i życie
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

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:40 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:20 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
08:45 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:20 Fascynujący świat
- Kolebka ludzkości - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Japonia, Niemcy, 2019
10:25 Sprawa dla reportera
11:25 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:25 Rio Grande - western,
prod. USA, 1950
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość
- serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:40 Rodzinny ekspres
- magazyn
12:20 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - Shakin’ Dudi
- widowisko muzyczne
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
17:50 Słowo na niedzielę
- Jak zrozumieć
niezrozumiałe
18:00 Panorama

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 Omnibus serial, Polska
15:20 MasterChef - program
16:55 Klinika naturalnego
piękna - program
lifestylowy
17:30 MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką program
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
08:35 Stuart Malutki 3:
Trochę natury
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty dom - Biedny
dom
13:45 Drwale i inne opowieści
Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kuchnia
21:05 Thor: Mroczny świat
Nadciąga armia Czarnych
Elfów z władcą ciemności
Malekithem na czele,
który pragnie pogrążyć
w mroku całą galaktykę.
Chcąc ocalić Ziemię
Thor razem wyruszy w
niebezpieczną wyprawę.

REALITY SHOW

TELETURNIEJ

MUSICAL

FILM SF

14:55 Rolnik szuka żony
- reality show
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Wojenne dziewczyny
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę Niemożliwe - ﬁlm
fabularny
23:40 Co mi zrobisz jak mnie
złapiesz - komedia
01:30 Bóg nie umarł - dramat
03:35 Jaka to melodia?
04:20 Z pamięci - Władysław
Broniewski - felieton
04:25 Zakończenie

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 The Voice
of Poland
- Bitwa
22:20 Hity wszech
czasów
- magazyn muzyczny
prod. Polska
23:25 Kino relaks:
Mamuśki mają
wychodne
- ﬁlm prod. USA, 2017
00:55 Niezwyciężony
03:05 Sunset Park:
Gra o wszystko
04:50 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
05:20 Zakończenie
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22:15 Mamma mia
- ﬁlm musical,
USA, Niemcy, Wielka
Brytania, 2008,
reż. Phyllida Lloyd,
Christine Baranski,
wyk. Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Colin Firth,
Stellan Skarsgard, Julie
Walters, Dominic Cooper,
Amanda Seyfried
00:45 Sierota
- ﬁlm horror,
USA, Kanada, Francja,
Niemcy, 2009,
reż. Jaume Collet-Serra,
wyk. Vera Farmiga,
Peter Sarsgaard, Isabelle
Fuhrmann, CCH Pounder,
Jimmy Bennett
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny

23:45 Księga ocalenia
Postapokaliptyczny
krajobraz zniszczonej
Ameryki przemierza
Eli – samotnik i wolny
strzelec. Mężczyzna jest
w posiadaniu tajemniczej
księgi, w której znajduje
się „klucz” i wiedza niezbędna do ocalenia ludzkości. Podczas podróży
bohater traﬁa do małego
miasteczka zarządzanego
przez burmistrza - tyrana
Carnegie.
02:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:50
08:15
08:45
09:20
09:45
11:05
12:40
13:00
13:30
15:05
15:40
16:35
17:00
18:15
18:45

Bohdan! Trzymaj się!
Łazuka i jego goście
Informacje kulturalne
Tamte lata, tamte dni
- Barbara Kraﬀ tówna
XVIII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
Za kulisami snów
- ﬁlm dokumentalny
Serialowa nostalgia
- Wojna domowa - serial
komediowy TVP
Do dzieła - magazyn
Połączeni - ﬁlm
Marona - psia opowieść
Mieszczanie żywieccy cykl dokumentalny
Bolszoj - ﬁlm fabularny
Zbigniew Wodecki i
Mitch & Mitch
Retro kino - Marynarz
słodkich wód - komedia
Co dalej?
Cum on feel the noize.
Ostre brzmienie - ﬁlm

FILM FABULARNY

20:00 Bilet do kina
- Wyprawa Kon - Tiki
- ﬁlm fabularny
22:05 RAD. Trio feat. Candy
Dulfer in concert.
Baloise Session 2018
- koncert
23:20 Seans kultowy
- Egzorcysta - horror,
prod. USA
01:30 Mieszczanie żywieccy
- cykl dokumentalny
01:55 Co dalej? - program
publicystyczny
02:25 Wieczór kinomana
- Nie ma nas w domu
04:15 Autoportret - Lars Von
Trier - ﬁlm
04:45 Dziku - ﬁlm
05:20 Tamte lata, tamte dni
- Barbara Kraﬀ tówna
05:45 Jeszcze więcej kultury

TV Puls

TVN 7

TV 4

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
- program informacyjny
prod. Polska
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Mocne sobotnie
kino: Rocky 3
Rocky zostaje brutalnie
znokautowany, a jego
trener Mickey umiera.
Apollo oferuje mu pomoc
w odzyskaniu ducha walki.
22:00 John Wick 3
- ﬁlm akcji
00:30 Odwet

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
13:20 Hotel Paradise
15:20 Mała księżniczka
- ﬁlm rodzinny, USA,
1995, reż. Alfonso Cuarón,
wyk. Eleanor Bron, Liam
Cunningham, Liesel Matthews, Rusty Schwimmer,
Arthur
Malet
17:25 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

06:00 Flintstonowie 06:30
Galileo 10:40 Dziewczyny
z drużyny: Walcz do
końca Linie Cruz, pewnej
siebie cheerleaderce, świat
wywraca się do góry nogami,
kiedy wraz z rodziną musi
przenieść się z centrum
Los Angeles do plażowego
miasteczka Malibu. W nowej
szkole natychmiast popada
w konﬂikt z Avery, popularną
kapitan lokalnej drużyny
cheerleaderek.
12:50 Dzieci na tropie prawdy
13:00 STOP Drogówka
- magazyn 14:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Galileo
20:00 Opowiesci z Narnii: Lew,
czarownica i stara szafa
W domu starego profesora
Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja odkrywają zaczarowaną
szafę. 22:55 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 01:05
Śmierć na 1000 sposobów

SERIAL KRYMINALNY

FILM PRZYGODOWY

02:30 Castle - serial
kryminalny
Richard Castle (Nathan
Fillion) to słynny
autor bestsellerowych
kryminałów. Niestety, od
dłuższego czasu cierpi na
niemoc artystyczną, brak
mu ciekawych tematów, a
sytuacji nie ułatwiają była
żona, nastoletnia córka i
matka - słynna aktorka.
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:25 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Mumia powraca
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2001, reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo,
Odet Fehr
Mumia ponownie
ożywa i podejmuje
walkę o władzę. Rodzina
O’Connellów stara się
powstrzymać potwora.
22:45 Rekiny wojny
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Todd
Phillips, wyk. Jonah Hill,
Miles Teller, Bradley
Cooper, Ana de
Armas
01:10 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:15 Noc magii

TV Trwam
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Warto zauważyć... Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:35 Śladami
apostoła Pawła 15:25 Kolory
Świętości 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje dnia 16:10 Historia
Antoniego Żubryda 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Mocni Jego mocą
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Manna z Nieba 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę - Jak
zrozumieć niezrozumiałe
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:25 Fascynujące miejsca
09:50 Weterynarze z sercem
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Umarł, aby żyć
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
- w tym Pogoda Flesz
10:00 Święto Reformacji
- Piła 2021 - relacja
11:00 Zacznij od zdrowia
- magazyn
11:40 The Voice of Poland
- Bitwa
14:00 Familiada
- teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
16:15 program rozrywkowy
17:05 Lajk!
17:30 Smaki świata
- pośród mórz
- magazyn kulinarny
18:00 Panorama

04:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
05:45 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:45 Nowa Maja w ogrodzie
07:15 Akademia ogrodnika
07:25 MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Kobieta na krańcu
świata
12:05 Co za tydzień
- magazyn
12:40 Pajęczyna
13:15 Top Model
14:40 Mam talent
- program rozrywkowy
17:00 Totalne remonty
Szelągowskiej 18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:05 Heidi
Piękna opowieść z zapierającymi dech krajobrazami
o dziewczynce, która
mieszka w Alpach
Szwajcarskich. Kilkuletnia
Heidi wychowuje się
bez rodziców. Pewnego
dnia przeprowadza
się od swojej ciotki do
mieszkającego w górach
dziadka. Tam dziewczynka
zaprzyjaźnia się z niewiele
od niej starszym Peterem.
Wspólne przeżywają wiele
ciekawych przygód na
łonie natury.
09:25 Tatuśkowie
13:25 Vabank 2,
czyli Riposta
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie

PROGRAM KULINARNY

SERIAL FABULARYZOWANY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

14:25 Okrasa łamie przepisy
- Gęś w czereśniach
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
20:00 Orędzie na Dzień
Wszystkich Świętych
20:15 Wojenne
dziewczyny
- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:25 Zakochana Jedynka
- 41 dni nadziei
00:10 Niemożliwe - ﬁlm
02:10 Bóg nie umarł 2
04:20 Jaka to melodia?
04:45 Z pamięci - felieton

18:25 Na sygnale
- serial fabularyzowany
prod. TVP
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Kabaret. Super
Show Dwójki
- program kabaretowy
21:05 Postaw na milion
- teleturniej
22:05 Niezwyciężony
00:15 Kino bez granic
- Obietnica poranka
- dramat, prod. Francja,
2018
02:30 Paciorki jednego
różańca
- dramat
04:35 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
05:05 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Szadź
- serial, Polska
22:35 Przemytnik - ﬁlm
sensacyjny, USA, Kanada,
2018, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Bradley Cooper, Laurence
Fishburne, Michael Pena,
Dianne Wiest, Ignacio
Serricchio, Andy Garcia,
Taissa Farmiga, Alison
Eastwood
00:55 Złowrogi II - ﬁlm horror,
USA, Wielka Brytania,
Kanada, 2015, reż. CiaranFoy, wyk. James Ransone,
Shannyn Sossamon,
Robert Sloan, Dartanian
Sloan
03:10 Uwaga!
- magazyn
03:30 Noc magii

20:00 Kabaret na żywo.
Młodzi i Moralni
22:10 Legenda Herkulesa
Grecja rok 1200
p.n.e. Grecka królowa
zostaje uwiedziona przez
Zeusa. Rodzi się Herkules,
którego przeznaczeniem
jest obalić tyranię swego
przybranego ojca, króla
Amﬁtriona. Kiedy
dosrasta nieświadom
swojego pochodzenia
i przeznaczenia, zakochuje
się ze wzajemnością
w księżniczce Krety,
Hebe.
00:20 Wpół do śmierci
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:00
08:10
08:35
08:50
09:00
09:20
10:20
11:20
12:00
13:15
15:15
15:30
17:15
18:05
19:00

Pejzaż bez Ciebie
Co dalej?
Od ucha do ucha
Od ucha do ucha - Więzi
- ﬁlm animowany
Od ucha do ucha Flipped - ﬁlm animowany
Od ucha do ucha - Pan
Tadeusz - Księga szósta
Zaścianek - spektakl
Czeskie śniadanie
- Kobieta za ladą
Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
Tati ekspres
Bilet do kina - Wyprawa
Kon - Tiki - ﬁlm fabularny
Muzyka Skalnego
Podhala
„Stabat Mater” Rossiniego - dyryguje Antonio
Pappano - koncert
Niedziela z... Januszem
Olejniczakiem
Niedziela z... - ﬁlm
Niedziela z...
DRAMAT

20:00 Małe kobietki - dramat,
prod. USA, 1994
22:05 Scena muzyczna - Ravel
Piano Duo - koncert
23:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:35 Lenny - dramat,
prod. USA, 1974
01:30 Teraz animacje! - Zing
- ﬁlm animowany
01:40 Teraz animacje!
- Wolność nogi - ﬁlm
01:55 Kino nocne
- Kordyliera ze snów - ﬁlm
03:25 Spitsbergen - ﬁlm
krótkometrażowy
03:55 Muzyka Skalnego
Podhala
04:15 Cum on feel
the noize. Ostre
brzmienie
- ﬁlm dokumentalny

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:00 Przygoda w krainie
słoni
10:50 Wyścig marzeń
13:00 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Kot
w butach
14:25 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Grające
drzewko
15:35 Kopciuszek
17:40 BFG: Bardzo Fajny
Gigant
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara
Złowrogi korsarz ucieka
z mitycznego więzienia
i planuje zgładzić wszystkich piratów na morzach.
Aby mu przeszkodzić,
Jack Sparrow musi zdobyć
Trójząb Posejdona.
22:30 Herkules

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
12:15 Hotel Paradise
14:15 Projekt Lady
15:15 Narodziny
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2006, reż. Catherine
Hardwicke, wyk. Keisha
Castle-Hughes, Oscar
Isaac, Hiam Abbas, Shaun
Toub, Ciaran Hinds,
Shohreh Aghdashloo,
Stanley Townsend
17:25 Mumia powraca
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2001, reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo

06:00 Flintstonowie 07:15 Tom
i Jerry: Piraci i Kudłaci 08:40
Dziewczyny z drużyny: Walcz
do końca 10:50 Galileo
12:50 Siedem pomysłów na
randki czyli jak ratować
małżeństwo. Młody, pełen
pasji, profesor psychologii
pod wpływem kłopotów zawodowych przechodzi kryzys,
co z kolei przekłada się na problemy w jego małżeństwie.
14:50 Myśl jak facet 2. Cedric
i jego przyjaciele powracają
do Las Vegas na ślub Michaela
z Candace. 17:00 Gwiazdy Kabaretu 18:00 STOP Drogówka
19:00 Galileo
20:00 Naznaczony: Ostatni
klucz Elise Rainier, wybitną
parapsycholożką zmierzy
się z najbardziej osobistą
i przerażającą historią w swej
karierze. 22:10 Troje pod
przykrywką 23:10 Diabeł
01:00 Conor McGregor

DRAMAT

FILM KATASTROFICZNY

00:40 Za wszelką cenę
- dramat
Trzydziestolatka prosi
emerytowanego trenera
o pomoc w osiągnięciu
sukcesu na ringu boksu
zawodowego.
03:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
prod. Polska
03:50 Menu na miarę
- program kulinarny
04:25 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:25 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 San Andreas
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2015, reż. Brad
Peyton, wyk. Dwayne
Johnson, Carla Gugino,
Alexandra Daddario, Ioan
Gruﬀudd, Archie Panjabi,
Paul Giamatti, Hugo
Johnstone-Burt
22:30 Księgowy - ﬁlm sensacyjny, USA, 2016, reż. Gavin
O’Connor, wyk. Ben Afﬂeck, Anna Kendrick, J.K.
Simmons, Jon Bernthal,
John Lithgow
01:10 Żelazny orzeł II
- ﬁlm sensacyjny, Kanada,
Izrael, 1988, reż. Sidney
J. Furie, wyk. Louis GossettJr., Mark Humphrey,
Stuart Margolin
03:20 Druga strona medalu

TV Trwam
11:30 Muzyczne chwile 11:40
Noc w Muzeum 12:00 Anioł
Pański 12:20 Wieś - to też
Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 14:00 Cmentarz
przy Lipowej 14:20 100
cudownych miejsc
14:30 Totus Tuus- Uroczysty
Koncert na zakończenie
obchodów 100 rocznicy
urodzin św. Jana Pawła II
15:40 Procesja dziejów
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 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Hanik. Podróż
do życia - ﬁlm
dokumentalny
09:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
Troje policjantów z łódzkiej komendy rozwiązuje
zagadki kryminale, a
pomaga im w tym pies
Alex.
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej
Góry - transmisja
12:00 Trędowata
- melodramat
13:50 Natura w Jedynce
- cykl dokumentalny
prod. TVP

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Program katolicki
06:55 Familiada
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:35 Zostań, jeśli kochasz
- dramat, prod. USA, 2014
13:25 Va Banque
- teleturniej
14:00 Familiada
- teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022
- widowisko muzyczne
16:15 Pejzaż bez Ciebie
- Zbigniew Wodecki
- koncert
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

DRAMAT

SERIAL KOSTIUMOWY

14:35 Znachor
- dramat
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:35 Pejzaż bez Ciebie
- Ewa Demarczyk
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Czołówka Teatru
Telewizji
21:00 Teatr Telewizji
- Dziady
22:05 Film dokumentalny
00:05 Chce się żyć - ﬁlm
obyczajowy
02:05 41 dni nadziei
- dramat
03:50 Archiwista
- serial TVP
04:45 Notacje - cykl
dokumentalny

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
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
22:50 Karmazynowe
wesele - serial,
prod. Francja, 2018
23:55 Uśmiech Etruska
- ﬁlm obyczajowy
01:50 Wszyscy święci
- ﬁlm TVP
03:15 Obietnica poranka
- dramat, prod. Francja,
2018
05:20 Zakończenie

TVN
05:05
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
12:40

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Ciężarówką przez Stany
- program
rozrywkowy
Karol. Człowiek, który
został papieżem - miniserial obyczajowy, Polska,
Francja, Kanada, Niemcy,
Włochy, reż. Giacomo
Battiato, wyk. Grażyna
Szapołowska, Ennio Fantastichini, Kenneth Welsh,
Hristo Shopov Małgorzata
Bela, Szymon Bobrowski,
Olgierd Łukaszewicz, Matt
Craven, Piotr Adamczyk,
Raoul Bova
KOMEDIA

16:45 Całe szczęście
- ﬁlm komedia,
Polska, 2019, reż. Tomasz
Konecki, wyk. Roma
Gąsiorowska
19:00 Fakty
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:40 Nieobecni - serial
23:40 Jurassic World:
Upadłe królestwo
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2018
02:20 Co za tydzień
02:50 Uprowadzona - serial
03:50 Uwaga! - magazyn
04:05 Kto was tak urządził

1 listopada
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POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:20 Skok przez płot
08:55 1000 lat po Ziemi
11:15 Księga dżungli
Film oparty na motywach
ponadczasowych opowiadań Rudyarda Kiplinga.
Powstał w wyniku inspiracji klasyczną animacją
Disneya o tym samym
tytule. Mowgli, chłopiec
wychowany w dżungli
przez watahę wilków,
musi opuścić jedyny znany
mu dom. Mowgli wyrusza
w fascynującą podróż,
podczas której odkryje
swoje pochodzenie.
13:35 Marley i ja
Podczas ślubu Johna
i Jenny pada śnieg.
Postanawiają opuścić
mroźne Michigan i zacząć
nowe życie w West Palm
Beach na Florydzie.

08:05 Na wieki wieków Paryż
- reportaż
09:20 Umberto D - dramat,
prod. Włochy, 1952, reż.
Vittorio De Sica, wyk. Carlo
Battisti, Maria - Pia Casilio,
Lina Gennari, Ileana
Simova
11:00 Dom - serial TVP
12:45 Na wieki wieków Paryż
- cykl reportaży
13:30 D.I.M - ﬁlm animowany
13:40 Niezapomniana
- ﬁlm animowany
13:50 Podarunek lustra
- ﬁlm animowany
14:00 Reżyserzy - Ernst
Lubitsch
15:00 Małe kobietki - dramat,
prod. USA, 1994
17:05 Agonia - ﬁlm
18:15 Na wieki wieków Paryż
- Pere - Lachaise
18:30 Na wieki wieków Paryż
- Le Mesnil - le - Roi
18:55 Mała Dorrit

06:25 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:25 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
08:30 Oliver Twist
10:25 Kopciuszek
12:30 Hrabia Monte
Christo
Edmund Dantes zostaje
niesłusznie skazany i
wtrącony do więzienia.
Gdy udaje mu się uciec,
powraca w rodzinne strony, aby dokonać zemsty.
15:00 Piękna i bestia
17:25 Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara
Złowrogi korsarz
ucieka z mitycznego
więzienia i planuje
zgładzić wszystkich
piratów na morzach. Aby
mu przeszkodzić, Jack
Sparrow musi zdobyć
Trójząb Posejdona.

05:20 Szkoła - obyczajowy
06:15 Szpital - program
obyczajowy
07:10 Ukryta prawda
09:20 K-9: Prywatny detektyw - ﬁlm komedia, USA,
2002, reż. Richard J. Lewis,
wyk. James Belushi, Gary
Basaraba, Kim Huﬀ man,
Jody Racicot, Christopher
Shyer, Barbara Tyson
11:30 Scooby-Doo - ﬁlm
przygodowy, USA,
Australia, 2002, reż. Raja
Gosnell, wyk. Raja Gosnell,
FreddiePrinzeJr., Sarah
Michelle Gellar, Matthew
Lillard, Linda Cardellini,
Rowan Atkinson
13:15 Bliźniacy - ﬁlm komedia,
USA, 1988, reż. Ivan
Reitman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Danny
DeVito, Kelly Preston
15:35 Atramentowe serce
- ﬁlm przygodowy, USA

06:40 Niekończąca się opowieść
- rozdział drugi Bastian
powraca do Fantazji, by
tym razem - wraz z małym
wojownikiem Atreyu, smokiem Falkorem i Skałojadem
oraz nowymi przyjaciółmi
- ratować zaczarowaną
krainę przed złą czarodziejką
Xayide. 08:35 Ostatni smok
4: Bitwa o Ogień Smoczego
Serca 10:35 Kosmiczny mecz
12:30 Tristan i Izolda 15:00
Opowiesci z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 Diabeł Gdy ktoś rzuca
się z okna ﬁladelﬁjskiego
drapacza chmur, na miejsce
przybywa detektyw Bowden,
by przeprowadzić śledztwo.
23:25 Lunatycy 01:10
Śmierć na 1000 sposobów

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

16:05 Osobliwy dom
pani Peregrine
Jake, podążając
za znalezionymi
wskazówkami, udaje
się na tajemniczą wyspę,
by odkryć prawdę
o dziwnym domu, w
którym mieszkał jego
dziadek.
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Ocalić
od zapomnienia
- koncert
22:45 Życie Pi
01:35 Zmowa milczenia
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Przebudzenia
- dramat, prod. USA,
1990, reż. Penny
Marschall, wyk. Robert
De Niro, Robin Williams,
Julie Kavner, Ruth nelson,
Penelope Ann Miller, Alice
Drummond
22:05 Kronos - Wieża Babel
22:45 Podróż do Nowej Ziemi
- ﬁlm obyczajowy
01:10 Scena muzyczna
- Ravel Piano Duo
- koncert
02:10 Barry Lyndon
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1975
05:20 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:50 Zakończenie

20:00 Poniedziałkowy
HIT: Jutro będziemy
szczęśliwi
Prowadzący beztroskie
życie mężczyzna musi
niespodziewanie
zaopiekować się córką,
o istnieniu której nie
wiedział.
22:15 Nietykalni
00:40 Dziedzictwo krwi
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
04:00 Menu na miarę
04:40 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

17:45 Vinci
- ﬁlm komedia,
Polska, 2004, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Robert
Więckiewicz, Borys Szyc,
Jan Machulski, Kamilla
Baar, Marcin Dorociński
20:10 Brzydula
- serial, Polska
20:45 Kamerdyner
- ﬁlm dramat, Polska,
2018, reż. Filip Bajon, wyk.
Janusz Gajos, Anna Radwan, Sebastian Fabijański,
Marianna Zydek
23:50 Serenity
- ﬁlm S-F, USA, 2005, reż.
JossWhedon, wyk. Nathan
Fillion, Gina Torres, Adam
Baldwin
02:20 Wielki Mike
- ﬁlm obyczajowy

TV Trwam
10:35 Muzyczne chwile 10:45
Jeden Kościół, wielu świętych
11:15 Oratorium o Zmartwychwstaniu Resurrexit
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:15
Mojżesz - 10 przykazań
13:05 Koncert „Wierzę w świętych obcowanie” 14:30 Brat
naszego Boga 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Sanktuaria polskie 16:30 Procesja dziejów
16:50 Święty na każdy dzień
16:55 Spotkania z Lasem
17:05 Communio sanctorum
17:30 Natura obiektywnie
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Film fabularny
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
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce - Planeta
doskonała - Słońce - cykl
dokumentalny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Program ekumeniczny
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
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
17:00 Tajemnice
miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji!
- serial TVP
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
21:05 Pełny obraz
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:35 Ostatni cesarz - dramat
03:25 Ekspres Reporterów

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 Karmazynowe wesele
- serial, prod. Francja
24:00 Ludzkie historie
Tu się żyje
- ﬁlm dokumentalny
01:00 Ułaskawienie - ﬁlm
prod. Polska, Czechy,
Słowacja, 2018, reż. Jan
Jakub Kolski
02:50 Uśmiech Etruska - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
04:45 Magia polskiej przyrody. Zima, wiosna, lato,
jesień w Delcie Świny
05:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
22:40 Kuba Wojewódzki
- talk-show
23:40 Superwizjer
- magazyn reporterów
prod. Polska
00:15 Nieobecni
- serial, Polska
01:15 Szadź
- serial, Polska
02:20 W garniturach
- serial, USA
03:15 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:35 Noc magii
05:00 Kto was tak urządził

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

20:00 Transformers:
Zemsta upadłych
Minęły dwa lata od czasu
kiedy młody Sam Witwicky dokonał ocalenia
Ziemi przed decydującym
starciem pomiędzy
dwoma wojującymi ze
sobą grupami robotów.
23:15 Czas próby
18 lutego 1952 r. we
wschodnie wybrzeże
Stanów Zjednoczonych
uderza potężny sztorm,
który rujnuje nadmorskie
miasteczka i niszczy statki.
01:55 Powrót do rodziny
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:30 Muzyczne poranki
08:30 Urodzeni artyści
- Alicja i Grzegorz Bral
09:05 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
09:30 Fatima - ﬁlm fabularny,
prod. Francja, 2015, reż.
Philippe Faucon, wyk.
Soria Zeroual, Zita Hanrot,
Kenza Noah Ache, Dalila
Bencherif, Chawki Amari
11:00 Dom - serial TVP
12:55 „Parada” Satie’ego
- ﬁlm animowany
13:25 Visconti - między prawdą
a pasją - ﬁlm
14:35 Austeria - dramat
16:30 Mały światek Don
Camilla
18:20 Muzyka Skalnego Podhala - Muzyka Skalnego
Podhala - Sabałowe
18:30 Co dalej?
18:55 Mała Dorrit
20:00 Teatr/Opera
21:40 Portrety

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje
się w synu pana domu.
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

06:25 Szpital - program
obyczajowy
07:20 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Idealna niania
- program obyczajowy
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Szkoła - obyczajowy
13:55 Ten moment
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:10 Brzydula - serial, Polska

FILM OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

PROGRAM ROZRYWKOWY

21:50 Lekkie obyczaje
- Przed wschodem
słońca
23:45 Co dalej? - program
publicystyczny
00:10 Młoda Polska
- Lokatorki
- ﬁlm krótkometrażowy
00:45 Przebudzenia
- dramat, prod. USA, 1990
02:55 Portrety
- Alicja Haszczak
- cykl reportaży
03:15 Kino nocne
- Piękności nocy
- ﬁlm prod. Włochy,
Francja, 1952
04:50 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

20:00 Leon zawodowiec
Płatny morderca
ratuje dwunastoletnią
dziewczynkę, której
rodzina została zabita
przez skorumpowanych
policjantów.
22:30 Nikita
01:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Biesiada
na cztery pory roku
02:45 Wojciech Cejrowski.
Boso - Tajlandia
03:30 Biesiada
na cztery pory roku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:45 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:50 Romeo musi umrzeć
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2000, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li,
Aaliyah, Delroy Lindo,
Isaiah Washington, Russell
Wong, Henry
O, D.B. Woodside
00:10 Ostatni
sprawiedliwy
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1996, reż. Walter Hill, wyk.
Bruce Willis, Christopher
Walken, Bruce Dern,
Alexandra Powers, David
Patrick Kelly
02:20 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:25 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 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 Potężne uderzenie
Amerykański sekretarz
stanu przebywający z ważną
wizytą w Moskwie staje się
celem ataku międzynarodowej grupy terrorystycznej.
Zamach na jego życie nie
udaje się, ale zostaje uprowadzona jego wnuczka. 23:55
Wikingowie 01:55 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
11:50 Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz 13:10
Muzyczne chwile 13:25 Słowo życia 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry 14:20 100
cudownych miejsc na świecie
14:30 Jan Paweł II 15:15
Świętość w codzienności
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Fryderyk Chopin 16:55
Kolory Świętości 17:00 100
cudownych miejsc 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Zostań Żołnierzem RP 17:45
Muzyczne chwile 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

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- Wszystkich Świętych i
Dzień Zaduszny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:30 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
12:55 Natura w Jedynce

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
07:50 Pogoda Flesz
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
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

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
15:55 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
20:15 Na Wspólnej - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:10 Historia bez tajemnic
00:20 Zdradzona - thriller
02:00 Tajemnica twierdzy
szyfrów - serial

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
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Miłość w czasach
wojny - serial
22:55 Karmazynowe wesele
- serial, prod. Francja
23:55 Córka rybaka - ﬁlm
01:30 Deep State: tajny
układ
02:25 Mystify: Michael
Hutchence - ﬁlm
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PROGRAM ROZRYWKOWY

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:35 Top Model
23:10 Drogówka
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 2012, reż. Wojciech
Smarzowski, wyk.
Bartłomiej Topa, Arkadiusz
Jakubik, Julia Kijowska,
Eryk Lubos, Robert
Wabich, Jacek Braciak,
Marcin Dorociński, Marian
Dziędziel, Agata Kulesza,
Izabela Kuna, Maciej Stuhr,
Adam Woronowicz
01:35 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:15 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:35 Noc magii
04:00 Kto was tak urządził

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

22:20 Zróbmy sobie wnuka
Maniek i Gienia Koselowie
to starsze małżeństwo
prowadzące w samym
centrum miasta ogromną
plantację pomidorów.
Oboje mają nadzieję, że
wkrótce ich dzieci przejmą
kontrolę nad rodzinnym
biznesem. Niestety, ani
syn Janek, ani córka
Zosia - nie chcą prowadzić
interesu.
00:00 Mów mi Dave
02:00 D Train
04:35 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
08:05 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Do dzieła - magazyn
08:50 Portrety - Alicja Haszczak
- cykl reportaży
09:00 Mały światek Don
Camilla
11:00 Dom - serial TVP
12:30 Porcelana w składzie
słonia - ﬁlm TVP
13:25 Rzeczpospolita modernistyczna
- Architektura Władzy
14:05 Tamte lata, tamte dni
- Andrzej Titkow
- magazyn
14:35 Zabójstwo - ﬁlm
16:10 Wielka majówka
- komedia
17:50 Mieszczanie żywieccy
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Mała Dorrit
20:00 Na wschód od Hollywood - Mój synek - ﬁlm
21:30 Paryż. Śladami Chopina

06:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
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
20:00 Koliber

FILM DOKUMENTALNY

HORROR

21:50 Więcej niż ﬁkcja
- Czerwony! Sztuka
awangardy w kraju
Sowietów - ﬁlm
dokumentalny
22:55 Jazz Juniors - Tribute to
Tomasz Stańko - koncert
00:05 Informacje kulturalne
00:30 Lekkie obyczaje
- Przed wschodem
słońca, prod. Austria,
USA, 1995
02:15 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
02:35 Kino nocne - Xavier
Dolan: Niemożliwe nie istnieje - ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2016
03:40 Zniknięcie - dramat,
prod. Niderlandy, Francja
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie

22:00 Dzielnica strachu
- horror
00:00 Spartan
Dwaj agenci służb
specjalnych otrzymują
zadanie odnalezienia córki
prezydenta USA.
02:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Biesiada
na cztery pory roku
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:25 Szkoła - obyczajowy
06:25 Szpital - program
obyczajowy
07:20 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Idealna niania
- program obyczajowy
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Szkoła - obyczajowy
13:55 Ten moment
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:10 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:35 Papiery na szczęście
SERIAL OBYCZAJOWY

20:10 Brzydula
- serial, Polska
20:45 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:50 Ciekawy przypadek
Benjamina Buttona
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2008, reż. David
Fincher, wyk. Brad Pitt,
Cate Blanchett, Julia
Ormond, Elias Koteas,
Tilda Swinton
01:15 Keanu
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Peter Atencio, wyk. Jordan Peele,
Keegan-Michael Key,
Method Man,
Darrell Britt-Gibson,
Will Forte
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator - serial kryminalny prod. Polska
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
- serial obyczajowy 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:40
Kickboxer Mistrz świata
w kickboxingu, Eric Sloane,
przybywa do Tajlandii, aby
stoczyć walkę z Tong Po,
najlepszym zawodnikiem
w kraju. W wyniku strasznych
ciosów, Eric zostaje sparaliżowany do końca życia. 23:35
Wikingowie

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
13:15 Muzyczne chwile
13:25 Kolory Świętości 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Apokryfy 15:15
Filmowe życiorysy. Ernesto
Coﬁño - Wszyscy mogą być
święci 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 16:30
Wyszyński 16:55 Święty na
każdy dzień 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
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Dobre historie
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 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce
- Klan lisów - ﬁlm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:30 Piłka nożna

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
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy

TELETURNIEJ

SERIAL KRYMINALNY

PROGRAM KULINARNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji! - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
21:20 Sprawa dla reportera
22:15 Magazyn śledczy Anity
Gargas
- magazyn
22:50 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
00:45 Tanie Dranie

20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. TVP
21:55 Miłość w czasach
wojny - serial,
prod. Hiszpania, 2017
22:50 W kręgu podejrzeń
- serial kryminalny,
prod. Francja, 2019
23:55 Iceman: Historia
mordercy
- dramat,
prod. USA, 2012,
reż. Ariel Vromen,
wyk. Michael Shannon,
Chris Evans, Winona Ryder
01:50 Córka rybaka
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Niemcy, 2014
03:30 Geniusz:
Picasso
04:25 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Sztuka kochania:
Historia Michaliny
Wisłockiej
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2017, reż. Maria
Sadowska, wyk. Magdalena Boczarska, Eryk Lubos,
Justyna Wasilewska,
Piotr Adamczyk, Jaśmina
Polak, Borys Szyc, Karolina Gruszka, Wojciech
Mecwaldowski
01:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia - program
02:05 Kobieta na krańcu
świata
02:45 Uwaga! - magazyn
03:05 Noc magii
04:25 Kto was tak urządził

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

22:15 Tolkien
Tolkien ukazuje
kluczowe lata z życia
młodego pisarza,
który po śmierci matki
traﬁa do szkoły
z internatem, gdzie
odnajduje przyjaźń, miłość
i artystyczną inspirację
wśród innych podobnych
sobie indywidualistów.
00:50 I kto to mówi 3
Dalsze losy niezwykle
sympatycznej rodziny
Ubriacco: małżeństwa
Jamesa i Mollie i ich dzieci
Mikey’a i Julie, które już
podrosły i marzą o psie.
James zabiera Mikey’a do
schroniska.
02:55 Świat według
Kiepskich

TVP Kultura

TV Puls

07:50 Informacje kulturalne
08:25 Niedziela z... Januszem
Olejniczakiem
09:20 Wielka majówka komedia
11:00 Dom - serial TVP
12:35 Mysz - ﬁlm TVP
13:30 Wydarzenie aktualne
13:50 Mieszczanie żywieccy
14:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:55 Trio z Belleville - ﬁlm
animowany, prod. Kanada,
Belgia, Wielka Brytania,
Francja, 2003
16:25 Czy jest tu panna na
wydaniu? - ﬁlm TVP
17:50 Rzeczpospolita modernistyczna
- Architektura Sportu
- cykl dokumentalny
18:30 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Mała Dorrit
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 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
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Faraon
- dramat, prod. Polska,
1965, reż. Jerzy Kawalerowicz
22:45 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Lady Roxana
Panufnik - rozmowa
23:20 Cecilia Bartoli
i przyjaciele - ﬁlm
00:25 Co dalej? - program
publicystyczny
00:50 Na wschód od Hollywood - Mój synek
- ﬁlm fabularny
02:15 Res Poloniae
02:50 Kino nocne - Ulice nędzy
- dramat
04:50 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Zakończenie

20:00 Słaba płeć?
Po wyrzuceniu z pracy
Zośka postanawia zemścić
się na szeﬁe oraz znaleźć
miłość.
22:00 Jeszcze raz
00:00 Wolna chata
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:25 Szkoła - obyczajowy
06:25 Szpital - program
obyczajowy
07:20 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Idealna niania
- program obyczajowy
11:55 Szpital
12:55 Szkoła - obyczajowy
13:55 Ten moment
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:10 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
SERIAL OBYCZAJOWY

20:10 Brzydula
- serial, Polska
20:45 Hotel Paradise
21:50 Millerowie
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2013,
reż. Rawson Marshall
Thurber, wyk. Jennifer
Aniston, Jason Sudeikis,
Emma Roberts, Will
Poulter, Ed Helms
00:05 Kamerdyner
- ﬁlm dramat,
prod. Polska, 2018,
reż. Filip Bajon,
wyk. Janusz Gajos,
Anna Radwan, Sebastian
Fabijański, Marianna
Zydek
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

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
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 Byliśmy żołnierzami
Pierwsza wielka bitwa podczas inwazji wojsk Stanów
Zjednoczonych na Wietnam
miała miejsce w Dolinie
Śmierci. 400 amerykańskich
żołnierzy pod przywództwem pułkownika Hala
Moore’a zostało otoczonych
przez ponad 2000 żołnierzy
Północnego Wietnamu.

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:00 Muzyczne chwile
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Rewolucja
serca. Historia Dorothy Day
15:30 Petra - tajemnicze
miasto 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 Modlitwa
w Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu 19:25 Akademia
pro-life
19:30 Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
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Jak nic idą w górę
Dobry początek sezonu siatkarek MKS-u Chełmca Wodociągów Wałbrzych. Ekipa Marka Olczyka, podobnie
jak w poprzednich rozgrywkach, zameldowała się w
czubie grupy trzeciej 2 ligi.
Sezon 2020/21 Chełmiec
musi zaliczyć do udanych.

Aż 15 zwycięstw w 20 meczach dało drugą lokatę

w grupie i szansę na grę
w barażach o awans do

1. ligi. W turnieju półfinałowym mający kłopoty

z kontuzjami wałbrzyski
klub musiał jednak uznać
wyższość r ywalek (0:3 z
AZS AWF Warszawa, 1:3 z
Tomasovią Tomaszów Mazowiecki oraz 2:3 z Wieżycą
2011 Stężyca).
W zmaganiach 2021/22
ekipa Olczyka znowu jednak
mierzy wysoko. Po czterech
kolejkach dziewczęta mają
na koncie trzy zwycięstwa
i porażkę. Pokonały kolejno
3:0 Sari Żory, 3:1 AZS AWF
Hummel Wrocław, 3:0 Volley
Chrząstowice oraz przegrały
2:3 z MKS-em IgnerHome
Volley Świdnica. Warto jednak dodać, że w zespole doszło do kilku ruchów kadrowych. Z pierwszoligowego
AZS Gliwice sprowadzono
Białorusinkę Daryę Khomich.
Środkowa od czterech lat gra
w Polsce, a znana jest także
z występów w młodzieżowej reprezentacji swojego
kraju. Na przyjęciu w zespole pojawiły się Patrycja Telega (Sobieski Oława, 2 liga)
i Agnieszka Pietraszewska
(Szamotulanin Szamotuły,
2 liga). Z Szamotuł dołączyła także libero Paulina
Ponikowska, a po rocznej
przerwie do Chełmca po-

wróciła rozgrywająca Aleksandra Druciak. Najbliżej
pierwszego składu jest ta
ostatnia, która świetnie
zna się z kapitan Chełmca,
Aleksandrą Małodobrą oraz
przyjmującą Natalią Gezellą, jeszcze z czasów Polonii
Świdnica. Na środku bloku
wciąż możemy oglądać w
akcji Karolinę Olczyk oraz
siostr y Rzeczyckie, a na
pozycji libero drugi sezon
w Wałbrzychu jest Agata Olejniczak. Małodobra
może grać na przyjęciu,
ale i w ataku, gdzie cały
czas Chełmca reprezentuje
Nicole Jochym.
W grupie trzeciej z drużyną Olczyka rywalizuje dziewięć zespołów. O baraże
ponownie powalczą dwie
najlepsze po sezonie regularnym. Wałbrzyszanki po
raz kolejny chcą się liczyć
w walce o tron, co widać
podczas meczów. Dziewczyny są zmobilizowane,
kipi z nich energia, a w
zespole panuje bardzo dobra atmosfera, podkreślana
uśmiechami i radością z
gr y. Nic tylko wygr ywać
kolejne mecze, prawda?
Dominik Hołda

Na dziko,
na wariata
Trudno pisze się o jednostronnych meczach. Zwłaszcza o takich, gdy tak gdzieś
w okolicach Dnia Nauczyciela było jasne,
że Górnik Trans.eu wysoko wygra z PGE
Turowem. Ale spójrzmy też prawdzie w
oczy, wałbrzyszanie nie byli nie wiadomo
jak surowym belfrem. W końcu pozwolili
rywalom zdobyć 60 pkt.
To są spotkania, w których do
pewnego momentu zespół wyraźnie
dominujący, zachowuje pełną koncentrację, ściśle wykonuje zalecenia
taktyczne, a gdy osiągnie potężną
przewagę, nie ma siły, spuszcza z
tonu. Dzieje się tak nawet podświadomie. Bo po co szarpać się, lepiej
uważać na kości i mięśnie, żeby nie
złapać niepotrzebnej kontuzji.
A właśnie drobny uraz mięśniowy
wyeliminował z tego spotkania Kamila Zywerta. Tych wszystkich, którzy
zmartwili się jego nieobecnością,
uspokajamy. Nasz rozgrywający
ma się nieźle, nie wybiera się do
żadnego lekarza na konsultacje, po

prostu dostał wolne, żeby uraz nie
pogłębił się przed kolejnymi – nie
oszukujmy się – dużo ważniejszymi
pojedynkami. W jego buty dobrze
weszli inni „mali” z Wałbrzycha.
Zresztą powiedzmy sobie szczerze,
gdyby w środę rozgrywającym Górnika był jakiś dzieciak z przedszkola
Olimpijczyk, przyjezdni w Zgorzelcu
też pewnie wygraliby wysoko. Od
początku biało-niebiescy odskoczyli
rywalom i później tylko powiększali
dystans dzielący obie drużyny, kontrolując wydarzenia na boisku.
Mało grali Krzysztof Jakóbczyk
i Damian Cechniak, ale nie było
potrzeby, żeby szafować ich siłami.

Fot. Alfred Frater

Fot. Dominik Hołda

» Wałbrzyskie siatkarki po raz kolejny
chcą się liczyć w walce o tron

» „Dzika karta” nie oznacza, że zespół ją otrzymujący od razu będzie nadawał ton rozgrywkom

Cieszy, że w końcu otworzył się
Szymon Pawlak, który na parkiecie
przebywał najdłużej z całej „bandy”
trenera Łukasza Grudniewskiego. Liczymy, że pozostanie już taki „otwarty” i nie zamknie się jak tulipan albo
ktoś go nie zamknie jak mielonki w
konserwie, podczas starć z bardziej
wymagającymi przeciwnikami.
Nie mieliśmy zamiaru znęcać się
nad Turowem, ale sorry, musimy o
tym napisać. Wiadomo, nie jesteśmy
zwolennikami „dzikich kart”. Bo to
zwyczajnie niesprawiedliwe. Skoro
już mleko się rozlało, to drużyna,
której uchyla się wrota do lepszego

świata, powinna być na to przygotowana. Czy tak? Zastanawiamy
się, co leżało u podstaw przyznania
zespołowi ze Zgorzelca prawa gry
w Suzuki 1. Lidze? Mamy pewne
przypuszczenia. Możecie obstawiać,
co jest najbardziej prawdopodobne.
Prezes klubu i szef PZKosz jako mali
chłopcy byli razem na kolonii w Darłówku, a wiadomo nie od dziś, jak
silna jest męska przyjaźń. Panowie
lubią się dobrze ubrać, a sternik
polskiej koszykówki za wszelką
cenę zamierza przekonać swojego
kolegę z przygranicznego miasta
do noszenia kraciastych garniturów.

To jest „podpucha” i Turów testuje
całą ligę. Od drugiej rundy PZKosz
pozwoli klubowi, jako jedynemu w
stawce, na transfery obcokrajowców,
co pozwoli outsiderowi wejść do fazy
play-off, a później wywalczyć awans
do ekstraklasy. Bez konieczności
kupowania „dzikiej karty”.
PGE Turów Zgorzelec – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 60:97 (11:26,
14:27, 19:20, 16:24)
Górnik Trans.eu: Pawlak 21, Malesa 17, Dymała 13, Kruszczyński
11, Ratajczak 10, Durski 9, Pabian 8,
Cechniak 4, Jakóbczyk 2, Jeziorowski 2.
ToP
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Fot. Alfred Frater

» Damian Cechniak jeszcze nie jest w najwyższej dyspozycji

Ta ostatnia niedziela
Prawdopodobnie gdybyście jakimś magikom od reklamy zlecili zmontowanie spotu z niedzielnego meczu Górnika Trans.eu z Decką Pelplin,
pewnie mieliby z tym duży problem. To nie była najlepsza promocja koszykówki. Oglądając te popisy, momentami dochodziliśmy do wniosku,
że więcej emocji jest podczas partyjki brydża w domu spokojnej starości
niż na boisku w Wałbrzychu.

Anemicznie było nie tylko na boisku, ale również
na trybunach. Brakowało
po prostu ognia. Jedynym
usprawiedliwieniem na taki
stan rzeczy to chyba fakt,
że mecz rozgrywano w niedzielę. Wiecie, jak to jest
późnym popołudniem w
przeddzień pójścia do pracy,
tuż przy końcu weekendu.
Jedni myślą o zaczynającym
się tygodniu. Inni jeszcze nie
doszli do siebie, po wyjściu z
rodzinnego obiadku u teściowej. Niektórzy rozpamiętywali pojedynek FC Barcelona

– Real Madryt. Byli pewnie
też i tacy, których ze swoich
szponów nie wypuścił kac.
Dlatego apelujemy, żeby
nie rozgrywać więcej spotkań w niedzielę. Wyjdzie
z korzyścią dla wszystkich.
Zaręczamy.
Pierwsza kwarta zaczęła
się bardziej niemrawo niż
nowy odcinek serialu paradokumentalnego „Trudne
sprawy”. Goście grali fatalnie
w ofensywie. Bez pomysłu,
bojaźliwie, pudłowali seryjnie,
ale – co może dziwić – biało-niebiescy dostosowali się do

ich postawy. W 4 min było
tylko 5:2, a po kolejnych 120
sek. na tablicy wyświetlił się
rezultat 12:4. Gdy wszystkim
wydawało się, że od tej chwili
Górnicy odjadą przeciwnikom
jak pociąg TGV, przyjezdni zaliczyli najlepszy swój fragment
w meczu i doprowadzili niespodziewanie do stanu 17:16.
Pozwolili im jednak na to miejscowi, bo podopieczni trenera
Grudniewskiego nie grali tak
agresywnie jak zwykle. Dość
wspomnieć, że po 8 min. nasz
zespół miał na koncie ledwie
dwa przewinienia. W drugiej

kwarcie biało-niebiescy w
końcu wskoczyli na lepsze
tory, a Decka… Cóż, wymachujący momentami rękami
z bezradności trener Marcin
Radomski wiedział doskonale,
że nie ma za bardzo kim straszyć. Nawet Karola Michałka,
wyglądającego jakby chciał
złupić połowę Podzamcza i
większą część Piaskowej Góry
i przypominającego trochę
słynnego wikinga Ragnara,
nikt w Górniku się nie wystraszył.
Przed zejściem do szatni wałbrzyszanie osiągnę-

li dwucyfrową przewagę
(42:28), ale nie mogli być
zadowoleni ze swojej gry.
Siedzicie wygodnie? Otóż
w pierwszych 20 min. nasi
gracze trafili tylko 3 z 11
prób z linii rzutów wolnych.
To ledwie nieco ponad 27
proc. Lepszą skuteczność
Górnicy osiągnęli w rzutach
zza łuku (7/19 – prawie 37
proc.). Trzeba przyznać, że
takie statystyki rzadko się
zdarzają w koszykówce. Jeśli
myślicie, że po zmianie stron
nasz zespół zdecydowanie się
poprawił w tym elemencie,

jesteście w błędzie. Starcie
zakończyło się z 5 trafionymi
wolnymi gospodarzy na 16
prób. Trochę ponad 31 proc.
Gdyby przed przerwą wpadło kilka rzutów za 1 pkt,
pewnie już wtedy byłoby po
herbacie, ale wówczas pewnie z letargu nie wyrwałby
nas blok Damiana Durskiego
na dużo wyższym (mierzącym
208 cm wzrostu) Mateuszu
Kulisie. Dobra, ale wróćmy
do trzeciej kwarty, w której
rywale nagle się zerwali do
odrabiania strat. Choć nie
mieli zbyt wielu argumentów
w ataku – w rzutach z gry
nie przekroczyli 40-procentowej skuteczności (nasi wcale
nie byli lepsi) – to jednak w
pewnej chwili zbliżyli się na
dystans 4 oczek (44:40). Nikt
o zdrowych zmysłach nie
wierzył wprawdzie, że Decka
jest w stanie ograć Górnika,
a strach kibiców o wynik
przypominał ten towarzyszący Hance Mostowiak, która
kiedyś wjechała w jednym
odcinku „M jak miłość” w
kartony, ale jakoś tak zrobiło
się nieswojo. Bo Krzysztof
Jakóbczyk nie przypominał
„kilera” z poprzedniego sezonu. Damian Cechniak, który nigdy nie był demonem
prędkości, był chyba jeszcze
wolniejszy niż dawniej, a Jan
Malesa ma wahania formy i
w tym starciu zwyczajnie go
„zabrakło”. Jedyny, któremu
nie można było odmówić
energii nazywał się Durski.
Niektórzy mogli mieć pretensje, że fragmentami zbyt
indywidualnie grał Marcin
Dymała, ale skoro inni nie
chcieli rzucać albo zwyczajnie
nie trafiali i oddawali mu
piłkę, to on z tego korzystał.
Trzeba jednak otwarcie
przyznać, że biało-niebiescy
zwyciężyli bez większego wysiłku, bo w ostatniej ćwiartce
przykręcili śrubę, ale w całym meczu nie zachwycili. Aż
strach pomyśleć, co będzie,
gdy Górnicy zagrają na 100
procent swoich możliwości.
Teraz przed naszym zespołem
ważny sprawdzian. Mecz z
Miastem Szkła w Krośnie,
gdzie nigdy nie gra się łatwo.
Tam drużyna musi bardziej
„odpalić”, ale spotkanie jest
w sobotę, więc można być
względnie spokojnym.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Decka Pelplin
73:54 (17:16, 25:12, 13:16,
18:10)
Górnik Trans.eu: Dymała
20, Ratajczak 12, Durski 10,
Pabian 8, Zywert 7, Cechniak
6, Pawlak 5, Jakóbczyk 4,
Kruszczyński 1, Malesa 0.
Tomasz Piasecki
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