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najszybciej w Europie, bo
odżywiają się źle

str. 9

W A Ł B R Z YC H | BOGUSZÓW-GORCE | CZARNY BÓR | G ŁU S Z YC A | JEDLINA-ZDRÓJ | MIEROSZÓW |STARE BOGACZOWICE | STRZEGOM| S Z C Z A W N O - Z D R Ó J | Ś W I D N I C A | Ś W I E B O D Z I C E |WALIM

Fot. użyczone (Zamek Książ)

Ogrody rozświetlone

REKLAMA

str. 4

Na tropie wielkiej
tajemnicy…

str. 18

REKLAMA

Ciemno, choć oko
wykol
str. 16- 17

REKLAMA

Gdy szambo wybija

2

FaktY

WIESZ CO | NR 44/2.11.2021 r.

Czy wiesz, że…

klientów nie było zbyt wielu, jak mówił w
wywiadzie właściciel, ludzie nie byli pewni,
czy tu się kupuje, czy tylko ogląda. W latach
90. XX wieku istniała tu także oficyna wydawnicza, w której Henryk Śliwowski publikował
swoje książki. Były to poradniki, pisane w
oparciu o informacje wyszukane w starych
książkach i czasopismach.
Red
Rubryka powstaje we współpracy z Biblioteką pod Atlantami

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (Trybuna Wałbrzyska, 1960, nr 36)

Pierwszy antykwariat w Wałbrzychu powstał w 1960 roku? Był to prywatny antykwariat wielobranżowy Henryka Śliwowskiego,
który został otwarty 1 czerwca tego roku.
Początkowo mieścił się w pobliżu ratusza
na placu Magistrackim (wtedy Obrońców
Stalingradu). Później został przeniesiony na
ulicę Garbarską 2. W sklepie można było kupić
lub sprzedać książki, antyki, numizmaty, starodruki i inne cenne przedmioty. Początkowo

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Tylko u nas 32 strony!

Tu jest naprawdę fajnie

Interesującego maila dostaliśmy niedawno od stałego czytelnika. „Dzięki
wam zrozumiałem, że żyję w naprawdę fajnym miejscu. Pełnym ludzi z pasją oraz pięknym krajobrazowo. Dotąd nie wiedziałem, że tyle ciekawego
jest wokół” – to tylko fragment korespondencji. Jest nam niezwykle miło
to słyszeć, bo utwierdza nas w przekonaniu, że wykonujemy dobrą robotę.
Naszym celem jest bowiem między innymi docieranie do ludzi pozytywnie
zakręconych, zajmujących
się nietypowymi rzeczami.
Jak się okazuje, jest ich w
regionie niezliczona ilość. O
wielu z nich przeczytaliście
dopiero na łamach WieszCo,

a wcześniej pewnie o nich
nawet nie słyszeliście. Zresztą tak jak i my. Wierzymy,
że przed nami jeszcze setki
podobnych historii. Pisanie
wiecznie o tym samym – wypadki, przecięcia wstęg na
nowych ulicach, sprawozdania z konferencji to nie nasza

„bajka”. Wolimy zachwalać
właśnie piękno regionu, pisać o pozytywnych, a bywa,
że zaskakujących rzeczach,
dokopywać się do nieznanych historii lub rozmawiać
z nietuzinkowymi osobami.
To wszystko robimy specjalnie dla was, bo jesteście

najlepszymi czytelnikami
pod słońcem, dla których
warto robić prawdopodobnie najlepszą gazetę w regionie. Jeśli słyszeliście o
kimś ciekawym lub interesującym wydarzeniu, dajcie
nam znać. Piszcie na doskonale znany adres mailowy:

redakcja@wieszco.pl. Od
razu zastrzegamy, że nie jesteśmy w stanie odpisać na
wszystkie maile, ale każdą
korespondencję dokładnie
czytamy.
Tymczasem zachęcamy
do czytania najnowszego
wydania naszego tygodnika,
a w nim jak zwykle mnóstwo ciekawych artykułów.
W wersji papierowej znajdziecie nas w jednym z blisko 500 punktów kolportażu
na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pliku PDF
szukajcie online na stronie
www.wieszco.pl. Tam też
są wszystkie dotychczasowe
wydania gazety.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 2.11
Temp. 10/2
zachmurzenie małe
Środa 3.11
Temp. 11/3
zachmurzenie duże
Czwartek 4.11
Temp. 8/3
przelotne opady
Piątek 5.11
Temp. 9/3
pochmurno
Sobota 6.11
Temp. 8/2
pochmurno
Niedziela 7.11
Temp. 9/2
zachmurzenie duże
Poniedziałek 8.11
Temp. 8/1
zachmurzenie małe

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.

Pomysł na odbieranie odpadów we własnym zakresie zrodził się w
głowach włodarzy Wałbrzycha już jakiś czas temu. Problemem była
jednak umiejętność logistyczna w zaplanowaniu przejęcia usług.
To już nie jest kłopot, dlatego od 2 listopada zaszły spore zmiany.

być napędzane gazem ziemnym. Prezydent Roman Szełemej
zapowiada, że w przyszłości
samochody zostaną zastąpione przez pojazdy elektryczne.

Listopadowy wstęp do walki
z klimatem i śmieciami ruszył
właśnie 2 listopada. Usługi
dopasowane zostały do potrzeb
mieszkańców. Harmonogram

wywozu odpadów pozostanie
bez zmian. Musimy jednak mieć
świadomość, że w pierwszych
tygodniach pracy miejskiego
operatora, może dojść do różnych niedogodności. O wyrozumiałość prosi prezes MZUK
Bogdan Stanek, który zaznacza
jednocześnie, że proces przejęcia kontroli nad całym terenem
ma przebiegać płynnie. Pomóc
w tym mają pracownicy, którzy

Fot. (red)

MZUK wywiezie wasze śmieci
Miejski Zakład Usług Komunalnych przejął tego dnia wywóz
śmieci od obecnego operatora.
MZUK dysponuje pojazdami
dużymi i małymi, które mają
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w dużej części przechodzą do
pracy z Alby.
- Zmiana operatora prywatnego na miejski jest zabiegiem,
który pozwoli odpowiednio

kontrolować, ale i przede
wszystkim utrzymywać ceny
na możliwie jednolitym, niskim
poziomie – mówi prezydent.
SCB

Cennik biletów

» Ogrody Światła w Książu i Palmiarni możecie
oglądać do końca lutego przyszłego roku

2 w 1: Ogrody Zamek i Palmiarnia
– 59 zł normalny/49 zł ulgowy
Ogrody Zamek – 39 zł normalny/33 ulgowy
Ogrody Palmiarnia
– 25 zł normalny/20 zł ulgowy

Ogrody rozświetlone

krokodyla i tegorocznego hitu,
4-metrowej żyrafy! Wydarzenie obejmuje zarówno ogrody,
jak i wnętrza palmiarni, które
będą się mienić wieczorem
od dodatkowych dekoracji
świetlnych. Ogrody zalśniły w
zeszły piątek, 20 października
i cieszyć będą oko do końca lutego. Jesienno-zimowy
okres to doskonała pora, by
wybrać się tam na spacer.

Ogrody Światła w Zamku
Książ i Palmiarni to jedno z
najpiękniejszych wydarzeń w
tej części Polski. Wszystkie dekoracje wykonano indywidualnie pod specyfikę obiektów
i zgodnie z ich architekturą.
Bilety można kupować online
na stronie www.bilety.ksiaz.
walbrzych.pl oraz w kasach
przy zamku.
Red

Pewnie nie musimy wam już więcej wyjaśniać, ale jak to my, nie bylibyśmy sobą,
gdybyśmy kilku zdań nie napisali o tym
wyjątkowym wydarzeniu. Wiadomo, że mówimy o Ogrodach Światła w Zamku Książ i
w Palmiarni. W nowym sezonie i w całkiem
nowej odsłonie.
Krótko i na temat – dajcie
się porwać magii rozświetlonych ogrodów. Naprawdę
warto. Choćby dlatego, że w
tym roku na turystów czeka
dwa razy więcej dekoracji i
dwa razy dłuższa trasa zwiedzania!
Zachwycające zamkowe
ogrody już po raz 3 rozbłysną
dzięki specjalnie przygotowanym iluminacjom świetlnym.
Książęcy bal, ogromne róże,
królewskie pawie i fontanny
to „ozdoby” dobrze wam

znane z poprzednich edycji.
Ale to tylko część atrakcji,
które zobaczycie w tym roku.
Na turystów odwiedzających
Ogrody Światła w sezonie
2021/22 czeka wyjątkowa
niespodzianka. Oprócz arystokratycznego balu w ogrodach południowo-zachodnich,
uruchomione zostały również
tarasy północne, gdzie zachwyci was świetlna trasa
„Średniowieczny Książ”. Tam
czekają rycerze, tarcze, pochodnie, zjawy oraz nowa

animacja, która, psst, to miała
być tajemnica, ale wspomnijmy tylko, że chodzi o pewien
niesamowity turniej rycerski.
I to jeszcze nie wszystko!
Szczególnie rodziny z dziećmi
powinny być zadowolone, bo
rozbudowane zostały również
Ogrody Światła w Palmiarni,
których nie można przegapić.
To tu powstanie kolorowy
świat egzotycznych zwierząt.
Nie zabraknie żółwi, barwnych rybek, papug, małp, ale
także flamingów, wieloryba,

Godziny otwarcia (29.10.2021 – 28.02.2022)
niedziela-czwartek od 16:30 do 20:00, bilety można kupić w pawilonie kasowym do
19:15 lub przez system online
piątek-sobota od 16:30 do 21:00, bilety można kupić w pawilonie kasowym do 20:15
lub przez system online
Wyjątki
- 11 listopada Ogrody Światła będą czynne w godz. 16:30-21:00
- 24 grudnia Ogrody Światła będą są zamknięte
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Zmienia się Śródmieście
Kiedy kilka miesięcy temu rozpoczynały się prace
przy ul. Kilińskiego w Wałbrzychu, nikt nie zdawał
sobie sprawy ze złożoności projektu. Parking,
plac zabaw i podziemne konstrukcje użytkowe.
To wszystko już powstało.

Rys. Katarzyna Zalepa

Z parkingu na kilkadziesiąt samochodów można było korzystać
od dłuższego czasu. Teraz doszedł
do tego plac zabaw z alejkami i

ławeczkami. – Śródmieście jako wizytówka Wałbrzycha zyskało absolutnie nową jakość. Odwiedzający
nasze miasto koncentrują się wła-

śnie na tej jego części. Śródmieście
odzyskuje blask – mówi prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
Wracając do podziemnej konstrukcji, warto wspomnieć o bardzo kosztownym i ekologicznym
systemie nawadniania wodami
deszczowymi okolicznych terenów
zielonych. Wszystko jest umiejscowione pod ziemią. To wymusiło
również zmiany w systemach instalacji energetycznej, kanaliza-
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cyjnej, wodociągowej. Powstał
również nowy, skuteczniejszy
system monitoringu.
Dzięki wsparciu Europejskiego
Banku Inwestycyjnego udało się
stworzyć kolejne przyjazne miejsce
dla mieszkańców Śródmieścia.
Projekt obejmował stworzenie
placu zabaw, miejsc odpoczynku i
kilkunastu nowych miejsc parkingowych. Całość kosztowała ponad
SCB
4,2 mln zł.

Gdy szambo wybija
Z Prawem i Sprawiedliwością jest w Polsce jak z disco polo. Niby nikomu nie
podoba się, wielu krytykuje, a i tak proponowana formuła cieszy się dużym
powodzeniem. Na koncertach szpilki nie wciśniecie. Tłumy jak w Biedronce,
gdy znicze i kwiaty były w promocji przed 1 listopada. Wyszydzających rząd
też nie brakuje, a potem w sondażach albo przy urnach okazuje się, że politycy PiS mogą zdjąć majtki i poprosić, żeby cała reszta pocałowała ich w d…
Bo mają poparcie.
Wiecie, o co chodzi z tymi majtkami? Na myśl przyszedł nam żart,
którego nie powstydziłby się pewnie
nawet Robert Górski w nowej odsłonie (jeśli będzie) „Ucha prezesa”.
Spotykają się dwie koleżanki. Jedna
z nich pyta: - Jak ty możesz spać
spokojnie w nocy, wiedząc, że jest
tak wiele osób, które cię nienawidzą.
– Normalnie, bez majtek. Na wypadek, gdyby chcieli mnie pocałować w
d… – odpowiada ta druga.
Z niemałym zażenowaniem słuchamy i czytamy mądrujących się
politologów, ekspertów i znawców
tematu, mówiących oraz piszących,

że utrzymujące się na poziomie około
30 proc. (czasem więcej, ostatnio
dopiero mniej) poparcie dla Zjednoczonej Prawicy (bo to przecież
nie tylko „znienawidzony” PiS), to
tak naprawdę powód do wstydu i
porażka, że hej. Litości! Czy oni zapomnieli wziąć tabletek, a może w
trakcie teleporady zgubili zasięg? To,
że stracili kontakt z bazą, jest pewne.
Polityka jest jak rywalizacja sportowa. Trzeba być uczciwym w ocenie,
bo na końcu wynik się liczy. Łatwiej
jest się wspiąć na szczyt, trudniej na
nim utrzymać. A tu mamy sytuację,
w której po 6 latach rządów poparcie

liderowi niewiele się zmieniło. Tylko
trochę drgnęło. I to mimo tego, że
PiS popełnia co najmniej tyle błędów,
ilu jest migrantów na polsko-białoruskiej granicy. I choć niektórzy politycy
partii w kierowaniu państwem do
pięt nie dosięgają takim tuzom w
zarządzaniu jak wokaliści disco polo
lub kościelni z Sokółki (przepraszamy
mieszkańców tej miejscowości), a
pozostałych ważniaków z rządu trudniej zrozumieć niż Czesława Mozila,
to dalej prawie co trzeci Polak zamierzający pójść na wybory, chce oddać
swój głos na Jarosława Kaczyńskiego, jego koleżków i innych klakierów.

Moglibyśmy teraz zapytać jak na podwórku smarkacz innego gówniarza
w krótkich portkach – zatkało kakao,
co teraz? Nic! W sondażach partia
rządząca ma się całkiem dobrze. Zaskakująco, nadspodziewanie, wręcz
sensacyjnie – używając terminologii
sportowej. Wiadomo jednak, jak
jest z sondażami. Nie można do
nich przywiązywać się bardziej niż
na przykład do bułki kupionej rano
w piekarni, ale – niektórzy pewnie
tak myślą – skoro ciepła kajzerka
dobrze smakuje, to po co zmieniać
przyzwyczajenia. Nawet jeśli szambo
wybiło. Nie raz, nie dwa.

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

4

W zależności od pracowni wykonującej badania opinii, Koalicja
Obywatelska (w tym PO) traci do
lidera sondażów od 10 do kilkunastu
procent. I tak od tygodni, miesięcy,
kwartałów. I tak w kółko. Nie bez
powodu ktoś niedawno słusznie powiedział, że pralka Frania ma więcej
programów niż Platforma. Możemy
dorzucić też coś od siebie. W czasach
PRL programy w TV były uczciwsze niż
postawa dzisiejszej opozycji. Lewica
nakłania do biegania po ulicach z
kolorowymi flagami i błyskawicami,
efekt „wow” Szymona Hołowni powoli się kończy, a on sam, to taka
lepsza wersja Janusza Palikota i Ryszarda Petru z tą różnicą, że bardziej
kojarzy się z szukaniem talentów. A
Platforma targana wewnętrznymi
sporami nie za bardzo wie, co ma
dalej robić. Jak uczestnicy „Ślubu od
pierwszego wejrzenia”. Zaciśnięta
pięść przewodniczącego Donalda
Tuska, jego marsowa mina i ciskane
na lewo i prawo (głównie w tę stronę)
gromy, na niewielu robią już wrażenie. To jeszcze nie Zeus gromowładny,
choć pewnie ma takie ambicje, a
jedyne co Tuska łączy z najwyższym
z bogów, to czerwone błyskawice.
Pisaliśmy w tym miejscu o tym już
kilkukrotnie (pewnie nawet więcej)
przy okazji tekstów na inne tematy.
Dawaliśmy jasno do zrozumienia i
dość często bardziej ostentacyjnie
niż Jacek Sasin mówiący o wyborach
kopertowych, że nic się nie stało. Że
niewiele się zmieni, póki Platforma
Obywatelska nie sięgnie zdecydowanym ruchem dłoni po centroprawicowy elektorat. Nie przekona do
siebie Polski powiatowej, słowem
ludzi ze wsi i mniejszych miasteczek
i nie obieca „każdemu pół królestwa
i córki za żonę” (byle królestwo nie
stanowiła chatka na kurzej stopce,
a królewną nie była Baba Jaga). Czy
to się komuś podoba, czy nie, ludzie
chcą chleba i igrzysk. To zawołanie
rzymskiego ludu, domagającego się
rozrywek i zaspokojenia potrzeb materialnych, jest dziś bardziej aktualne
niż kiedykolwiek. Za przyznanie małżeństwom homoseksualnym prawa
do adopcji dzieci, za usunięcie religii
ze szkół, czy za obsadzenie nowymi
prawnikami Trybunału Konstytucyjnego nikt nie kupi schabu bez kości,
nie opłaci rachunku za prąd i nie da
synowi kieszonkowego na wycieczkę. Za 500+ już tak. A gdy jeszcze w
telewizji puszczą Zenka Martyniuka,
to już w ogóle… Właśnie, w ogóle
Tomasz Piasecki
co?!
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Drożeją bilety autobusowe
Od 1 grudnia będziemy płacić więcej za bilety komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Poniżej macie rozpiskę, za które bilety oraz ile będziecie musieli wydać.

Ostatnia zmiana w taryfie opłat za
usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wałbrzych
miała miejsce 1 sierpnia 2017 roku.
Jakie zmiany was czekają za
miesiąc? Oto one: bilet normalny

jednorazowy, czasowy 60-minutowy z 3,20 zł na 4 zł, bilet socjalny
jednorazowy, czasowy 60-minutowy z 0,90 zł na 1 zł, bilet normalny
jednorazowy czasowy 24-godzinny
z 12 zł na 15 zł, bilet okresowy
normalny na okaziciela 7-dniowy

ważny we wszystkie dni tygodnia
z 30 zł na 35 zł, bilet okresowy
normalny na okaziciela 7-dniowy
bez soboty i niedzieli z 26 zł na
30 zł, bilet okresowy normalny na
okaziciela 30-dniowy ważny we
wszystkie dni tygodnia ze 100 zł

Wałbrzych ma mniej
od Czarnego Boru

na 120 zł, bilet okresowy normalny
na okaziciela 30-dniowy bez sobót
i niedziel z 86 zł na 100 zł, bilet
okresowy normalny na okaziciela
wakacyjny ze 148 zł na 180 zł.
W najbliższym czasie planowane
jest również uruchomienie nowych
linii komunikacyjnych – pierwszą z
nich będzie ta z Podzamcza przez
nowo wybudowaną obwodnicę
Wałbrzycha do Śródmieścia.
SCB

modernizację infrastruktury sportowej,
natomiast Stare Bogaczowice wybudują
dwie świetlice wiejskie w Gostkowie i
Nowych Bogaczowicach (dostały na to
3,4 mln zł) oraz przebudują most w ciągu
drogi wojewódzkiej w Strudze. Na to rząd
przeznaczył 4,5 mln zł. Walim może liczyć
na ponad 4,7 mln zł, które zostaną przeznaczone na przebudowę drogi gminnej
przy ul. Mickiewicza.
Jak już wspomnieliśmy, powiat wałbrzyski dostał pieniądze na remont drogi
powiatowej w Rybnicy Leśnej, ale nie tylko
to zadanie będzie realizowane z rządowych
pieniędzy, bowiem starostwo przebuduje
również drogę powiatową w Głuszycy
Górnej na odcinku blisko 1,5 km za blisko
2,4 mln zł dofinansowania oraz przebuduje
drogę powiatową przy ul. Zachodniej w
Boguszowie-Gorcach. Te zadania wsparto
również kwotą bliską 2,4 mln zł.
Spore wsparcie otrzymały też gminy z
powiatu świdnickiego, o czym piszemy w
innym miejscu tego wydania WieszCo.
SCB

Ciekawi jesteście, które projekty z powiatu
wałbrzyskiego otrzymały dofinansowanie z
Programu Inwestycji Strategicznych Polski
Ład? Niektóre kwoty, a w zasadzie ich wysokość, mogą dziwić.
Wałbrzych otrzymał ledwie 5 mln zł na rewitalizację
skweru im. Sybiraków przy ul.
Głównej wraz z terenem zielonym. I to chyba największe
zaskoczenie. W porównaniu
z niektórymi miejscowościami powiatu wałbrzyskiego,
to kwota śmiesznie niska.
Dla przykładu niespełna 5-tysięczny Czarny Bór dostał
blisko 9 mln zł na budowę
energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz żłobka gminnego. - Dziękuję za
otrzymane wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców,
premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz członkom
rządu, parlamentarzystom i
reprezentantom Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego w naszym
regionie – mówi wójt Adam
Górecki.
Narzekać nie mogą także
samorządowcy ze Szczawna-Zdroju, do których trafi 9 mln
zł. Budowa i modernizacja
infrastruktury drogowej pochłonie ogromną część tej
sumy, a na modernizację infrastruktury kulturalnej i turystycznej przeznaczono 1,5
mln zł. Głuszyca otrzymała
nieco ponad milion złotych
na budowę toru rolkowego
przy ul. Dolnej, a Jedlina-Zdrój
dostanie ponad 4,7 mln zł na
poprawę bezpieczeństwa drogowego w uzdrowisku. Cieszą
się również samorządowcy

z Mieroszowa, bo zrealizują
trzy zadania, na które otrzymali ponad 8 mln zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na
modernizację dróg w mieście,
wodociągów i kanalizacji, a
także, jak to ładnie napisano
w dokumencie, „poprawę
efektywności energetycznej
budynku urzędu miasta”. Dodatkowo warto wskazać,
że dzięki wsparciu dla powiatu
wałbrzyskiego na remont drogi przebiegającej w Rybnicy
Leśnej do Schroniska PTTK
Andrzejówka w kwocie ponad
2,5 mln zł, jezdnia ta zyska
nowe oblicze – mówi burmistrz
Mieroszowa Andrzej Lipiński.
Boguszów-Gorce dostał
4,5 mln zł na budowę oraz

REKLAMA

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

» Samorządowcy w większości są zadowoleni ze wsparcia rządowego w ramach Polskiego Ładu
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Fot. (red)
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Kontynuowany jest program usuwania szkodliwego azbestu na terenie gmin
Żarów i Jaworzyna Śląska. Zakończył się tam kolejny etap prac. Zapowiedziano
też ciąg dalszy akcji!

zawierających azbest z 12 posesji,
usunięto także azbest z 3 lokalizacji
gminnych.
- Zgodnie z krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032 planujemy do

Świdnica
wspiera…
Europy. Europa bowiem to nie tylko
Unia Europejska. Przed laty korzystaliśmy z wsparcia i pomocy krajów
zachodnich. Dziś winni jesteśmy
taką pomoc naszym sąsiadom ze
wschodu. To nasz moralny obowiązek. Ważne, by nie czuli się w Polsce
obywatelami drugiej kategorii, by
sprawić, żeby czuli się u nas dobrze.
Ważne, by docenić ich potencjał,
aktywność i zawsze okazywać szacunek – mówiła prezydent Beata
Moskal-Słaniewska.
W 36 krajach „Europejską kartę
równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym” jak dotąd przyjęły
1844 samorządy i wypracowały
narzędzia do jej wdrożenia w życie

wspólnot lokalnych. Te narzędzia
pozwalają planować i wdrażać realne działania na poziomie lokalnym.
Karta umożliwia przechodzenie od
równych praw do równych szans
we wszystkich dziedzinach życia i
sferach funkcjonowania, na które
wpływ ma samorząd. Kompleksowa
struktura tej karty pozwala łączyć
potrzeby różnych grup mieszkanek
i mieszkańców. Karta jest na tyle
elastyczna, że może z niej skorzystać
każdy samorząd, na miarę swoich

potrzeb, w zależności od poziomu
zaawansowania prowadzonych
działań równościowych.
Sześć podstawowych zasad karty
to: równość kobiet i mężczyzn w
poszanowaniu podstawowych praw;
w celu zapewnienia równości kobiet
i mężczyzn poruszane muszą być
kwestie różnorodnej dyskryminacji
opartej na uprzedzeniach rasowych,
niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii i sytuacji społeczno-ekonomicznej; zrównoważony

udział kobiet i mężczyzn w procesie
podejmowania decyzji w demokratycznym społeczeństwie; należy
wykluczyć wszelkie stereotypy dotyczące płci oraz stosunki i uprzedzenia
z nich wynikające; władze lokalne i
samorządowe przy podejmowaniu
jakiejkolwiek decyzji powinny brać
pod uwagę potrzeby obu płci w równym stopniu; wykorzystanie środków
powinno być odpowiednio zaplanowane i wprowadzone w życie.

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

KaR

REKLAMA

Prezydent Beata Moskal-Słaniewska podpisała niedawno wspomniany na wstępie dokument. Uroczystą
ceremonię, z udziałem włodarzy 16
miast, zorganizowała Rada Gmin i
Regionów Europy CEMR oraz Związek Miast Polskich podczas Europejskiego Forum Samorządowego w
Poznaniu.
Podczas wydarzenia głos zabrali zaproszeni goście, jak choćby
Andrzej Porawski, dyrektor biura
Związku Miast Polskich, Magdalena
Czarzyńska-Jachim, przewodnicząca
Komisji Praw Człowieka i Równego
Traktowania ZMP. Głos zabrała też
prezydent Świdnicy. - Musimy patrzeć nie tylko na zachód i południe

Fot. użyczone (Jacek Kordus)

… równe prawa mieszkanek i mieszkańców. Prezydenci i burmistrzowie
16 polskich miast podpisali „Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym”. Co to tak
naprawdę oznacza?

KaR

» Świdnica jest za równością kobiet i mężczyzn

REKLAMA

Świdnickie, Tomkowa i Jaworzyna
Śląska. Zebrano, wywieziono i
unieszkodliwiono na składowisku
łącznie 63,528 Mg azbestu. W
Żarowie zaś w tym roku odebrano 34,180 Mg (tony) odpadów

końca 2032 r. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest, minimalizację negatywnych
skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na
terytorium kraju i likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu
na środowisko. Program będzie
kontynuowany także w przyszłym
roku – mówi Patrycja Sozańska z
UM w Żarowie.

Fot. KaR

Mniej azbestu, a będzie jeszcze lepiej
Dobiegła końca tegoroczna
zbiórka azbestu w gminie Jaworzyna Śląska. Łącznie eternit zniknął
z 17 posesji w miejscowościach:
Bolesławice, Czechy, Milikowice,
Nowice, Pasieczna, Piotrowice
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Budują Muzeum Granitu
Jest akcja! Chcesz być aktywnym współtwórcą
wyjątkowego miejsca, które będzie opowiadało
historię naszego regionu, oraz ludzi tutaj mieszkających?

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Szlakiem Granitu” zapewnia, że muzeum będzie miejscem, które będzie „opowiadać”

historię naszego regionu oraz
ludzi tu mieszkających.
Pierwsze wzmianki o eksploatacji granitu w okolicach

Strzegomia pochodzą z 1689
roku. Rozkwit nastąpił jednak dopiero w XIX wieku.
Strzegom to tzw. granitowe
serce Polski, nie bez powodu
przecież, prawda? Do rzeczy
jednak, jest apel. Mieszkańcu
Strzegomia, Granicznej, czy
też Kostrzy oraz Jaroszowa
chociażby – możesz wziąć
aktywny udział w realizacji
tego ambitnego projektu.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Gminy z powiatu świdnickiego otrzymały pieniądze w ramach Polskiego Ładu

Ład po świdnicku
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Jak możesz to zrobić? Posiadasz eksponaty, materiały,
narzędzia, zdjęcia lub znasz
historię, którymi chciałbyś
się podzielić? Skontaktuj się
ze Stowarzyszeniem Lokalna
Grupa Działania „Szlakiem
Granitu” Udanin 86b, 55-340
Udanin, tel. 661 238 869,
e-mail: promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl.
KaR

Fot. użyczone
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dzięki pieniądzom z rządu zakończy budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach
Skarżyce i Grochotów (8,7 mln zł wsparcia). Marcinowice zmodernizują drogi
(ponad 8,9 mln zł dofinansowania), a
Świdnica za prawie 5 mln zł z budżetu
centralnego zajmie się rewaloryzacją
przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch
kwartałów Starego Miasta. Z kolei Świebodzice kupią autobusy zeroemisyjne
oraz postawią stację ładowania (4,5
mln zł wsparcia).
Koniec końców prezydenci i burmistrzowie otwarcie głoszą, że założenia Polskiego Ładu są ciosem w
niezależność jednostek terytorialnych i
doprowadzą je do ruiny finansowej, a
to niestety odbije się na mieszkańcach
dużych miast, ale i tych mniejszych
miasteczek i wsi też...
Pieniądze w ramach Polskiego Ładu
dostały także gminy z powiatu wałbrzyskiego, o czym przeczytacie w innym
miejscu tego numeru WieszCo.
KaR

Tymczasem samorządowcy
podpisali apel, w którym
domagają się zachowania
obecnego systemu finansowania samorządów, aby
pieniądze podatników zostały najbliżej miejsca ich pracy
i życia, z uwzględnieniem
sprawiedliwego systemu wyrównawczego dla gmin, które
w małym stopniu korzystają
z udziałów w podatkach dochodowych. By tak się stało,
rząd musi zwiększyć udział
samorządów w PIT każdego
mieszkańca. Tak się jednak
nie stało.
Samorządowcy zrzeszeni w
stowarzyszeniu „Samorządy
dla Polski” wyrazili zadowo-

lenie z nowego programu
bezzwrotnych dofinansowań
na inwestycje prowadzone
przez Jednostki Samorządu
Terytorialnego w kraju. Mają
jednak pewne obawy co
do kryteriów oceny samych
wniosków, zbyt ogólnych
wytycznych oraz braku jakiejkolwiek społecznej kontroli
przy rozdysponowaniu tych
środków. Nie chcą powtórki z
niezwykle kontrowersyjnego
i upolitycznionego Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Czy obawy te potwierdziły
się w przypadku powiatu
świdnickiego? Przyjrzyjmy
się podziałowi środków z

Polskiego Ładu. Do gmin z
naszego regionu oraz starostwa powiatowego mają
trafić środki w wysokości ponad 65,2 mln zł. Najwyższe
dofinansowanie otrzymała
gmina Jaworzyna Śląska na
budowę i modernizację dróg
wraz z sieciami wod-kan,
chodnikami i oświetleniem
oraz na budowę obiektów
sportowych i kulturalnych.
Kwota wsparcia to prawie
10 mln zł. Gmina Świdnica
zbuduje salę gimnastyczną
w Grodziszczu i remizę OSP
w Gogołowie oraz zmodernizuje boiska w Pszennie.
Otrzyma na to również blisko 10 mln zł. Strzegom

REKLAMA

Władze polskich powiatów i gmin, włącznie
z tymi z powiatu świdnickiego, ubiegały się
o środki finansowe pochodzące z rządowego programu Polski Ład. Łączna kwota, jaką
pomiędzy samorządy rozdysponował rząd,
wyniosła ponad 23 mld zł, a przeznaczone
one zostaną na 4 tysiące inwestycji.

roZmoWa tYgoDNIa
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Polskie dzieci
tyją najszybciej

Fot. użyczone (Archiwum Magdaleny Janusz)

Nie myślcie sobie, że ten tytuł daliśmy celowo, żeby przyciągnąć waszą uwagę. Tak wynika z wielu niezależnych badań. To po prostu
fakt. Jeden raport o tendencjach żywieniowych najmłodszych przykuł szczególnie naszą
uwagę. Przyglądamy się dokumentowi dokładnie. A robimy to z dietetyk Magdaleną Janusz
z Fundacji Polskiedzieci.org. Dziś pierwsza
część wywiadu. Za tydzień druga.

» - Przestańmy powtarzać jak mantrę, że z nadmiaru kilogramów się wyrasta. Otyłość
to ogromne obciążenie dla organizmu – mówi Magdalena Janusz, dietetyk z Fundacji
Polskiedzieci.org

Czy dolnośląskie dzieci
źle się odżywiają?
- No cóż, bardzo chciałabym powiedzieć, że nie,
ale dane płynące z różnych,
zupełnie niepowiązanych
ze sobą badań są jednoznaczne. Polskie dzieci tyją
najszybciej w Europie, a to
oznacza, że niestety odżywiają się źle.
Smutne, ale potwierdziła Pani to, co znalazłem
w raporcie, który wpadł
mi niedawno w ręce, o
trendach żywieniowych
uczniów szkół podstawowych, przygotowanym
przez Fundację Polskiedzieci.org?
- Niestety. Raport, o którym Pan mówi, ukazał się
w 2020 roku, a dotyczy tendencji żywieniowych dzieci
w wieku od 6 do 15 lat.
Raport ten był współfinansowany ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich w

ramach projektu „Zmiana
nawyków żywieniowych.
To nasza wspólna sprawa!”,
ale oczywiście nie to jest
najważniejsze.
Tylko jego zawartość?
- Dokładnie tak! Stworzony został przez dwie świetne
dietetyczki, które wówczas
były wsparciem merytorycznym z zakresu dietetyki w
Fundacji Polskiedzieci.org.
Celem tego badania było
sprawdzenie trendów żywieniowych wśród uczniów,
wpływu rodziców na żywienie dzieci oraz roli szkoły w
edukacji żywieniowej młodego pokolenia.
Ale dokument dotyczy
wrocławskich szkół. Czy
można go przełożyć jeden
do jednego na przykład na
Wałbrzych lub Świdnicę?
- Tak, zdecydowanie. Raport, mimo iż prowadzony
w pięciu szkołach powiatu
wrocławskiego, możemy

spokojnie uznać za wartościowy w całym województwie dolnośląskim, a nawet
w całej Polsce.
Dlaczego?
- Ponieważ wyniki pokrywają się z innymi badaniami
przeprowadzonymi w różnych częściach naszego kraju.
Nim pr zejdziemy do
s z c z e g ó ł ó w, z a p y t a m
przewrotnie. Raport jest
z sierpnia 2020 roku, więc
od tego czasu mogły zajść
spore zmiany, zwłaszcza
z powodu pandemii. Pani
zdaniem dużo się zmieniło?
- Zmieniło się, niestety na
gorsze. Z badań wynika, że w
Polsce podczas jedynie pierwszych trzech miesięcy trwania
pandemii dorośli jedli więcej,
więcej czasu spędzali przed
ekranem telewizora lub telefonu i jednocześnie ruszali się
jeszcze mniej, choć już przed
pandemią aktywność fizyczna

nie była naszą mocną stroną.
Konsekwencją takich zachowań jest oczywiście nadwaga
i otyłość, a w dalszej perspektywie choroby dietozależne.
Jeśli mówimy natomiast o
zdrowiu dzieci, to tutaj też
jest się czego bać.
Czego na przykład?
- Pamiętajmy, że dzieci
obserwują i naśladują dorosłych. Pod koniec sierpnia
tego roku ukazał się artykuł, w którym porównano
wskaźnik masy ciała dzieci
i młodzieży w USA sprzed
pandemii i w trakcie 2020
roku. Udowodniono to, czego wszyscy się obawiali,
dzieci i młodzież przybrały
na wadze więcej podczas
pandemii niż przed nią.
Największa zmiana została
zauważona wśród najmłodszych. Dzieci w wieku od 5
do 11 lat przytyły średnio
2,3 kg więcej podczas pandemii niż przed. To badanie,
choć przeprowadzone w
USA, może niestety pokazywać globalną tendencję.
No to teraz kilka konkretów. Z badania wynika, że
ponad 15 proc. uczniów
ma nadwagę, a prawie
12 proc. jest otyłych. Czyli
mniej więcej co czwarty
młody człowiek w wieku
6-15 lat za dużo waży?
- Niestety, ale fala otyłości,
która zaczęła się w Stanach,
szybko rozlała się na Stary Kontynent, a sytuacja w
Polsce wcale nie napawa
optymizmem. Według danych Światowej Organizacji
Zdrowia polskie dzieci tyją
najszybciej w Europie! Musimy pamiętać, że otyłość,
to nie jest problem natury

estetycznej. Przestańmy też
powtarzać jak mantrę, że z
nadmiaru kilogramów się
wyrasta. Otyłość to ogromne
obciążenie dla organizmu. W
zastraszającym tempie rośnie
liczba osób zmagających się z
chorobami dietozależnymi.
O jakie choroby dokładnie chodzi?
- Jeszcze do niedawna
choroby dietozależne były
diagnozowane najczęściej
u osób dorosłych, a tymczasem dziś cukrzycę, miażdżycę, nadciśnienie tętnicze,
osteoporozę, czy chociażby
zaawansowaną próchnicę
zębów rozpoznaje się u coraz młodszych pacjentów.
Co jest główną przyczyną nadwagi i otyłości wśród dolnośląskich
dzieci?
- Najprościej rzecz ujmując
jest to nadmiar jedzenia w
stosunku do wydatkowanej
energii w ciągu dnia. Czyli
jemy za dużo, ruszamy się
za mało. Niestety to, że jemy
za dużo, wcale nie oznacza,
że jemy dobrze i dostarczamy do organizmu wszystkie
wartości odżywcze. Do najczęściej popełnianych błędów żywieniowych wśród
dzieci i młodzieży należą
m.in. monotonia w odżywianiu, dieta uboga w owoce i
warzywa, nadmiar cukrów
prostych, mięsa i jego przetworów oraz tłuszczów, a
także nieregularność i podjadanie między posiłkami.
Mina mi zrzedła, gdy
przeczytałem, że co drugi
uczeń podjada między posiłkami, a teraz słyszę to
jeszcze od Pani. To chyba
fatalny wskaźnik?

- Niestety tak, szczególnie
gdy dodamy do tego ogólną
ilość spożywanych posiłków,
brak regularności i oczywiście jakość preferowanych
przekąsek.
Chyba jeszcze bardziej
zmartwiło mnie to, że najrzadziej dzieci sięgają po
warzywa, a najczęściej po
słone i słodkie przekąski.
Ale skoro reklamują je
popularne osoby, to chyba
trudno się dziwić?
- Dokładnie! Doskonałym
przykładem na powyższe
stwierdzenie jest fakt, że bardzo często wielkie imprezy
sportowe, kluby piłkarskie,
czy siatkarskie mają „niezdrowych, fast foodowych” sponsorów. Ich produkty pojawiają się na banerach reklamując
przy okazji odbywających się
zawodów. Ponadto znani i
lubiani przez młodzież sportowcy, czy po prostu celebryci
promują niezdrowe, pełne
cukrów prostych i tłuszczów
transprodukty nie zastanawiając się nad tym, jaki mogą
wywrzeć wpływ na młodego
odbiorcę, w tym przypadku
fana drużyny.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

Za tydzień w drugiej
części wywiadu dokończymy analizę raportu, ale
od razu może powiemy, że
nie będzie optymistycznie. No może poza jednym elementem. Dzieciaki
coraz chętniej piją wodę.
Nie jedzą za to produktów pełnoziarnistych oraz
roślin strączkowych. Dowiecie się też, co możemy
zrobić jako dorośli, żeby
najmłodsi zaczęli się zdrowiej odżywiać.
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» Przy ul. Drzymały z kieszonkowej enklawy już można się cieszyć

WIESZ CO | NR 44/2.11.2021 r.

Zielono w kieszeniach

ul. Niepodległości 9a i 11
ul. Niepodległości 70-72
ul. Niepodległości 10a, 14-16, ul. Skargi 35-39c

No bo pomyślcie. Macie taki „parczek” pod oknami swoich mieszkań
i nie musicie ruszać się dalej. Co
robicie latem? Wychodzicie tam
na chwilę się zrelaksować. Swoje
miejsca mają też ptaki i owady, bo
w takich enklawach jest zazwyczaj
mnóstwo kwiatów i roślin. A jeśli do
tego dołożymy place zabaw, zadbane alejki, to żyć nie umierać. I jest coś
jeszcze, ale o tym za chwilę.
Pierwszy park kieszonkowy w
Wałbrzychu otwarto przy ul. Drzymały 7-9. Pierwszy, ale nie ostatni.
Do końca roku powstaną jeszcze
trzy podobne. To efekt projektu, na
który pieniądze pozyskał Miejski
Zarząd Budynków sp. z o.o. wraz z
miastem, a pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Oczywiście
nie wszystkie. Bo budowa czterech
zielonych enklaw pochłonie ok. 2,9

mln zł, a tylko jedną trzecią kwoty
wyłożył Fundusz. Parki kieszonkowe
to nie tylko miejsca odpoczynku i zabawy. Są pożyteczne, choćby z tego
względu, że obniżają temperaturę
w miastach. A tak! Dzięki zamontowanemu podziemnemu systemowi
retencjonowania wody, zatrzymywana jest w nich deszczówka, a to
powoduje, mówiąc najkrócej, pewną
ochłodę. Dlatego dobrze, gdy tych
parków w miastach jest dużo. W
Wałbrzychu będą cztery.
I tak zatoczyliśmy koło i wróciliśmy
do pierwszego z nich przy ul. Drzymały, który powstał w miejscu, oględnie
mówiąc, nieciekawym, z którym nie
bardzo było wiadomo, co zrobić i
jak zagospodarować. Do czasu, aż
powstał tu park kieszonkowy. Nagle
zrobiło się tu zielono. Nasadzono
bowiem mnóstwo roślin. Dołożono
kolorowy plac zabaw, wybudowano

alejki, a także ustawiono ławeczki.
Jest też rzecz jasna system małej
retencji zatrzymujący wodę deszczową. Uzupełnieniem są elementy
ekologiczne – budki dla ptaków i
hotele dla owadów zapylających.
– Parki kieszonkowe, które MZB
realizuje na terenie Wałbrzycha, to
efekt skutecznego aplikowania o
fundusze zewnętrzne. Projekt złożony przez nas do programu „Miasto z klimatem – zielono-niebieska
infrastruktura” okazał się najlepszy
w całym kraju. Poza efektem w skali
makro, czyli właśnie troską o klimat,
cieszy przede wszystkim fakt, że
kolejni mieszkańcy będą mieli swoje
miejsce odpoczynku, a dzieci plac
zabaw, który dzięki tablicom informacyjnym będzie też edukował, jak
dbać o otoczenie – cieszy się Kacper
Nogajczyk, prezes MB sp. z o.o.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

Parki w centrach miast, to wspaniały „wynalazek”. Latem można do nich uciec przed upałami, a jesienią na
przykład przed miejskim zgiełkiem. Jeszcze więcej korzyści dają powstające ostatnio coraz częściej – także w
Wałbrzychu – parki kieszonkowe. Jak sama nazwa wskazuje to niewielkie, zielone enklawy.

Co W gmINaCH pISZCZY

Koncert dla seniorów
W wypełnionej po brzegi sali Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach odbył się wyjątkowy koncert
„Boguszowscy artyści seniorom”.

Po oficjalnym wstępie wykonanym przez Chór Sonoro,
głos zabrała burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrow-

ska i w imieniu władz miasta
przekazała seniorom życzenia
zdrowia, radości i pogody
ducha. Był to szczególny mo-

ment, który pozwolił docenić i
podkreślić potencjał, doświadczenie, wiedzę i wartości,
jakie na co dzień młodsze

pokolenie może czerpać od
seniorów. Dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpili
wspomniany już Chór Sonoro,
a także Patrycja Bąbel, Justyna Gołębiowska, Antonina
Kowalska, Maja Rogowska,
Wojciech Sołtysiak, Jan Wańczyk, Sandra i Artur Ciempa.
Na koniec otwarto wystawę
fotografii Kamili Citak.
SCB

Fot. użyczone (Szkoła Akrobatyki Sportowej Dziewiątka)

» Wałbrzyskie spotkania akrobatyczne, czyli rzesze miłośników wyginania ciała

WAŁBRZYCH

Akrobacja? Rewelacja!
Mando Spotkania Akrobatyczne Wałbrzych 2021 za nami. W
Aqua-Zdroju zaprezentowało się ponad 400 zawodników z 32
klubów. To największe od ponad dekady tego typu wydarzenie
sportowe w naszym kraju.

Fot: Ryszard Burdek

Skok przez skrzynię. Skok
przez kozła. Podciąganie
na drabinkach. Przewrót w
przód. Przewrót w tył. Któż z
nas nie pamięta tych ekwilibrystycznych wyzwań z lekcji
W-F? Dla wielu z nas są to
wspomnienia traumatyczne.
Skrzynia i materac

wywoływały grymas na twarzy, kradły nam czas, który
mogliśmy poświęcić
na wesołe kopani e l ub

odbijanie piłki, czyli po prostu
grę w piłkę nożną, siatkówkę,
czy koszykówkę.
binki z
Drakolei
spoglądały na

» Te dziewczęta wiedzą nie tylko, jak zrobić prawidłowo przewrót w przód

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

nas złowieszczo, stając się
zapowiedzią niekończącej się
serii „brzuszków”.
Tak było w latach dziewięćdziesiątych i na początku
dwutysięcznych. Żyliśmy w
epoce komputerów stacjonar-
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nych, raczkującego internetu,
byliśmy pozbawieni smartfonów. Na dworze spędzaliśmy
sporo czasu i nie czuliśmy
potrzeby gimnastykowania się
na lekcji W-F. Czasy się jednak
zmieniły. Teraz dzieciaki są
„przyspawane” do telefonów
i aplikacji. Dla wielu, sama
lekcja wychowania fizycznego jest już dość krępującym
doświadczeniem, a co dopiero
podstawy gimnastyki... Dzisiaj do najmłodszych trzeba
wychodzić ze sportową inicjatywą, zachęcać do rozprostowania kości. W tej materii nie
próżnuje Szkoła Akrobatyki
Sportowej Dziewiątka Wałbrzych, czyli główny inicjator
Mando Spotkań Akrobatycznych. Trzydniowa impreza w
Aqua-Zdroju (22-24 października) przeszła najśmielsze
oczekiwania organizatorów.
- Rok temu były zawody
w Łańcucie, zgłosiło się tam
280 osób i to był szał. My
liczyliśmy góra na 300 uczestników, a zgłosiło się 500,
z czego po weryfikacjach
zostało 427, co oznacza, że
będą to największe zawody
w Polsce w akrobatyce sportowej, a przecież nie startują
uczestnicy starsi niż 16 lat
– mówi Tomasz Poros, trener
i wiceprezes Szkoły Akrobatyki Sportowej Dziewiątka.
Wywodzi się ze świata piłkarskiego, ale wraz z Tomaszem
Wepą, byłym kapitanem grającego na zielonej murawie
Górnika Wałbrzych, szukał
nowych wyzwań. Dziewiątka
rozpoczynała jako szkółka
futbolowa, ale szybko postawiono na akrobatykę. Dziś
to już ok. 240 dzieciaków w
pięciu miastach z naszego

regionu. Zajęcia prowadzone
są w grupach od 6 do 15 lat,
na rozmaitych poziomach
zaawansowania. Od nauki
podstawowego przewrotu w
tył po akrobacje turniejowe.
Stąd nawiązanie do świata
piłkarskiego nie jest przypadkowe. Startujące w zawodach w Aqua-Zdroju Olivia
Karlińska, Stanisława Sołtysiak, Maja Puchała (kategoria
Pierwszy Krok Sportowy), a
także Laura Osiecka, Blanka Glapińska i Sabina Rajca
(w kategorii Młode Talenty)
wykonują gigantyczną pracę
na treningach, cztery czy
nawet pięć razy w tygodniu.
To obciążenia na poziomie
profesjonalnego klubu piłkarskiego, a mówimy o dzieciach
czy nastolatkach, które czekają jeszcze obowiązki szkolne.
Mando Spotkania Akrobatyczne Wałbrzych mogły
się podobać. Dzięki wysiłkowi rodziców zawodników
trenujących w Dziewiątce,
a także wsparciu z wałbrzyskiego urzędu miasta i kilku
mniejszych sponsorów, zorganizowano pełną uśmiechu imprezę. Grupa kilkuset
dzieciaków nie tylko prezentowała swoje umiejętności
akrobatyczne na planszy, ale
także świetnie się bawiła przy
słodkościach, spotkaniach z
maskotką zawodów, czy też
podczas wspólnych fotografii
z gadżetami w postaci masek,
koszulek, peruk, kapeluszy,
czy fikuśnych okularów.
Dziewiątka udowadnia, że
obawa i trwoga na lekcjach z
gimnastyki może przeistoczyć
się w fascynującą, dającą
frajdę przygodę!
Dominik Hołda

REKLAMA
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Fot. użyczone (Relacje Regionalne)

» Na starcie półmaratonu górskiego pojawiło się ponad 200 biegaczy

CZARNY BÓR

Znów udało się z tą flagą
Znacie nas trochę i wiecie, że te strony, to nie jest miejsce na relacje z wydarzeń sportowych. Bywa jednak, że czasami zaglądamy na boiska, tory oraz inne szlaki, by pochwalić
jakąś imprezę sportową. Bez opisywania jej przebiegu, podawania zwycięzców oraz ich
czasów.
Tak właśnie postanowiliśmy
potraktować szóstą edycję półmaratonu górskiego „Z flagą
na Trójgarbie”. Bardzo dobrze,

że impreza udała się, co z jednej strony jest sporą zasługą
organizatorów oraz sponsorów (gównie ich determinacji),

którzy zechcieli zaangażować
się w przedsięwzięcie. Z drugiej zaś miło patrzeć, jak jest
dla kogo pracować, bo na

JEDLINA-ZDRÓJ

Zabawa przez cały rok

starcie nie zabrakło śmiałków
z wielu zakątków Polski. I nie
było ich wcale mniej niż zwykle. I to jest bardzo budujące.

Teraz uderzymy trochę w
górnolotne tony, żeby dodać – jak to mówi młodzież
– epickości wydarzeniu. No

więc ogromna determinacja,
wola walki i chęć pokonania
własnych słabości towarzyszyła biegaczom podczas
r ywalizacji na Masywie
Trójgarbu. To zdanie można
równie dobrze zamknąć w
krótszym sformułowaniu –
„przyjechali, wystartowali
i zdobyli górę na nogach”.
Oczywiście z flagą. Bo jak
mówili organizatorzy, nie ma
złej pogody do biegania. Co
potwierdziła frekwencja. Na
starcie zameldowało się 209
zawodników i zawodniczek.
Pierwsi biegacze pojawili
się na mecie już po niespełna godzinie po pokonaniu
dystansu „Górskiej Dyszki”,
która w tym roku liczyła sobie
trochę więcej, bo… 12 km.
Ostatni uczestnicy finiszowali
po około 3 godzinach. Wyniki
możecie sobie sprawdzić na
stronie platformy www.ultimasport.pl. Na mecie, jak to
zwykle bywa przy tego typu
wydarzeniach, na zawodników czekał ciepły posiłek, a
na trasie punkty kontrolne zaopatrzone w wodę i owoce.
Każdy otrzymał pakiet startowy oraz autorskie medale
wykonane przez mieszkankę
Czarnego Boru. Do najlepszych powędrowały puchary
i nagrody.
Teraz już wypada odliczać
dni do siódmej edycji półmaratonu „Z flagą na Trójgarbie”.
Red

» „Czarodziejska Góra” to doskonałe miejsce na
imprezę okolicznościową lub integracyjną

Skąd ten nieco abstrakcyjny
wstęp? Ano stąd, że cieszymy
się bardzo, że Park Aktywności
„Czarodziejska Góra” będzie
otwarty przez cały rok.
Wiadomo nie od dziś, że
Jedlina-Zdrój inwestuje dość
mocno w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Na terenie
kompleksu „Active” przy ul.

Kłodzkiej oprócz boisk, bullodromu i skateparku powstał
nawet wybieg do aktywnego
spędzania czasu dla psów.
– W tym miejscu rozpoczynają się też trasy „Rowerowej
500”, wspólnej inicjatywy
naszej gminy, Głuszycy i Walimia. Stąd łatwo dotrzeć na
single tracki, których mamy

już około 11 kilometrów –
mówi burmistrz miasta Leszek
Orpel.
Najważniejsza dla turystów
jest jednak „Czarodziejska
Góra”, co można było zaobserwować latem (zresztą teraz
też) po ilości odwiedzających.
Jesienią też jest co tu robić.
Do dyspozycji gości są trasy

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Lubiący spędzać wolny czas aktywnie pewnie będą
WNIEBOWZIĘCI. Może nie aż tak, jak bohaterowie
filmu pod tym samym tytułem (pamiętacie kreacje
Maklakiewicza i Himilsbacha?), ale w przeciwieństwie do bohaterów obrazu Andrzeja Kondratiuka, z
pewnością ruch na świeżym powietrzu da im satysfakcję. Nie trzeba będzie wygrywać w totka.

linowe, strzelnica i tor saneczkowy. Można korzystać
z wypożyczalni rowerów, w
której są pojazdy tradycyjne i
elektryczne.
Niedawno Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zaczęło
współpracę z wałbrzyskim
IV LO. Dzięki podpisanej
umowie instruktorzy będą

szkolili uczniów klas mundurowych ze szkoły m.in. w
ratownictwie wysokościowym
i wodnym, strzelectwie, samoobronie, topografii i udzielali
porad z pierwszej pomocy.
Młodzież z IV LO w ramach
wolontariatu i płatnych staży
popracuje trochę na „Czarodziejskiej Górze”. - Ruszamy

też z ofertą zorganizowanych
wycieczek, imprez integracyjnych, a nawet zielonych
szkół. Liczymy, że dzięki tym
działaniom park aktywności
będzie mógł działać przez cały
rok – tłumaczy Wiesław Zalas,
dyrektor jedlińskiego centrum
kultury.
Red

Sadzą drzewa i krzewy
Dawne boisko piłkarskie przy ulicy Blankowej
doczeka się nowego życia. Powstanie tam skatepark i miejsce do odpoczynku.

posadzili nowe drzewa i krzewy.
Docelowo ma ich być 350. Jesienne nasadzenia rozpoczęły się właśnie na wałbrzyskim Podzamczu.

- Zaczynamy sadzić drzewa
na największym osiedlu, ale
kolejną lokalizacją będzie Szczawienko i wreszcie Piaskowa
Góra. Sadzić jednak będziemy
też na Podgórzu, a rośliny, które posadzimy, będą specjalnie
dostosowywane do warunków
atmosferycznych, gleby oraz
samego miejsca. Bardzo zależy nam na tym, by rośliny się
przyjęły. Prosimy mieszkańców

o dbanie o te miejsca. O nie
niszczenie naszych nasadzeń,
czy palików podtrzymujących –
mówi o pracach miejski ogrodnik Michał Liguz.
Prezydent Wałbrzycha zwraca
uwagę, że nasadzone drzewa
przy ul. Blankowej mają służyć
w przyszłości mieszkańcom jako
parasol przed słońcem. Pozwolą
również ograniczyć hałas.
SCB

Fot. użyczone (UG Walim)

Hotel dla
stanąłnie
w dajcie
ogrodzie
podstawowej
»» Macie
tyleowadów
możliwości,
sięszkoły
dwa razy
prosić w Jugowicach

WALIM

Owady mają gdzie przenocować
Gdzie się nie obejrzeć, tam powstają hotele dla pożytecznych owadów. Czyli na
przykład pszczół, biedronek czy trzmieli. Taki mały pensjonat dla naszych małych
przyjaciół stworzyli także uczniowie szkoły podstawowej w Jugowicach (gm. Walim).
To mały krok w wielkiej sprawie.
A zaczęło się dość niewinnie.
Od warsztatów w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagó-

rzu Śląskim, czyli w popularnym
„Akwarium”. Dzieci podczas zajęć
próbowały swoich sił w tworzeniu

owadzich domków. Poszło im całkiem nieźle. Zresztą tak to im się
spodobało, że uczniowie razem z

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

WAŁBRZYCH

Zanim jednak rozpocznie się
drugi etap prac, prezydent Roman
Szełemej wraz z miejskim ogrodnikiem i dziećmi z okolicznych szkół
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nauczycielami poprosili prowadzącą
warsztaty Monikę Burdkę o pomoc
w wykonaniu hotelu dla owadów.

Instruktorka nie mogła odmówić.
Wszak o to chodzi, żeby zarażać do
podobnych działań małych ekologów.
Dzieciakom bardzo zależało na tym,
aby pożyteczne owady z Jugowic i
okolic znalazły w szkolnym ogrodzie,
bezpieczną przystań. Marzenia potrafią szybko się spełniać. Tak było
właśnie w tym przypadku, a mały
pensjonat dla biedronek, pszczół
oraz innych pożytecznych i latających
przyjaciół trafił do podstawówki.
Zapytacie, skąd właściwie taki
pomysł? To proste, bo pożyteczne
owady powinny na stałe gościć w
każdym ogrodzie. Ze względu na
to, że zapylają kwiaty i pomagają
pozbyć się szkodników, warto o
nie dbać i zapewnić im bezpieczne
miejsce w ogródku. Po to są przecież
hotele dla owadów, żeby te miały
gdzie bytować, prawda?! Uczniowie
z podstawówki z Jugowic z mig to
pojęli i chwała im za to. Teraz ich
zadaniem będzie pomagać chronić
pożyteczne gatunki i dbać o ich siedliska. Przy pomocy niepozornego
pensjonatu dla owadów.
Jeśli zastanawialiście się, czy warto hotel dla owadów postawić w
swoim ogrodzie, krótko i dosadnie
odpowiadamy WARTO! Warto naśladować młodych ekologów z szkoły w
Jugowicach i „u siebie” uruchomić
pensjonat dla owadów.
Red

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Nie byle jaki pagórek
Na razie piszemy o tym w krótkich żołnierskich zdaniach. Z jednej
strony trochę, żeby nie zapeszyć, z
drugiej zaś, bo nie ma sensu robić
wielkiego szumu wokół czegoś, co
jest dopiero w planach, ale za to
jakich ambitnych.
Na razie o tym, co już się zdarzyło
lub dzieje na Wzgórzu Gedymina w
Szczawnie-Zdroju. Miejscu pięknym,
a zarazem dzikim, które w połączeniu ze Słoneczną Polaną, przed
wieloma laty tętniło życiem. Było tu
pole golfowe, skocznia narciarska,
restauracja Belweder. Właśnie w

pobliżu jej ruin powstaje wieża. Wysoka na 30 m z platformą widokową.
Jesteśmy pewni, że gdy zostanie
udostępniona, z miejsca stanie się
hitem turystycznym. Kto by nie chciał
z wysokości kilkudziesięciu metrów
popatrzeć na piękną okolicę. Możliwe, że wejdziecie na wieżę jeszcze
w tym roku. Jeśli nie, to wiosną
przyszłego, to już na pewno. W lipcu
z kolei wynajęta firma przy pomocy
bezpiecznych dla środowiska bakterii
oczyściła największy staw. Usunięto
też nagromadzony przez lata muł.
Teren oczyszczono z porastających go

chwastów, krzewów i samosiewów,
a czeka jeszcze remont brzegów.
Plany związane ze Wzgórzem Gedymina są jednak dużo ambitniejsze.
Po pierwsze ma zostać odtworzona
plaża, a także zbudowany most,
którym dotrzemy na znajdującą się
na jednym ze stawów wyspę. W
pobliżu ma pojawić się miejsce na
ognisko, ławeczki, stanowiska dla
wędkarzy. Ma powstać też kilka pomostów. Gmina zamierza odtworzyć
pobliskie łąki, by można było na nich
odpocząć. Zrobić piknik, spotkać się
na świeżym powietrzu z rodziną.

» Tak będzie wyglądała wieża widokowa na Wzgórzu Gedymina

Rozwijające się łąki kwietne, czy jak
chcą inni miododajne, będą stanowić
sporą „zachętę” dla owadów.
Zagospodarowanie części terenu
Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju to obok

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Na Wzgórzu Gedymina trwa budowa wieży widokowej, a położony
niedaleko największy staw został oczyszczony. Na razie tyle dzieje
się w tym pięknym przyrodniczo miejscu. Jeśli pozwolą fundusze i
zgodzi się konserwator zabytków, zbudowanych zostanie tam dużo
więcej atrakcji.

wieży widokowej także odbudowa
spalonego amfiteatru, czy też powstanie skateparku na Słonecznej
Polanie. Przyznacie, brzmi naprawdę
niesamowicie.
Red
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Jeśli nie teraz, to kiedy?!

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

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

BUZZ, nr ewidencyjny 99/21
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021

DINO, nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

FERRARI, nr ewidencyjny 144/21
Wiek: ok. 6 miesięcy
Data przyjęcia do schroniska: 10.09.2021

KASZMIR, nr ewidencyjny 134/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 06.09.2021

LEO, nr ewidencyjny 116/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 12.07.2021

MORUS, nr ewidencyjny 107/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 28.06.2021

MUPPET, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2021

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

RAJMOND, nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 05.08.2021

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

REKSIO, nr ewidencyjny 173/20
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 04.08.2020

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Weszliśmy w taki okres w roku, że aż prosi się, żeby pomóc czworonogom. I nie pozwolić im spędzić jesieni oraz zimy w schronisku. Co wy na to? Może jeden z pieszczochów, których wizerunek
prezentujemy w tym wydaniu WieszCo, wzbudzi waszą sympatię. Jeśli tak, to nie czekajcie z decyzją. Procedura adopcyjna nie jest wcale skomplikowana.
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Szlak młoteczkowy jest bardzo długi. My proponujemy zacząć
go poznawać od „Dawnej Kopalni Nowa Ruda”, a…

Młoteczki jak drogowskazy
Opisując co tydzień turystyczne atrakcje regionu, przeważnie „fruwamy”
jak owady z kwiatka na kwiatek. Zaglądamy to tu , to tam. Tym razem będzie nieco inaczej. W poprzednim numerze było o wspaniałych okolicach
Nowej Rudy, dziś docieramy do… samej Nowej Rudy. Miasta, w którym nie
tylko poczujecie górniczą tradycję, ale coś jeszcze. Co? Czytajcie dalej!
Skoro wspomnieliśmy o
kopalnianej przeszłości miasta, to musimy, nie ma innego
wyjścia, zaproponować wam
trasę prowadzącą górniczym
szlakiem młoteczkowym. Nazwa w końcu zobowiązuje,
więc jako punkt startowy
proponujemy ul. Obozową
przy „Dawnej Kopalni Nowa
Ruda”. Chyba nie jesteście
zdziwieni, że tu właśnie rozpoczniecie marsz, ale nie ma
co przedłużać. W drogę.
Uważajcie jednak, bo szlak
młoteczkowy wije się i oplata
jak tasiemka w kwiaciarni.
Dlatego radzimy, żeby zabrać ze sobą WieszCo jako
ściągę, bo od tego, co zaraz
przeczytacie, może wam się
w głowie zakręcić. To oczywiście żart, możecie przecież
ściągnąć ze sklepu Play bezpłatną aplikację „górniczy
szlak młoteczkowy”, która
dokładnie poprowadzi was
przez miasto. Pamiętajcie,
że trakt doskonale jest oznakowany – szukajcie zawsze
dwóch czarnych młoteczków
na białym tle.

Szlak prowadzi obok wentylatorów kopalnianych. Tu musicie skręcić w lewo i powędrować ul. Tuczyn. Po chwili
zobaczycie drogę odchodzącą
ostro w prawo. Możecie nią
dojść do przystanku kolejowego Nowa Ruda Przedmieście.
Jeśli wybierzecie tę wersję,
dojedziecie szynobusem do
samego centrum miasta. Ale
skoro namawiamy was do
ruchu na świeżym powietrzu, to nie ma co. Głębszy
oddech i idziemy dalej. Podążając szlakiem idziecie drogą
na wprost, aż dotrzecie do
skrzyżowania z ul. Czarną.
Wówczas wejdźcie w ul. Reymonta. Wędrując w kierunku
tunelu pod linią kolejową,
następnie pod mostem obwodnicy i dalej do ostrego
zakrętu w prawo i pod górę.
Znajdziecie się wtedy na ul.
Miedzianka. Idąc między domostwami droga doprowadzi
was do skrzyżowania nad
Woliborzem. Tu musicie skręcić w lewo, zejść wąwozem i
skręcić w prawo w ul. Jasną w
miejscu znanym jako Młyńskie

Wzgórze. Ponownie czeka
was skręt w prawo, po czym
musicie przejść kilkanaście
metrów, by skręcić w lewo w
ul. Jasionów.
Teraz powinniście wędrować wzdłuż małego potoku,
stopniowo wchodząc w górę.
Za budynkiem nr 80 przejdźcie
około 200 metrów prosto,
potem szlak skręci łagodnie
w prawo i doprowadzi was do
pierwszych zabudowań Starej
Kolonii. Mijając starą studnię,
dotrzemy do skrzyżowania. Tu
należy skręcić w lewo i nieco
pod górę pójść do osiedla
Dzikowiec Kolonia. Na drodze
asfaltowej trzeba skręcić w
prawo i zejść w dół. Po przejściu około 500 metrów należy
zachować ostrożność. Zakręt
w lewo następuje tuż przy
skraju ogrodzenia zakładów
przetwórczych „Czerwonego Piaskowca”. Tu musicie
skręcić w polną drogę, która
doprowadzi do stawu przy
ogrodach działkowych. Po
chwili dotrzecie do skraju lasu.
Tu uważajcie, zachowajcie
ostrożność.

Trzeba skręcić w prawo,
robiąc dość duży łuk. Traficie
na stromą ścieżkę wiodącą w
kierunku potoku przy ogrodach działkowych. Musicie
przekroczyć niewielki mostek i
pójść prosto w górę. Dotrzecie
do utwardzonej drogi „Zielona Dolina”, na której należy
skręcić w

lewo. Mijając dwa dawne
nasypy kolejowe, dotrzecie do
pierwszych bloków na Osiedlu XXX-lecia RP. Wędrując
przy garażach dojdziecie do
ul. Wiejskiej. Idąc nią aż do
mostku nad potokiem Dzik,
powinniście skręcić w lewo
i przez most dotrzeć do ul.

Kwiatkowskiego. Skręt w
prawo i dalsza część szlaku
prowadzi ulicą. Następnie
dotrzecie do skrzyżowania z
ul. Wojska Polskiego, skręcacie w lewo i wchodzicie
w ścieżkę między blokami
osiedla „Górnik”. Mijając pomnik górnika po lewej stronie, musicie iść prosto w ul.
Wojska Polskiego. Dotrzecie
do rozwidlenia z ul. Kłodzką
i teraz musicie iść do góry,
chodnikiem wzdłuż głównej
drogi. Na skrzyżowaniu z ul.
Szybową należy skręcić w
lewo w kierunku widocznej
wieży wspinaczkowej, przy
której szlak się kończy. Warto
się tu zatrzymać. To najwyższa w Polsce ścianka wspinaczkowa, która powstała
na pokopalnianym szybie
Nowy I. Blisko 60 metrów
zewnętrznej wspinaczki zachwyci wszystkich, którzy
osiągną szczyt.
Red

» … skończyć przy najwyższej w Polsce ściance wspinaczkowej
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» Elektrownia Wałbrzych, nowe skrzydło budynku biurowego (z
1922 roku), widok od strony obecnej ul. Raciborskiej. Zdjęcie
dokumentuje szkody górnicze (Zbiory Starej Kopalni w Wałbrzychu)

Ciemno, choć oko wykol
W nieskończonej przestrzeni internetu z łatwością można odszukać strony
z instrukcjami, jak się przygotować na nagły i długotrwały brak prądu. Bo
prąd to światło, chłodząca lodówka, bieżąca woda, pranie, pracujący komputer, działający dystrybutor paliw, czynny bankomat, jeżdżąca winda w
bloku, elektroniczny obieg dokumentów, możliwość naładowania telefonu
komórkowego...
Można wymieniać bez końca. Długotrwały brak prądu,
to rzecz niewyobrażalna dla

współczesnego człowieka, na
którą niewielu jest gotowych.
A jeszcze pod koniec XIX

wieku niektóre miejscowości
położone niedaleko Wałbrzycha w ogóle nie były zainte-

» Gospoda pod Wieżą w Szczawnie-Zdroju, czyli dawna kotłownia i siłownia
uzdrowiskowa (Fot. Piątek Z., Szczawno-Zdrój. Historia Miasta i Uzdrowiska,
Piątek E., Piątek Z., Zarząd Miasta Szczawna-Zdroju, Szczawno-Zdrój, 1996)

resowane wprowadzeniem
oświetlenia elektrycznego,
gdyż funkcjonowało w nich
tanie oświetlenie gazowe.
Dzisiaj trudno w to uwierzyć.
Elektron w języku greckim
to po prostu bursztyn. Już starożytni Grecy poznali pierwsze
zjawiska elektrostatyki. Pocierając bursztyn (np. kawałkiem
futra) zauważyli, że nadają mu
w ten sposób zdolność przyciągania drobnych i lekkich
przedmiotów. Stąd się wziął
termin elektryczność. Uważa
się, że jego autorem był lekarz
królowej Elżbiety I, William
Gilbert, który kontynuując
doświadczenia Talesa z bursztynem odkrył, że elektryzować
przez pocieranie można rów-

nież inne materiały. Długo
można wymieniać kolejne
doświadczenia i wynalazki,
które stopniowo przybliżały
ludzkość do wprowadzenia
elektryczności „na salony”
(do domów, mieszkań i zakładów pracy), np. ogniwo Volty
– 1800, silnik elektryczny
prądu stałego Jacobi – 1834,
telegraf Morse’a – 1837, żarówka z drutem platynowym
de Moleynsa – 1841, żarówka
z pręcikiem węglowym Swana – 1848, prototyp prądnicy
Siemensa – 1856, prototyp
pierwszego telefonu Reisa –
1860 (tak, znany wszystkim
Bell miał więcej szczęścia w
1876), elektryczne oświetlenie
ulic Sankt Petersburga lampa-

mi łukowymi przez Łodygina
– 1873 czy opatentowanie
przez Edisona żarówki ze zwęglonym włóknem bambusowym – 1879. W końcu stało
się. Pierwszą elektrownię
miejską z siecią elektroenergetyczną dla pięćdziesięciu
dziewięciu klientów z dolnego
Manhattanu uruchomiono w
1882 w Nowym Jorku (110V
prądu stałego). Wkrótce powstały kolejne: w Mediolanie
(1883), Berlinie (1884), we
Wrocławiu (1891), Gdańsku
(1898), w Warszawie (1904),
Krakowie (1905) czy w Łodzi
(1907).
Wymieniłem te miasta nie
bez powodu. Chcę pokazać,
jak na tle tych dużych aglomeracji wyglądał ówczesny
Wałbrzych i okolice. Już w
latach 90. XIX wieku energię elektryczną dla własnych
potrzeb (oświetlenie i zasilanie urządzeń) zaczęły produkować wałbrzyskie zakłady
przemysłowe, kopalnie oraz
położone po sąsiedzku uzdrowisko (za pomocą urządzeń
parowych i gazowych). W
1891 roku w Szczawnie-Zdroju (przy obecnej ul. Zacisze), w
dwukondygnacyjnym budynku o konstrukcji szkieletowej,
uruchomiono uzdrowiskową
kotłownię i siłownię (ale nie
taką siłownię w dzisiejszym
rozumieniu zespołu pomieszczeń do ćwiczeń tężyzny fizycznej, tylko produkcji energii
elektrycznej lub cieplnej). Co
ciekawe, przewód kominowy
zamaskowano, wyprowadzając go ukrytym kanałem do
wnętrza zabytkowej wieży
Anna w Parku Zdrojowym,
górującej nad tą częścią miejscowości. Takie rozwiązanie
(ukrycie komina jako elementu niepożądanego w krajobrazie) stosowano wtedy dosyć
często (np. w miejscowościach
Kamieniec Ząbkowicki, Sopot,
Lądek-Zdrój, Duszniki-Zdrój).
Od 1970 roku do 1980 (a być
może dłużej) w byłej kotłowni i siłowni uzdrowiskowej
działał Dom Pracy Twórczej
dla plastyków. W budynku
urządzono 4 pokoje dla 7
artystów, pracownię grafiki i tkactwa artystycznego,
świetlicę i salkę dla ogniska
plastycznego. Budynek będący własnością Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej
został wydzierżawiony Zarządowi Głównemu ZPAP (jako
filia Państwowego Ogniska
Plastycznego we Wrocławiu).
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Placówką administrował jej
główny organizator Zygmunt
Jodłowski. Obecnie w obiekcie funkcjonuje Gospoda pod
Wieżą.
W 1892 roku mistrz ślusarski Wunder wybudował
na swojej posesji położonej
niedaleko kościoła ewangelickiego na Starym Zdroju małą
elektrownię prądu stałego o
napięciu 110V, napędzaną
silnikiem parowym wraz z
baterią akumulatorów. Elektrownia przeznaczona była
dla ograniczonego kręgu
indywidualnych odbiorców
w najbliższej okolicy. Prąd
dostarczano niewielką siecią
przewodów. Dzisiaj można
uznać, że była to pierwsza
elektrownia na tym terenie
sprzedająca energię elektryczną (te wcześniejsze wytwarzały prąd na własne potrzeby
zakładów).
W połowie 1896 roku rozpoczęto budowę miejskiej
elektrowni w sąsiedztwie wałbrzyskiego kolejowego Dworca Towarowego. Już w lutym
1898 roku przeprowadzono
jej próbne uruchomienie, a
wkrótce prąd zaczął docierać
do odbiorców. Ta historia została opisana przeze mnie we
wcześniejszych wydaniach tygodnika WieszCo, przy okazji
opisywania historii wałbrzyskich tramwajów (nr 10/16 z
10 marca 2020 i nr 12/18 z
24 marca 2020) więc dzisiaj
nie będę do niej wracał.
W dniu 25 sierpnia 1945
roku (niektóre źródła podają
inną datę, tj. 29 sierpnia)
pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
przejął od radzieckiej administracji wojskowej zakłady: Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft (AEG), Siemens-Schuckert Werkie i Siemens Halske.
Po ich połączeniu powstało
nowe przedsiębiorstwo o
nazwie Podokręg Wałbrzych
Oddział Siła i Światło”, wchodzące w skład Zjednoczenia
Energetycznego Okręgu Dolnośląskiego. W kolejnych latach zakład przechodził wiele
przekształceń i zmian organizacyjnych i na ten temat
powstało wiele artykułów.
Myślę, że najciekawsze dla
czytelników będą powojenne
losy hali maszyn wałbrzyskiej
elektrowni, która do dzisiaj
istnieje i wielu z nas wielokrotnie przejeżdża obok niej,
nie zdając sobie sprawy o jej
pierwotnej funkcji. Mowa o
Hali Wałbrzyskich Mistrzów
przy ul. Wysockiego. W chwili
przejęcia elektrowni miejskiej
przez władze polskie, jej moc
wynosiła ok. 25 MW, a całą
wyprodukowaną energię

dostarczała do ogólnej sieci
elektrycznej. Podkreślam 25
MW. Dla porównania, elektrownia Bełchatów, o której
głośno w ostatnim czasie we
wszystkich mediach krajowych i nie tylko, posiada łączną moc maksymalną 5298
MW (dane z września 2021),
tj. ponad 211 razy więcej! Po
wojnie elektrownia działała
krótko. Zarządzeniem nr 30
dyrektora Zakładów Energetycznych Okręgu Dolnośląskiego z dnia 12 listopada
1962 r. przystąpiono do likwidacji elektrowni Wałbrzych
(Victoria II) w Wałbrzychu
(ale również Ludwikowo w
Ludwikowicach Kłodzkich i
Skałeczno w Ścinawce Średniej). O likwidacji wiedziano już dużo wcześniej. Na
początku lutego 1962 roku
redaktor Trybuny Wałbrzyskiej napisał: „Pozwólcie, że
na wstępie przytoczę kilka
faktów. Lądek-Zdrój – pięć
tysięcy mieszkańców – posiada kryty basen kąpielowy.
Bystrzyca Kłodzka posiada
takiż. Dzierżoniów? A jakże i
to ponoć jeden z ładniejszych
w kraju. A ponad 100-tysięczny Wałbrzych? Niestety
nie posiada. (Gwoli ścisłości
muszę dodać, że podobno był
mały, kryty basen kąpielowy
w budynku Łaźni Miejskiej.
Niestety, od tylu lat jest ona
– ta łaźnia – w remoncie, że
nawet ongisiejsi jej bywalcy
dawno o niej i o owym basenie zapomnieli)”. Redaktor
zaproponował, aby w hali
maszyn elektrowni Wałbrzych
(Victoria II), która w przeciągu
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najbliższych miesięcy będzie
zlikwidowana, wybudować
basen: „W basenowych projektach interesuje nas duża
hala maszynowa, bowiem w
niej, niepozornie od zewnątrz
prezentującej się, zakurzonej
hali czytelnicy nasi widzą już
oczyma duszy piękny obiekt
sportowy. (...) Budynek jest w
pełnej eksploatacji. Jest więc
tu nie tylko dach i ściany,
ale dopływ i odpływ wody,
a więc wszelkie urządzenia
sanitarne, ogrzewanie, w
pomieszczeniach biurowych
znajdujących się na tyłach
budynku – miejsca, gdzie
minimalnym kosztem można
urządzić szatnie. (...) No i
wreszcie najważniejsza rzecz
– kwestia budowy samego basenu. By plastycznie
uzmysłowić sobie, czemu
ów obiekt hali maszynowej
wprost idealnie nadaje się na
ten cel, trzeba wiedzieć: pod
posadzką hali znajdują się
pomieszczenia kondensacji,
a więc duży dół. Wystarczy
wyciąć podłogę z płytek –
oczywiście przedstawiamy
to w dużym uproszczeniu –
wybetonować wannę basenu
i najważniejsza robota wykonana”. Ciekawa wizja, trzeba
przyznać, ale nie spełniła się.
W 1976 roku Wałbrzyskie
Zakłady Energetyczne przekazały obiekt miastu z przeznaczeniem na halę sportową.
Od stycznia 1981 roku hala
była miejscem wielu imprez
sportowych oraz areną zmagań wałbrzyskich klubów
m.in. zapaśników Zagłębia
Wałbrzych, siatkarzy Chełm-

» Panorama Wałbrzycha z
lat 20. XX w. W środku
kadru – elektrownia
miejska, poniżej pl.
Grunwaldzki, powyżej
kopalnia Julia, dawniej
Thorez (Fot. Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu)

ca Wałbrzych i koszykarzy
Górnika Wałbrzych, którzy
w niej zdobyli w 1988 roku
mistrzostwo Polski. W latach 2015-2016 obiekt gruntownie zmodernizowano z
przeznaczeniem dla sportu
szkolnego i młodzieżowego.
Uroczyste otwarcie nastąpiło
29 stycznia 2016 roku pod
nową nazwą Hala Wałbrzyskich Mistrzów.

Opr. Piotr Frąszczak
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Polskich Oddział we Wrocławiu,
Wrocław, 1989
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» Maszynownia elektrowni miejskiej, obecnie Hala Wałbrzyskich Mistrzów (Fot. Carlshütte
Actien Gesellschaft für Eisengießerei und Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser)
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Fot. użyczone (Wydawnictwo Technopol)

» Na te książki warto
czekać. Zresztą możecie
już je zamawiać

Na tropie wielkiej tajemnicy…
…Wunderwaffe. Po takim zdaniu właściwie moglibyśmy otworzyć wino, siąść w fotelu i
odpalić kolejny sezon jakiegoś ulubionego serialu na Netflixie. W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Ale nie, musimy przecież napisać coś więcej. I tu apel do wszystkich – nie traktujcie nas jak hochsztaplerów naciągających na kupno garnków. Bo będziemy zachwalać dwie niesamowite książki, które zostaną wkrótce wydane.
Bartosz Rdułtowski (publicysta i wydawca)
- Pierwsze tygodnie mojego śledztwa przyniosły
więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Był
2001 rok. Sądziłem, że sprawie poświęcę maksymalnie kilka miesięcy. Jej złożoność, zawiłość
relacji świadków, setki koniecznych do zweryfikowania wątków, a przede wszystkim problemy
z dotarciem do dokumentów, zamieniły owych
kilka miesięcy w 20 lat. W międzyczasie, zagadce
poświęciłem kilka książek. Czułem jednak, że
zdobyte wówczas materiały, mogą stanowić
jedynie wierzchołek góry lodowej. O tym, że
miałem rację, przekonałem się kilka lat temu, gdy niespodziewanie dotarłem
do wielu nowych źródeł. W zdobytych przeze mnie materiałach przewijały
się opisy niemieckich projektów broni przypominających UFO, ukradkiem
prowadzonych przez Trzecią Rzeszę testów, w tym na terenie Dolnego Śląska, utajnionych poligonów oraz zagadkowych relacji pilotów o napotkaniu
nad Niemcami dziwnie wyglądających obiektów.
Bezwzględnie najwięcej informacji zdobyłem w ciągu minionych dwóch lat
śledztwa. Wiele z nich kazało mi zrewidować moje wcześniejsze poglądy.
Jedna ze zdobytych relacji pochodziła od urodzonego w Bytomiu niemieckiego inżyniera. W 1948 roku opowiedział on brazylijskiemu dziennikarzowi
o swoich tajnych eksperymentach z lat II wojny światowej. Jak twierdził,
opracowana przez niego w Niemczech w 1941 roku konstrukcja, miała
mieć kształt dysku, składać się z trzech sekcji, nie posiadać załogi i latać
bezgłośnie. Jak ustaliłem, w kolejnych latach podobnych świadectw pojawiło się znacznie więcej. W połowie 1950 roku na przestrzeni zaledwie
dwóch miesięcy w różnych częściach świata niespodziewanie ujawniło się
kilkunastu projektantów oraz świadków, twierdzących, że w Trzeciej Rzeszy
istniał jakiś tajny program budowy pojazdu o kształcie zbliżonym do latającego dysku. Grzebiąc w materiałach z 1950 roku, zdobyłem też informacje
sugerujące, że prototypy niemieckich dysków zostały tuż po wojnie przejęte
przez Wielką Brytanię. Najbardziej frapujące było jednak to, że z każdym
miesiącem śledztwa coraz bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że
tajemnica niemieckich latających talerzy stanowiła fragment innej, znacznie
większej i jeszcze bardziej skomplikowanej zagadki...

To „Kryptonim V-7. Konstruktorzy
i świadkowie” autorstwa Bartosza
Rdułtowskiego. Drugi z sześciu
tomów śledztwa nad tajemnicami
Wunderwaffe. Jeśli czytaliście pierwszą część z podtytułem „Największy
sekret Trzeciej Rzeszy?” lub choćby
przeglądaliście, to doskonale wiecie,
że czyta się raport jednym tchem z
wypiekami na twarzy. Zresztą, co
będziemy wam dużo mówić, książki
przygotowywane przez tego krakowskiego publicystę jak zwykle są doskonale napisane, a przedstawione
w nich fakty dokładnie udokumentowane. Druga pozycja, którą chcemy
was zainteresować, to „Eksplorator.
Narodziny i upadek legendy” autorstwa Jacka M. Kowalskiego. Moglibyśmy tu pisać i pisać, a wtedy na
pewno ktoś by pomyślał, że chcemy
mu wcisnąć pościel lub patelnie.
Dlatego oddajmy głos autorom.
Niech sami opowiedzą o swoich publikacjach. Obie pozycje możecie od
niedawna zamawiać pod adresem
www.wydawnictwotechnol.pl. Wysyłane będą do kupujących w drugiej
połowie listopada. Pierwszą część
„Kryptonimu V-7. Największy sekret
Trzeciej Rzeszy?” możecie natomiast
nabywać na stronie wydawnictwa
od ręki. Pamiętajcie, całość śledztwa
tropem Wunderwaffe będzie miało
6 tomów.
ToP

Jacek M. Kowalski (badacz i autor książek)
- Ostatnie lata przyniosły kilka spektakularnych
wydarzeń związanych z odkrywaniem na Dolnym Śląsku ukrytych skarbów. To, co było dotąd
domeną tajemniczych poszukiwaczy, stało się
starannie reżyserowanym działaniem z udziałem
mediów i rzesz obserwatorów. Najgłośniejsze
wydarzenie to „złoty pociąg” z Książa, który z
potężnym hukiem wjechał na swój peron i po
chwilach wielkich emocji, po cichu i wstydliwie
z niego wyjechał…
Kto z nas nie marzył o odkryciu skarbów? Ruch
eksploracyjny jest intensywny i w większości nie szuka obiektywów kamer
i mediów. A dzieje się wiele. Powstaje też szereg książek o poszukiwaniach
skarbów, lochów, o tajemnicach Dolnego Śląska. Media społecznościowe
dają szansę publikowania tekstów lub udostępniania filmów każdemu.
Jednak historia poszukiwań wychodzi znacznie poza ostatnie lata. Książka,
do której przeczytania zachęcam „Eksplorator. Narodziny i upadek legendy”,
przypomina postać byłego oficera Służby Bezpieczeństwa mjr. Stanisława
Siorka, który mając dostęp do informacji, z ramienia tajnych służb PRL
zajmował się gromadzeniem dokumentów, a potem uczestniczył w poszukiwaniach ukrytych podziemnych obiektów i depozytów. Klasztor w Lubiążu
był dla niego najważniejszy. Tam spodziewał się poniemieckich skarbów. Po
odejściu na emeryturę kontynuował swoje poszukiwania.
Moje badania archiwalne, a także rozmowy i wywiady z uczestnikami
wydarzeń, przyniosły wiele nowych, nieznanych materiałów. Wynika z
nich, że Siorek interesował się także innymi obiektami. Szereg z nich jest
wymienionych w tekście. Wszystkie są tu, na Dolnym Śląsku, blisko…
Można je zobaczyć, do niektórych wejść. Można też spróbować swojego
szczęścia jako poszukiwacz.
Ta opowieść przybliża postać nieco zapomnianego „ojca” współczesnych
poszukiwań skarbów. Czytelnik pozna dokumenty, mechanizmy działania SB
i metody eksploracyjne z lat 80. i 90. XX wieku. To jest książka o prawdziwej
postaci i autentycznych wydarzeniach.
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Szewczyka przygody
niezapomniane

O Alladynie po rosyjsku
Zapraszamy na wieczory z kinem rosyjskim. Od
9 listopada przez cztery kolejne wtorki w miesiącu.
Zawsze o godz. 18:00. Seanse odbywać się będą
w Galerii Fotografii w Świdnicy (Rynek 44). Wstęp
bezpłatny. Pierwszy seans już za tydzień, 9 listopada,
a zobaczymy „Magiczną lampę Alladyna” film B. Rycariewa z 1966 roku. Młody i piękny Alladyn nie wie,
że posiada władzę nad dżinem z magicznej lampy,
którego panem chce tymczasem zostać zachłanny
i podstępny czarodziej z Maghrebu mający zamiar
z jego pomocą zawładnąć wszechświatem. Piękna
i kapryśna księżniczka Budur marzy o miłości, a jej
ojciec, padyszach Bagdadu, oczekuje odpowiedniego
kandydata na zięcia. Cała ta zagmatwana sytuacja
rozwiązuje się, gdy udaje się przekonać przeciwników, że życie jest snem. I tylko niecny Maghrebczyk
zostaje bez szans na udział w tym święcie życia…
SCB, KaR

Kibic, kibol, Furioza
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu
był film „Furioza” w reżyserii Cypriana T. Olenckiego.
łamanych kości, wybijanych
zębów i tryskającej krwi, powoli poznajemy członków
grupy „Furiozy”. Jej szefem
jest Kaszub (Wojciech Zieliński). To wzór stadionowego
bandziora. Kocha okładać
po mordzie każdego, kto nie
sympatyzuje za tymi, co on.
Ma jednak zasady np. nie
skaczemy po przeciwnikach,
w walce nie używamy maczet,
pałek czy innych narzędzi.
Nie wszystkim chuliganom to
jednak pasuje. Chcą czegoś
więcej. Pociąga ich prawdziwa
bandyterka i handel narkotykami. Tymczasem do Trójmiasta
wraca z Warszawy Dzika – ich
dawna koleżanka z osiedla.
Razem z Kaszubem i jego bra-

tem Dawidem rozrabiali na
trybunach. Dziewczyna nie
nosi już jednak koszulki z literą
„F”, lecz mundur policji. Jako
specjalistka od rozbijania struktur mafijnych, tym razem ma za
zadanie poradzić sobie z układem znad morza. W tym celu
nawiązuje kontakt z Dawidem
– miłością z zadymiarskich czasów. Chłopak (obecnie lekarz)
ma znów wejść do grupy i być
policyjną wtyczką. Taki jest
punkt wyjścia do kolejnych,
dramatycznych wydarzeń.
Film zaskakuje autentycznością. Olencki zadbał o to,
aby wszystko, co widać na
ekranie, było jak prawdziwe.
Kiedy osiłki piorą się w zorganizowanej przez siebie bitwie,

to aż można poczuć ból. Te
i inne sceny, że zacytuję „pizgania”, to światowy poziom
realizacji. Nie raz zamykałem
oczy, ponieważ były przerażające. Ich wysoki poziom filmowania zaskakuje tak samo jak
kilka kreacji aktorskich. Przede
wszystkim na gratulacje zasługuje Mateusz Damięcki. Aktor
budzi strach, podobnie jak
Jan Frycz w serialu „Ślepnąc
od świateł”. Dali radę m.in.
Wojciech Zieliński i Weronika
Książkiewicz. Artystka wreszcie miała okazję zagrać inną

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Wałbrzyska Filharmonia Sudecka zaprasza w niedzielę, 7 listopada o godz.
19.00, na koncert Queen symfonicznie.
Muzyka tego legendarnego zespołu w
wykonaniu chóru i orkiestry Alla Vienna
oraz śpiewającego aktora w roli Freddiego
Mercury, to jedyny w swoim rodzaju projekt
z pogranicza gatunków, łączący symfoniczne pierwiastki muzyki zespołu Queen z
rockowym potencjałem orkiestry salonowej
i majestatycznego, 20-osobowego chóru.
Bilety dostępne na www.ticketmaster.pl

Gwoździem po ekranie

Wydawało mi się, że filmowcy definitywnie porzucili penetrowanie środowisk
kibicowskich, a Patryk Vega
powiedział już wszystko o
ludziach z klubowymi szalikami na szyjach i bejsbolami w
rękach. Tymczasem Cyprian T.
Olencki z Tomaszem Klimalą
najpierw napisali porywający
scenariusz zatytułowany „Furioza”, a później ten pierwszy
zrealizował równie dobry film.
Jego bohaterami są, jak o
sobie mówią, chuligani stadionowi. Ich pasją, a właściwie życiem, nie są emocje związane ze strzelaniem
bramek ich ulubionej drużyny, lecz ustawki z innymi
mieszkańcami siłowni. Na tle

Rockowo i symfonicznie

postać niż tylko atrakcyjną
blondynkę. Trudno uwierzyć,
ale w tak licznej obsadzie,
trudno znaleźć słabsze punkty.
„Furioza” trzyma w napięciu
od początku aż do ostatniej,
sto trzydziestej czwartej minuty. Film dobrze się ogląda.
Potrafi zaskoczyć. Jest atrakcyjny nie tylko w warstwie
wizualnej, ale też dramaturgicznej. Niebanalna historia
prowokuje do stawiania sobie
kilku nieoczywistych pytań. Na
przykład, czy warto brać udział
w tym prymitywnym biciu po

mordach? Dawid przyznaje w
pewnym momencie, że nigdy
tak nie czuł, że żyje, jak kiedy wstąpił do Furiozy. Obraz,
co prawda jest przepełniony
przemocą jak puszka paprykarza w latach 80., to trudno
zarzucić twórcom nadmierne
epatowanie nią. Czujemy, że
jest ona wyłącznie częścią ich
życia. Mimo, że to nie moje
kino, to z przyjemnością muszę
przyznać, że „Furiozę” warto
obejrzeć.
Ocena 8/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Już w najbliższą niedzielę (7 listopada) o 12:30, na deskach wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora zobaczymy spektakl opowiadający
przygody Szewczyka Dratewki. Na przedstawienie zapraszamy dzieci
w wieku 3+. Beztroski i dobroduszny Szewczyk Dratewka wędruje
przez świat w poszukiwaniu „swojego” miejsca. Podczas długiej,
często niebezpiecznej, ale i fascynującej wędrówki spotyka mrówki,
pszczoły oraz kaczki, którym bezinteresownie pomaga, za co zwierzęta są mu bardzo wdzięczne. Okazuje się, że wkrótce będą mogły
odwdzięczyć się Szewczykowi. Na scenie zobaczymy: Pawła Pawlika,
Pawła Kuźmę, Martę Kaczmarczyk oraz Rafała Gorczycę w roli tytułowego Szewczyka. Bilety – 20 zł (normalny) oraz 18 zł (ulgowy dla
dzieci do 12. roku życia).
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Okiem gracza

Transmisje coraz popularniejsze
Ostatnio na blogu o nazwie „Streamlabs”, który regularnie opisuje branżę transmisji na żywo,
upubliczniono raport dotyczący udziałów różnych platform streamingowych w życiu oglądających. W dokumencie pojawiły się takie giganty jak Twitch, Facebook Gaming oraz YouTube
Gaming.
SKN

Prawnik radzi
Czy po śmierci właściciela umowa
najmu wygasa? Odpowiada nasz
prawnik Adam Daraż.
Zgodnie z treścią art. 922
§ 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe
zmarłego przechodzą z chwilą
jego śmierci na jedną lub kilka
osób stosownie do przepisów
księgi niniejszej. Do spadku
wchodzą w szczególności
prawa rzeczowe, z wyjątkiem
tych, które ukształtowane
zostały przez ustawodawcę

jako wygasające z chwilą
śmierci uprawnionego (a więc
niedziedziczne).
Praw i obowiązków dziedzicznych nie można w drodze
czynności prawnych uczynić
niedziedzicznymi, a więc wyłączyć ze spadku i przykładowo
sprawić ich wygaśnięcie z chwilą śmierci podmiotu uprawnionego lub zobowiązanego albo

spowodować ich przejście na
określone osoby, niezależnie od
tego, czy są one spadkobiercami, czy też nie. Z uwagi na to
możemy stwierdzić, iż najem
stanowi prawo majątkowe
wchodzące w skład spadku,
a więc podlega dziedziczeniu
przez spadkobierców.
Zatem prawo najmu podlega normalnym zasadom
dziedziczenia i przechodzi na
spadkobierców po zmarłym
w odpowiednich częściach,
a więc w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.
Zatem najemca, po dokonaniu
nabycia spadku przez spadkobierców zmarłego wynaj-

UWAGA KONKURS

Nie wiemy jak wy, ale my w dzieciństwie uwielbialiśmy naleśniki
i placki ziemniaczane. Miłość do jednych i drugich pozostała nam
do dziś. Te pierwsze w najróżniejszych wariacjach zjecie w Fabryce
Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu (Piaskowa Góra, ul. Obrońców
Westerplatte). Podajemy dokładny adres, bo osoby z innych dzielnic
lub spoza miasta mogą mieć kłopot, by znaleźć knajpkę. Ale warto
jej poszukać. Zjecie tam pysznie i do syta, a dzięki nam dodatkowo
także trochę taniej. Wystarczy wziąć udział w konkursie i poprawnie
odpowiedzieć na pytanie. Zerknijcie na fotografię obok. W którym
wałbrzyskim parku, latem jest tak pięknie?
Pokażcie kupon z dobrą odpowiedzią w lokalu, a za wybranego
naleśnika zapłacicie 2 zł mniej. Na miłośników dobrego jedzenia
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Fabryce Naleśników i
Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (3 listopada)
do piątku (5 listopada). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu, a także otrzymacie
na wynos.

mującego, powinien zwrócić
się do nich o ewentualne
rozstrzygnięcia w zakresie
dalszego trwania umowy i
regulacji czynszu, albowiem
śmierć wynajmującego w
dalszym ciągu powoduje konieczność opłat czynszowych
za lokal mieszkalny.
W razie śmierci właściciela
lokalu mieszkalnego umowa najmu trwa nadal, albowiem z chwilą nabycia spadku
przechodzi to prawo automatycznie na spadkobierców
zmarłego wynajmującego.
Zasadny może być jedynie
aneks do umowy, wskazujący
na nową okoliczność i nowych

CHALLENGER
W świetle wydarzeń, które niedawno
działy się w świecie Twitcha i o których
pisaliśmy na łamach WieszCo, takie
zmiany nie wydają się zaskakujące. Coraz częściej różni streamerzy rezygnują z
transmisji na fioletowej stronie na rzecz
swoich rywali. Jedni z najbardziej znanych, którzy przeszli na YouTube, to Ben
„DrLupo” Lupo oraz Tim „TimTheTatman”
Betar. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości Twitch w końcu będzie musiał
oddać pałeczkę pierwszeństwa któremuś
z konkurentów.

wynajmujących – jednak nie
ma konieczności zmiany całej
umowy, o ile będą strony trwać
przy dotychczasowej umowie.
Reasumując z uwagi na
śmierć wynajmującego obecna sytuacja najemcy nie uległa
zmianie – umowa trwa i nadal
obowiązuje, a więc obciążają
najemcę wszelkie obowiązki
z tego tytułu. Po zakończeniu
postępowania spadkowego
może najemca lub wynajmujący jedynie poprosić o aneks
do umowy, wskazujący na
nowych wynajmujących.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.

„Magini Wody” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstrock.com)

Okazuje się, że Facebook Gaming
pojawił się wyżej w rankingu niż YouTube Gaming, zarówno pod względem
oglądalności, jak i również łącznego
czasu trwania streamów na powyższych
witrynach. Co więcej, na Facebooku
oglądalność wciąż rośnie, ze stratą dla
YouTube o 13% oraz stratą dla Twitcha
o 11%. Najchętniej oglądane grupy e-sportowe to Valorant Masters (ponad
31.7 M obejrzanych godzin), ESL Pro
League XIV (28.0 M obejrzanych godzin)
oraz LCK (25.2 M godzin).
Jeżeli chodzi o zainteresowanie produktami wydawców gier, to największą
popularnością cieszą się tytuły ze stajni
Riot Games, Rockstar i T2, a najczęściej
odwiedzane kategorie strumyków to
„Just Chatting” (polegający na rozmowach widzów z osobą transmitującą),
„Grand Theft Auto V” oraz „League of
Legends”.

Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
W którym wałbrzyskim parku,
latem jest tak pięknie?

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

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

» Przed zimą warto zadbać o swój sprzęt, by wiosną cieszyć się z jego niezawodności

Rower jest OK

Rowerowe SPA przed zimą
Czasu nie da się oszukać. Listopad to ta pora, gdzie większość odstawia
rower w kąt na zbliżającą się zimę. Jak go zabezpieczyć, gdzie bezpiecznie przechować, co zrobić, by z przyjemnością w nienaruszonym stanie
wyruszyć na nim ponownie wiosną na szlak?
Ostatnie październikowe
weekendy były naprawdę
przyzwoite do jazdy. Choć
zimny i mocny wiatr potrafiły
co niektórym dać się we znaki,
to zdecydowanie warto było
skorzystać z przebijających się
ciepłych fal promieni słonecz-

UWAGA

nych. Tak zbawiennych i przyjemnych podczas przejażdżki
o tej porze roku.
Spadające temperatury,
przymrozki, ślisko, ponuro,
deszcz i szybko zapadające
ciemności – to niewątpliwie
mocne argumenty dla wielu

z was, by odstawić rower na
zbliżającą się zimową porę.
Zanim jednak ostatecznie
zdecydujecie się, że to ten
ostatni raz w tym sezonie,
warto odpowiednio się do
tego przygotować. Pamiętajcie, że nawet najlepszy

sprzęt źle lub niefortunnie
przechowywany, może za
kilka miesięcy wyglądać niezbyt korzystnie, a wrażliwe
podzespoły mogą nadawać
się do wymiany.
Przede wszystkim miejsce.
To, gdzie przechowujecie ro-

wer, ma ogromne znaczenie.
Unikajcie balkonów i wilgotnych pomieszczeń. Również
przypięcie i pozostawienie roweru na zewnątrz na stojaku
rowerowym nie jest dobrym
pomysłem. Wszędzie tam,
gdzie wpływ na nasz rower

KONKURS

Jeśli szukacie przytulnej knajpki na rodzinny obiad lub zacisznego
miejsca, by pogadać ze swoją drugą połówką, świdnicka Restauracja
Kryształowa nadaje się do tego jak mało która. Poza tym zjecie tu
naprawdę smaczny posiłek, a ponadto zostanie wam jeszcze na deser,
bo za główne danie zapłacicie mniej. Jak to możliwe? Wystarczy, że
pobawicie się wspólnie z nami w cotygodniowym konkursie. Spójrzcie
na fotografię obok? Z jakiego szczytu w Górach Stołowych zrobiono
to zdjęcie?
Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu i pokażcie przy
zamówieniu w knajpce. Tylko wtedy otrzymacie 15-procentową
bonifikatę na wybraną przez was potrawę. I jeszcze jedno. W naszej
zabawie nie ma żadnych limitów, ani ścigania się, a zasada jest prosta.
Znacie odpowiedź, jecie taniej. Na miłośników pysznego jedzenia i
tych mających kupony z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od środy (3 listopada) do piątku (5 listopada). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie na
miejscu.

mogą mieć warunki atmosferyczne, to na pewno odcisną
swoją siłę na częściach pojazdu. Linki hamulcowe i od
przerzutek – posmarowane
olejem przed zimą możecie
odkryć wiosną przerdzewiałe.
Nawet nowy łańcuch pozostawiony w miejscu, gdzie
wilgoć, mróz i woda na niego ciągle oddziałują, może
nadawać się do wymiany. Jeśli
to tylko możliwe, zostawcie
rowery w suchych i ogrzewanych miejscach. Dobrze
zakryć go specjalnym pokrowcem albo nawet owinąć
folią. W pomieszczeniu nie
jest to konieczne, ale zawsze
uchroni to cały rower przed
pyłem, kurzem czy przypadkowymi uszkodzeniami ramy.
Nie wspomnę o atmosferze na
zewnątrz.
Nim jednak uśpicie swój
jednoślad w zimowy sen,
warto poświęcić mu dłuższą
chwilę po ostatniej przejażdżce. Mycie z wszelkich brudów
całego roweru to obowiązek.
Porządne czyszczenie łańcucha i zębatek, wytarcie do
sucha i oliwienie. Następnie
ustawienie przerzutek w pozycji na najniższej zębatce.
Najważniejsze, by łańcuch i
linki były jak najmniej napięte.
Trochę oleju warto wprowadzić w pancerze linek. Ściągnijcie elektroniczne gadżety,
lampki, licznik. Przechowajcie
je w szufladzie, wyciągając
wcześniej baterie. Warto przesmarować również oczyszczone i suche łożyska. Idealnie
będzie, jeśli macie do dyspozycji haki, by rower powiesić,
żeby nie stał na kołach. Takie
rowerowe SPA sprawi, że po
przerwie wyjedziecie z czystą
przyjemnością, a rower nie
będzie wymagał wiele pracy.
Podzespoły wytrwają z wami
znacznie dłużej niż „byle do
wiosny”.
Tomasz Czeleń

KUPON
Z jakiego szczytu w Górach Stołowych
zrobiono to zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Jak działa i czy uzależnia?
Ashwagandha bije ostatnio rekordy popularności. Jej właściwości doskonale wpisują się w potrzeby dzisiejszego człowieka. Co to za roślina? Skąd pochodzi? I czy każdy
może ją stosować?
Ashwagandha znana też
jest pod innymi nazwami,
np. witania ospała, indyjski
żen-szeń, zimowa wiśnia czy
śpioszyn lekarski. Stosowana
jest od setek lat. Bardzo często wykorzystują ją medycy
ajurwedyjscy.
Jej nazwa odnosi się do
charakterystycznego zapachu rośliny i jej właściwości.
Przypomina woń konia, stąd
„ashwa” (koń) i „gandha”
(siła), którą ma dawać jej
spożywanie. W ashwagandzie
znajdziemy witanolidy, alkaloidy, sitoinozydy i flawonoidy, a
także wiele cennych witamin i
minerałów

Uspokajające działanie ashwagandhy to najlepiej z udokumentowanych właściwości tej
rośliny. Stąd też jej popularność
w obecnych czasach, kiedy wielu z nas zmaga się z nadmierną
nerwowością, brakiem odpoczynku czy szybkim tempem
życia. Obecne w ashwagandzie
składniki poprawiają ogólną
wydolność organizmu, łagodzą
lęk, wspomagają procesy regeneracyjne i wspomagają funkcje
poznawcze.
Dla kogo ashwagandha?
Mimo licznych właściwości
prozdrowotnych, nie jest lekiem na wszystkie schorzenia
i nie można stosować jej bez

ograniczeń. To adaptogen,
który oddziałuje na ciało i
umysł. Pomaga przystosować się organizmowi do niekorzystnych warunków, np.
wspomaga jego kondycję w
czasie długiej ekspozycji na
stres i przewlekłe zmęczenie.
Ashwagandha nie jest toksyczna, o ile jest odpowiednio
stosowana i nie ma przeciwwskazań, by po nią sięgać.
Polecana jest osobom nerwowym, zestresowanym, a także
sportowcom. Zwolennicy
medycyny naturalnej przekonują, że jest zdecydowanie
lepszym wyborem niż kolejny
kubek kawy (ashwagandha,

Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ
ZDROWY STYL ŻYCIA
Ponad 270
zbilansowanych przepisów.
Mnóstwo porad.

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)
REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Uspokajające działanie ashwagandhy to najlepiej
z udokumentowanych właściwości tej rośliny

Jest wiele schorzeń, w których
pomocna jest ashwagandha

» Ashwagandha nie jest toksyczna, o ile jest odpowiednio stosowana

w przeciwieństwie do kofeiny,
nie powoduje chwilowego zastrzyku energii i nie uzależnia).
Po ashwagandhę można
również sięgać w problemach
ze snem. Jej wyciszające właściwości pomogą się wyciszyć,
co może ułatwić zasypianie.
Lepsza będzie też jakość snu.
W aptekach kupić można
ashwagandhę w kapsułkach,

tabletkach oraz w płynie.
Przed jej zastosowaniem
warto skonsultować się z
lekarzem. To ważne zwłaszcza w przypadku osób, które
chorują przewlekle (np. na
cukrzycę lub nadciśnienie
tętnicze). Przeciwwskazaniami do stosowania ashwagandhy jest ciąża i karmienie
piersią.
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By kuracja przyniosła pożądany efekt, musi być kontynuowana co najmniej przez dwa
miesiące. Mogą też pojawić
się skutki uboczne, wśród
których najczęściej odnotowywano zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz nudności
i wymioty.
Agnieszka Gotówka,
tekst pochodzi z portalu biokurier.pl

• Działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, stąd stosowana jest w schorzeniach jelit, zapaleniach stawów i nerek.
• Działa przeciwbakteryjnie na szczepy Gram-dodatnie (np. Staphylococcus aureus) i Gram-ujemne (np. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae).
• Ma właściwości antyoksydacyjne.
• Pozytywnie wpływa na serce i układ sercowo-naczyniowy.
• Niektóre z badań wskazują na przeciwnowotworowe działanie ashwagandhy.
• Działa uspokajająco, przeciwlękowo.
• Łagodzi stres poprzez obniżenie poziomu
kortyzolu.
• Wspomaga leczenie chorób neurodegeneracyjnych (np. choroby Parkinsona lub Alzheimera). Obecne w roślinie składniki chronią komórki układu
nerwowego przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi (toksyny, trucizny) i wewnętrznymi
(wolne rodniki).
• Obniża poziom cholesterolu we krwi.
• Wspomaga płodność i korzystnie
wpływa na libido.
• Wzmacnia odporność.

Fot. użyczone (Sklep Frontosa)

» Tak wygląda zbiornik z tzw. ciemną wodą

Słyszeliście o black water?
Ciemno brązowa woda, słabe światło, liście na dnie oraz gałęzie i praktycznie brak roślin. Czy
właściciel zapomniał o swoim akwarium? Otóż nie...tak wygląda zbiornik z tzw. ciemną wodą.
Cóż to takiego?
To akwarium biotopowe,
a jego głównym celem jest
odwzorowanie naturalnych
warunków, jakie występują

w przyrodzie. Dokładnie w
lasach deszczowych Amazonii, gdzie występują tylko
dwie pory roku (deszczowa

i sucha) i właśnie w porze
deszczowej woda zalewa
część lasów wraz z liśćmi,
starymi gałęziami, korzeniami

i całą leśną biomasą, przez
co znacząco zmienia swoje
parametry. Staje się ciemno
brunatna kwaśna i miękka od

uwalnianych garbników. Stąd
nazywa się black water.
Jest to bardzo unikatowa
aranżacja, ponieważ akwa-

rium kojarzy się z krystalicznie czystą wodą i niemalże
sterylnymi warunkami. Jednak w naturalnych warunkach ciężko o takie. Przez
ograniczoną ilość światła
niewiele roślin poradzi sobie
w takich warunkach, ale z
powodzeniem możecie użyć
takich, jak choćby: anubias,
kryptokorynę, mchy czy mokrozorię. Można zdecydować się także sadzić rośliny,
które będą miały korzenie w
wodzie, a reszta rośnie nad
taflą wody (rośliny bagienne). To filodendron, monster,
skrzydłokwiaty, papirusy lub
rośliny pływające takie jak
pistia. Na dno można użyć
suchych liści dębu, buku lub
olchy czarnej.
Jeśli chodzi o ryby, to jest
ich cala masa od małych pielęgniczek, które mają około
4 cm, do naprawdę dużych
okazów w granicach 40cm.
Może warto zainteresować się
trochę inną formą akwarystyki
i przy okazji poczytać co nieco
na temat Amazonii.
Daniel Sanigórski
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Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
2 - donosiciel z prądem
7 - przestawiona dzielnica
Warszawy oznaczająca energię i siłę
witalną
8 - słodkie połączenie setki z
agencją wywiadowczą
9 - serwowany przez polityków
masarski wyrób
10 - zabić bez litery pod statkiem
11 - przerażająca dla wielu
mężczyzn słuszność grup
społecznych
Pionowo:
1 - boimy się go chodząc na
palcach,j choć stary i śpi
3 - słaby i bez charakteru z muszlą
4 - nieudana przykrywka
5 - napój na ławę bez tajemnic
6 - znienawidzony przez kierowców
rodzaj obuwia
9 - dziwaczka w szpitalnym łóżku
10 - kłamstwa w dawnych oknach
12 - bezkresny angielski krok

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - ponowne ujawnienie cechy nie pojawiającej się w
kilku ostatnich pokoleniach
– atawizm
4 - cienka elastyczna przegroda między dwoma ośrodkami
– membrana
5 - substancja pobudzająca
do działania, rozbudzająca
zmysły – afrodyzjak
7 - zachowanie wyrażające
niezadowolenie, grymaszenie – dąsy
8 - jednokondygnacyjny, podmiejski dom mieszkalny, z
werandami – bungalow
9 - apetyt, pragnienie, zachcianka, ochota – chrapka
12 - wynik mnożenia – iloczyn
14 - wyróżniony napis umieszczony nad tekstem – nagłówek
16 - stan psychiczny związany
z poczuciem zagrożenia – lęk

17 - stosunek masy danej substancji do zajmowanej przez
nią objętości – gęstość
Pionowo:
1 - przeciwnik, oponent –
adwersarz
2 - zjawisko powstania pozornego obrazu odległego
przedmiotu - fatamorgana
6 - warstwa atmosfery powyżej
60 km nad powierzchnią Ziemi
w termosferze – jonosfera
7 - szczegół bez znaczenia,
sprawa mało ważna – drobiazg
10 - znak rozpoznawczo-bojowy – herb
11 - cukier spożywczy poddany wysokiej temperaturze,
uzyskujący brązową barwę
– karmel
13 - dno niewielkiego pojemnika – denko
15 - głuchy dźwięk powstający,
gdy ciężkie przedmioty uderzają o siebie nawzajem – łoskot
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program tv

Piątek

21:30
TVN

21:05

5 - 11 listopada 2021
Poniedziałek

TVN

TVP1

23:20

Węże w samolocie

POLSAT

Hawaje. Sean Jones (Nathan Phillips) widzi,
jak handlarz narkotyków i bronią Eddie Kim
(Byron Lawson) zabija znanego prokuratora
z Los Angeles. Świadek tej zbrodni jest teraz
jedyną osobą, która może doprowadzić do
skazania nieuchwytnego dotąd gangstera.
Sean daje się przekonać do zeznawania
przed ławą przysięgłych. Proces jednak
odbywa się w Los Angeles, więc mężczyzna w asyście agenta FBI Neville’a Flynna
(Samuel L. Jackson) wyrusza w kilkugodzinną
podróż samolotem.

22:20

Przełęcz ocalonych

POLSAT

Oﬁcer Blart
komedia sensacyjna, USA, 2009

Paul Blart od dawna marzy o zostaniu
policjantem. Nigdy jednak nie zrealizował
swoich pragnień, gdyż stan zdrowia i spora
nadwaga nie pozwoliły mu przejść pomyślnie wymaganych testów. Mężczyzna mieszka
z matką, samotnie wychowuje nastoletnią
Mayę i pracuje jako strażnik w centrum
handlowym. Córka namawia go, by zaczął
się z kimś spotykać. Jej życzenie może się
spełnić, gdy Paul poznaje czarującą Amy
Anderson, która zdaje się darzyć
go sympatią.

Desmond T. Doss dorasta wraz z bratem
w rodzinie, na której I wojna światowa odcisnęła
trwałe piętno. Ojca chłopca wciąż dręczą
wspomnienia poległych na froncie kolegów.
Szuka on zapomnienia w alkoholu i wyładowuje
negatywne emocje na żonie. Pomimo trudnej
sytuacji kobiecie udaje się zaszczepić synom
chrześcijańskie wartości i głęboką wiarę.
Mijają lata. Amerykanie toczą zacięte walki
z Japończykami na Pacyﬁku. Desmond wstępuje
do armii jako obdżektor - odmawia noszenia
broni i pozbawiania życia.

Wtorek

thriller, Niemcy, USA, 2006

Niedziela
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dramat wojenny, Australia, USA, 2016

Kosmici okupują Ziemię. Ludzie nie są
w stanie stawić oporu przybyszom, których
dowódcy porozumiewają się telepatycznie
z podwładnymi. Bezwzględni, okrutni
wrogowie opanowują kolejne miasta, niszcząc
je i mordując miliony przedstawicieli ludzkiej
rasy. Armie całego świata łączą siły, aby podjąć próbę pokonania potężnego przeciwnika.
Zjednoczone wojska różnych państw działają
jako United Defense Force. W ramach walki
z najeźdźcą szykują zakrojoną na szeroką skalę
ofensywę we Francji.

sobota

23:40

21:35

Na skraju jutra
ﬁlm sf, Australia, USA, 2014

Kapitan Ameryka:
Zimowy Żołnierz
POLSAT

Sobota

Środa

23:40

Most szpiegów

TVP1

thriller, Niemcy, USA, Indie, 2015

Lata 50. Stosunki ZSRR z USA są coraz bardziej
napięte. Aresztowany w Nowym Jorku
sowiecki szpieg Rudolf Abel czeka na rozprawę.
Brookliński prawnik James Donovan, były
oskarżyciel w procesach norymberskich, zgadza
się zostać jego obrońcą. W obliczu zimnowojennej paranoi to odważna decyzja, która
naraża go na krytykę. Adwokat wierzy jednak,
że każdy człowiek zasługuje na rzetelny proces.
Jego relacje z klientem oparte są na szacunku.
Donovan podkreśla, że wykonywał tylko
swoje obowiązki.

Czwartek

22:10

Okup za córkę

POLSAT

dramat obyczajowy, USA, 2019

Podczas wycieczki szkolnej przestępca Carter
(Lucas Kerr)obezwładnia córkę Rachel (Scottie
Thompson), Lindsey (McKinley Blehm),
wrzuca ją do swojego vana i ucieka. Wszystko
to dzieje się na oczach przerażonej matki,
która jest opiekunką uczniów. Bezwzględny
napastnik zaczyna prowadzić z kobietą niebezpieczną grę psychologiczną. Dzięki zamontowanej w samochodzie Rachel kamerze
śledzi każdy jej krok. Grozi zabiciem Lindsey,
jeśli matka dziewczyny nie podporządkuje się
jego rozkazom.

Morderstwo w Orient Expressie
dramat kryminalny, Malta, USA, 2017

Po rozwiązaniu kolejnej zagadki Herkules
Poirot, który cieszy się opinią najskuteczniejszego detektywa na świecie, wyrusza
w podróż luksusowym Orient Expressem
do Paryża, skąd ma przedostać się do
Anglii. Pewnej nocy w pociągu dochodzi
do brutalnego morderstwa, którego oﬁarą
pada wpływowy amerykański biznesmen.
Belgijski śledczy niezwłocznie przystępuje do
wyjaśnienia kryminalnej zagadki. Mordercą
może okazać się każdy spośród trzynaściorga
jego współpasażerów.

piątek

5 listopada

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dzika Austria - ﬁlm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna - spotkajmy się - Dorota Ligęza
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Zacznij od zdrowi
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2019
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
15:55 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!
20:00 Lego Masters

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

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej?
08:30 Kronos - Zemsta - magazyn kulturalno-społeczny
09:05 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Lady Roxana
Panufnik - rozmowa
09:40 Czy jest tu panna na
wydaniu? - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 1977, reż.
Janusz Kondratiuk, wyk.
Roman Kłosowski, Jan
Wrona, Beata Andrzejewska, Henryk Hunko,
Krzysztof Kowalewski,
Helena Norowicz,
Włodzimierz Saar, Jan
Himilsbach, Władysław
Ogórek, Regina Regulska
11:00 Dom - serial TVP
12:35 Patrząc pod słońce
- dramat, prod. Polska,
1971, reż. Konstanty
Ciciszwili
13:30 Cecilia Bartoli i przyjaciele - dokumentalny

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM SF

DRAMAT SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji! - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:25 Kulisy serialu
Na sygnale - felieton
21:35 Na sygnale - serial
22:10 Nie lubię poniedziałku
00:05 Komando Foki atakuje ﬁlm akcji
01:45 SEAL Team - komando
Foki - serial, prod. USA

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
rozrywkowe
22:20 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:25 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
00:30 Kibole
- ﬁlm obyczajowy
02:10 Iceman: Historia
mordercy
- dramat, prod. USA,
2012
04:05 Uprowadzenie Agaty
- ﬁlm obyczajowy
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Na skraju jutra
- ﬁlm S-F,
USA, Kanada, 2014,
reż. Doug Liman,
wyk. Tom Cruise, Emily
Blunt, Brendan Gleeson,
Bill Paxton, Jonas Armstrong
23:50 Śmierćnadejdziedziś
- ﬁlm horror
USA, 2017, reż. Christopher
Landon, wyk. Jessica
Rothe, Israel Broussard,
Ruby Modine, Charles
Aitken, Laura Clifton
01:55 Kuba Wojewódzki
02:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
04:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

22:05 Ojciec chrzestny
W epickim arcydziele
Francisa oppoli możemy
podziwiać Marlona Brando
w nagrodzonej Oskarem
roli patriarchy rodu Corleone. Coppola z rozmachem
kreśli portret sycylijskiego
klanu w Ameryce, w
chwilach wzlotów i
upadków, po mistrzowsku
ukazując zarówno prywatne życie rodziny, jak i
ciemne interesy, w jakie
się zaangażowała.
02:00 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy

15:05 Faraon - dramat,
prod. Polska, 1965
17:40 Paryż. Śladami
Chopina - cykl reportaży
18:00 Informacje kulturalne
18:30 Wydarzenie aktualne
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
20:05 Wieczór kinomana
- Dogman
- ﬁlm fabularny,
prod. Włochy, Francja,
2018, reż. Matteo Garrone,
wyk. Marcello Fonte
21:55 Dzięki za deszcz
- ﬁlm dokumentalny
23:35 Teraz animacje!
- Wychodzę po papierosy
23:50 Informacje
kulturalne
00:25 Salvador - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1985

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Liberator 2
22:00 Rocky 3
00:00 Nieśmiertelny 2
02:15 Castle - serial
kryminalny
03:10 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
04:55 Menu na miarę
- program kulinarny
05:30 Dyżur - serial
dokumentalny

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

21:05 Czego pragną
dziewczyny
- ﬁlm komedia,
USA, 2003, reż. Dennie
Gordon, wyk. Amanda
Bynes, Colin Firth, Kelly
Preston, Eileen Atkins,
Anna Chancellor, Jonathan
Pryce, Oliver James, Sylvia
Syms
23:15 Prawdziwa jazda II
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Tim
Story, wyk. Kevin Hart,
IceCube, Tika Sumpter,
Olivia Munn, Ken
Jeong
01:25 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 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
Gwiazdy Kabaretu
21:00 Troje pod przykrywką
22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:05
Gorączka. Thriller w formie
monumentalnej sagi,
wspartej na dwóch wielkich
kreacjach aktorskich. Neil
McCauley jest złodziejem-artystą, kierującym się zasadą
pierwszeństwa nad życiem
osobistym i potrzebami
otoczenia.

TV Trwam
12:03 Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05 Pod
opieką Limanowskiej Pani
13:30 Msza święta 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje14:55
Słowo życia 15:00 Modlitwa
w Godzinie Miłosierdzia Koronką do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Siódmy sakrament 16:35
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
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:40 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:20 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
08:45 Pełnosprawni - magazyn
dla niepełnosprawnych
09:15 Fascynujący świat
- Wielki brytyjski test
na inteligencję - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2020
10:25 Sprawa dla reportera
11:20 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:20 Shalako - ﬁlm fabularny
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy magazyn kulinarny

05:25 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 Modlitwa w nauce papieża
Franciszka - magazyn
12:15 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
rozrywkowe
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022
- widowisko muzyczne
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:50 Słowo na niedzielę
- Tajemnicza koperta
czyli kpina na porcelanowy jubileusz
18:00 Panorama

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:30 Aladyn i król
złodziei
Aladyn i Dżasmina przygotowują się do hucznego
wesela. Plany krzyżuje
im chciwy Kasim, który
wraz z czterdziestoma
towarzyszami chce ukraść
Rękę Midasa - magiczny
przedmiot zamieniający
w złoto wszystko, czego
dotyka.
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
20:05 Kuchnia

07:00 Muzyka lekka, łatwa
i przyjemna - program
rozrywkowy
07:55 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:20 Tamte lata, tamte dni Andrzej Titkow
08:35 Wydarzenie aktualne
09:05 Kaseta: dokumentalna
składanka - ﬁlm dokumentalny, prod. Niemcy,
USA, 2016
10:45 Serialowa nostalgia
- Wojna domowa - serial
komediowy TVP
12:35 Do dzieła - magazyn
13:00 Człowiek w dziczy
- western, prod. USA
14:55 Mieszczanie
żywieccy - cykl
dokumentalny
15:35 Bolszoj - serial
16:40 Retro kino - Niech żyje
wolność - komedia
18:40 Co dalej?
19:05 Legendy Rocka

06:00 Castle - serial
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Mocne sobotnie
kino: Rocky 4
Rocky wyjeżdża do ZSRR,
by stoczyć walkę z tamtejszym mistrzem i pomścić
swojego zmarłego
przyjaciela.
21:50 Koliber
Bezdomny były żołnierz
sił specjalnych przejmuje
tożsamość innej osoby.
Nowe możliwości otwierają mężczyźnie drogę do
dokonania zemsty.

05:05 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
13:30 Hotel Paradise
15:30 Pluto Nash
- ﬁlm komedia, USA,
2002, reż. Ron Underwood, wyk. Eddie Murphy,
Randy Quaid, Rosario
Dawson, Joe Pantoliano,
Jay Mohr, Luis Guzman,
James Rebhorn, Burt
Young, Pam Grier, John
Cleese, Alec Baldwin
17:40 Pieniądze to nie
wszystko - ﬁlm komedia,
Polska, 2001, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Marek
Kondrat, Stanisława
Celińska, Sylwester Maciejewski, Cezary Kosiński

06:00 Flintstonowie 06:30
Dzielna Mysz 06:50 Galileo
10:55 Ostatni smok 4: Bitwa
o Ogień Smoczego Serca
Smok Drago, zaprzyjaźniony
z królem Brytanii, po jego
śmierci ma dopilnować,
by władzę po nim objął
godny następca.
13:00 STOP Drogówka
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo
20:00 Opowieści z Narnii: Książę
Kaspian Magiczny świat
wykreowany w powieściach
C.S. Lewisa ożywa ponownie
w drugiej ﬁlmowej odsłonie
sagi zatytułowanej . Od
przygód Łucji, Zuzanny,
Edmunda i Piotra Pevensie
w Narnii minął już rok.
Zgodnie z obietnicą Aslana,
dzieci powracają tam, jednak
w czasie ich nieobecności
w Narnii minęło ponad 1000
lat. 23:05 Sprawiedliwi

REALITY SHOW

TELETURNIEJ

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

14:55 Rolnik szuka żony
- reality show
15:55 Tajemnice
miasteczka - serial
kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Wojenne dziewczyny
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę - Przełęcz
ocalonych - dramat
24:00 Nie lubię poniedziałku
01:55 Mistyﬁkacja
- ﬁlm fabularny
03:35 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:25 Z pamięci
- felieton
04:30 Zakończenie

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
20:00 The Voice of Poland
22:40 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:45 Kino relaks
- Różowa Pantera 2
- komedia kryminalna,
prod. USA, 2009
01:30 Władza
- ﬁlm prod. USA,
2013, reż. Allen Hughes,
wyk. Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta - Jones, Jeﬀ rey
Wright
03:25 Rodziny się
nie wybiera
05:20 Zakończenie

22:15 Mamma Mia:
Here We Go Again!
- ﬁlm komedia, USA,
Wielka Brytania, Japonia,
2018, reż. Ol Parker, wyk.
Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Alexa
Davies, Julie Walters,
Christine Baranski, Pierce
Brosnan, Colin Firth,
Stellan Skarsgard
00:55 Oldboy: Zemsta
jest cierpliwa
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2013, reż. Spike
Lee, wyk. Josh Brolin,
Elizabeth Olsen, Sharlto
Copley, Samuel L. Jackson,
Michael Imperioli, Rami
Malek
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny

21:05 Kapitan Ameryka:
Zimowy żołnierz
W efektownym hicie,
Kapitan Ameryka połączy
siły z Czarną Wdową oraz
najnowszym sojusznikiem
Falconem . Po zakończonej
sukcesem bitwie o Nowy
Jork Steve Rogers, alias
Kapitan Ameryka, przenosi
się do Waszyngtonu i
próbuje przyzwyczaić się
do życia w nowoczesnym
świecie.
00:15 Obcy kontra
Predator 2
02:00 Świat według
Kiepskich
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

20:00 Bilet do kina
- Jeremiah Johnson
- ﬁlm prod. USA, 1972,
reż. Sydney Pollack, wyk.
Robert Redford, Will Geer,
Delle Bolton
22:00 58. KFPP w Opolu
23:10 Seans kultowy Mechaniczna pomarańcza,
prod. Wielka Brytania,
USA, 1971, reż. Stanley
Kubrick, wyk. Malcolm
McDowell, Patrick Magee,
Warren Clarke, Adrienne
Corri, James Marcus
01:30 Mieszczanie
żywieccy - cykl
dokumentalny
02:05 Co dalej?
02:35 Wieczór kinomana
- Dogman - ﬁlm fabularny,
prod. Włochy, Francja

23:50 Herkules
- ﬁlm przygodowy
Herkules, syn boga Zeusa,
posiadając nadludzką siłę,
podróżuje po starożytnej
Grecji i stara się pomagać
ludziom.
01:50 Castle - serial
kryminalny
02:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:25 Na jedwabnym
szlaku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Mumia: Grobowiec
Cesarza Smoka
- ﬁlm przygodowy,
Kanada, Niemcy, USA,
2008, reż. Rob Cohen,
wyk. Brendan Fraser, JetLi,
Maria Bello, John Hannah,
Michelle Yeoh
22:25 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
00:50 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:55 Druga strona
medalu - talk show
02:35 Noc magii

TV Trwam
11:00 Kropelka radości 12:00
Nowenna przed 30. Rocznicą
powstania Radia Maryja
13:00 Muzyczne chwile
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
ks. Witold Andrzejewski duszpasterz pokoleń 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
Jasnogórski
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
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 Program katolicki
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepis

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Zacznij od zdrowia
- magazyn
11:30 The Voice of Poland
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
muzyczne
16:15 Wkręceni w randkę
17:05 Lajk!
17:30 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:20 Rodzinka.pl - serial
20:00 Kabaret. Super Show
Dwójki
21:05 Postaw na milion

04:40 Uwaga! - magazyn
05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
05:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:45 Nowa Maja w ogrodzie
07:15 Akademia ogrodnika
07:20 MądrzeJEMY
z Katarzyną Bosacką
07:50 Zaplanuj długie życie
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Kobieta na krańcu
świata
12:05 Co za tydzień
- magazyn
12:40 Top Model
14:15 Mam talent - program
rozrywkowy
16:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
17:30 Lego Masters
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef

07:00 I kto to mówi!
Molly jest w ciąży, niestety
przyszły ojciec okazał
się być wyjątkowym
palantem. Dziewczyna
postanawia, że urodzi
dziecko i znajdzie mu
godnego zaufania
tatusia. Mały Mikey od
chwili poczęcia komentuje
rzeczywistość. Pierwsze
dziewięć miesięcy mija
mu całkiem przyjemnie,
narodziny są koszmarem, z
czasem jednak nowe otoczenie zaczyna się chłopcu
bardzo podobać. Mama
jest fajna, a kandydaci na
tatę zabawni.
09:05 Tatuśkowie
13:15 Noc w muzeum
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie

07:00 29. Przegląd Piosenki
Aktorskiej - Z poważaniem, L. Cohen - koncert
08:05 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Od ucha do ucha
- Cztery pory roku
09:05 Od ucha do ucha - Pan
Tadeusz - Księga siódma
- Rada - spektakl
09:50 Czeskie śniadanie
- Kobieta za ladą
- serial obyczajowy, prod.
Czechosłowacja, 1977
10:55 Trzeci punkt widzenia
11:35 Funan - ﬁlm animowany
13:25 Bilet do kina - Jeremiah
Johnson, prod. USA
15:20 Muzyka Skalnego
Podhala - Balladowe
15:35 II Symfonia c - moll
„Zmartwychwstanie”
Mahlera - dyryguje Gustavo Dudamel - koncert
17:15 Niedziela z... rolami
Wiesława Gołasa

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:15 Hrabia Monte
Christo
Edmund Dantes zostaje
niesłusznie skazany i
wtrącony do więzienia.
Gdy udaje mu się uciec,
powraca w rodzinne strony, aby dokonać zemsty.
11:45 Piękna i bestia
14:15 Najpiękniejsze
baśnie: Nowe szaty
cesarza
15:25 BFG: Bardzo Fajny
Gigant
Cierpiąca na bezsenność
sierota Sophie pewnej
nocy zauważa olbrzyma.
Ten, dla bezpieczeństwa
swojej rasy, postanawia ją
porwać.
17:45 Jutro będziemy
szczęśliwi
20:00 Niedziela
z Gwiazdami: Iluzja

05:05 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
13:20 Makłowicz
w drodze
13:50 Hotel Paradise
14:50 Projekt Lady
15:50 Scooby-Doo
- ﬁlm przygodowy, USA/
Australia, 2002, reż. Raja
Gosnell, wyk. Raja Gosnell,
Freddie PrinzeJr., Sarah
Michelle Gellar, Matthew
Lillard, Linda Cardellini,
Rowan Atkinson, Neil
Fanning
17:40 Mumia: Grobowiec
Cesarza Smoka
- ﬁlm przygodowy,
Kanada, Niemcy, USA

SERIAL KRYMINALNY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL KRYMINALNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:15 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
18:50 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:20 Zakochana Jedynka
- Światło między
oceanami - dramat
00:40 Przełęcz ocalonych
- dramat
03:05 Profesor na drodze
- ﬁlm TVP
04:15 Jaka to melodia?

22:00 Władza - ﬁlm prod. USA,
2013, reż. Allen Hughes,
wyk. Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta - Jones, Jeﬀ rey
Wright
24:00 Kino bez granic
- Między odwagą a
szaleństwem
- dramat, prod. Dania,
Szwecja, Finlandia, 2017,
reż. Janus Metz, wyk.
Sverrir Gudnason, Shia
LeBeouf, Tuva Novotny
02:00 Austeria
- dramat, prod. Polska,
1982, reż. Jerzy Kawalerowicz, wyk. Franciszek
Pieczka, Wojciech
Pszoniak, Jan Szurmiej
03:55 Mrzonka - ﬁlm TVP
05:10 Zakończenie
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21:30 Szadź
- serial, Polska
22:30 15:17 do Paryża
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2018, reż. Clint Eastwood,
wyk. Anthony Sadler, Alek
Skarlatos, Spencer Stone,
Jenna Fischer
00:20 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
02:50 Noc magii
- program ezoteryczny
04:15 Kto was tak
urządził

20:00 Kabaret na żywo.
Młodzi i Moralni
22:20 Oﬁcer Blart
Łagodnie usposobiony
Paul Blart od zawsze
marzył, aby zostać
oﬁcerem policji. Zanim
jego marzenie się spełni,
patroluje lokalne centrum
handlowe jako pracownik
ochrony. Uzbrojony w
krótko przycięty wąsik,
osobisty wózek i bojowe
nastawienie Blart - jako
jedyny - traktuje swoją
pracę poważnie.
00:05 Gwiezdne wojny:
Część IV
- Nowa nadzieja
02:45 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island

18:05 Niedziela z... rolami
Wieława Gołasa
- Poszukiwany, poszukiwana - komedia
19:30 Niedziela z... - portret
dokumentalny
20:00 Afera Thomasa Crowna
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, 1968, reż. Norman
Jewison
21:50 Scena muzyczna
- Karol Szymanowski
Quartet
22:50 Trzeci punkt widzenia
23:30 Dzika namiętność
01:25 Teraz animacje!
- Wychodzę po papierosy
01:45 Kino nocne - Walkabout
- ﬁlm obyczajowy
03:30 Muzyka Skalnego
Podhala - Balladowe
03:45 Legendy Rocka

22:10 Leon zawodowiec
Płatny morderca
ratuje dwunastoletnią
dziewczynkę, której
rodzina została zabita
przez skorumpowanych
policjantów.
00:55 Spartan
Dwaj agenci służb
specjalnych otrzymują
zadanie odnalezienia
córki prezydenta USA.
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Król Artur:
Legenda miecza
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2017,
reż. Guy Ritchie, wyk.
Charlie Hunnam, Astrid
Berges-Frisbey, JudeLaw,
Djimon Hounsou, Eric
Bana, Aidan Gillen
22:45 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
01:00 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:05 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Flintstonowie 06:30
Dzielna Mysz 06:50 Tom
i Jerry 08:00 Niekończąca
się opowieść 09:55 Galileo
12:00 Kosmiczny mecz 13:50
Opowieści z Narnii: Książę
Kaspian - ﬁlm przygodowy,
Wielka Brytania, USA, 2008
17:00 Gwiazdy Kabaretu 18:00
STOP Drogówka 19:00 Galileo
20:00 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.
Jego młodszy brat, Kurt,
który przyjechał razem z nim,
decyduje się pomścić brata.
22:05 Troje pod przykrywką
23:05 Dom Glassów 01:25
Śmierć na 1000 sposobów
02:25 TOP 10 - Lista przebojów 05:30 Telezakupy

TV Trwam
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:30 Pocztówka z Indii 11:40 Jerash 11:55
Muzyczne chwile 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków
14:35 Przedstawienie musi
trwać 15:35 Syria 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 Jasnogórski
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TVN 7

05:20 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
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
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Program katolicki
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy - serial
obyczajowy, prod. Niemcy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:05 Uwaga! - magazyn
05:20 Nowa Maja
w ogrodzie
05:50 Akademia ogrodnika
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Top 10 Playera
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:05 MEGA HIT
- Bad Boys for Life
Gdy z więzienia ucieka
baronowa narkotykowego
kartelu, Mike i Marcus
wracają, aby zmierzyć się z
największym wyzwaniem
w swojej karierze.

07:00 Muzyczne poranki
08:05 Legenda Złotej Palmy ﬁlm dokumentalny, prod.
Szwajcaria, 2015, reż.
Alexis Veller
09:20 Magiczne drzewo
- ﬁlm przygodowy, prod.
Polska, 2008, reż. Andrzej
Maleszka, wyk. Maja
Tomawska, Filip Fabiś,
Adam Szczegóła, Joanna
Zientarska
11:00 Dom - serial TVP
12:35 Krótka podróż - dramat,
prod. Polska, 1976, reż.
Krzysztof Rogulski, wyk.
Jan Nowicki, Leonard Pietraszak, Łucja Burzyńska,
Tadeusz Bogucki, Danuta
Kisiel, Eugeniusz Kujawski,
Barbara Wrzesińska,
Halina Rasiakówna
13:30 Prezent - ﬁlm animowany, prod. Czechosłowacja
13:35 Kontakty - ﬁlm
13:55 Reżyserzy

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
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel Kazimierz
Barski, jego rodzina,
pracownicy oraz klienci,
którzy pojawiają się w
lombardzie z powodu
życiowych zawirowań.

05:25 Szkoła - obyczajowy
06:25 Szpital
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
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
20:45 Hotel Paradise

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
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 Następna stacjai
22:10 Świat bez ﬁkcji - Belfast
- mury wstydu
23:15 Światło między oceanami - dramat
01:35 Archiwista - serial TVP
02:30 Oﬁcer - serial TVP
03:35 Nieśmiertelni?
- ﬁlm dokumentalny

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Miłość w czasach wojny
- serial
22:55 W kręgu podejrzeń
- serial kryminalny
23:55 Winni - ﬁlm fabularny
01:30 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
02:30 Borg/McEnroe.
Między odwagą a
szaleństwem
- dramat
04:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:50 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:40 Nieobecni
- serial, Polska
23:40 Węże w samolocie
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, Kanada, 2006,
reż. David R. Ellis, wyk.
Samuel L. Jackson, Julianna Margulies, Nathan
Phillips, Rachel Blanchard,
Flex Alexander
01:55 Co za tydzień
- magazyn
02:30 Uprowadzona
- serial, USA
03:30 Uwaga!
- magazyn
03:50 Noc magii

22:50 Księga ocalenia
Rok 2044. 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.
01:15 Pod presją
03:55 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

14:50 Louise nad morzem
- dramat, prod. Kanada,
Francja, 2016
16:15 Marty - ﬁlm fabularny
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe
- serial komediowy
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Chinatown - ﬁlm
sensacyjny, prod. USA
22:10 Kronos - De Sade
22:45 Panorama kina polskiego - Czuwaj
- ﬁlm fabularny
00:25 Scena muzyczna
- Karol Szymanowski
Quartet
01:30 Bez lęku - dramat
03:40 Charlotte Rampling.
Spojrzenie - ﬁlm

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Poniedziałkowy
Hit: Inferno:
Piekielna walka
22:00 Liberator 2
00:00 Nikita
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:05 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:50 Pieniądze to nie
wszystko
- ﬁlm komedia,
Polska, 2001, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Marek
Kondrat, Stanisława
Celińska, Sylwester
Maciejewski, Cezary
Kosiński, Hanna
Mikuć, Magdalena Wójcik,
Andrzej Chyra, Tomasz
Sapryk
00:05 Statek widmo
- ﬁlm horror, USA,
Australia, 2002, reż. Steve
Beck, wyk. Gabriel Byrne
Julianna Margulies, Ron
Eldard, Desmond Harrington, Isaiah Washington
02:00 Zbrodnia
w sąsiedztwie
- ﬁlm dokumentalny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom - magazyn 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 Depresja gangstera
Paul jest członkiem potężnej
rodzinnej maﬁi. 23:50 Hostel
Szokujący i makabryczny
ﬁlm o dwóch Amerykanach,
którzy z plecakami przemierzają Europę. 01:50 Śmierć
na 1000 sposobów 02:50
SuperLudzie 03:50 Trans
World Sport 2021 04:55
SuperLudzie

TV Trwam
11:30 Przyroda w Obiektywie
11:45 Kolory Świętości
11:50 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz-10 przykazań
13:05 Komańcza w duchu
Prymasa 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Generał naszej
wolności - Kpt. Janusz Bełza
15:25 Ja głuchy 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia
16:10 Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury 16:55 Świadkowie 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
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TVP 1

TVP 2
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TV Puls

TVN 7

05:20 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Jesteśmy - reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
- serial obyczajowy
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Transformers:
Ciemna strona Księżyca

07:00 Co się dzieje
07:50 Informacje kulturalne
08:20 Urodzeni artyści
- Ryszard i Radosław
Dembińscy
08:50 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
09:20 Marty - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1955, reż.
Delbert Mann, wyk. Ernest
Borgnine, Betsy Blair,
Karen Steele
11:00 Dom - serial TVP
12:35 Autor wychodzi - ﬁlm
TVP, prod. Polska, 2006,
reż. Dominika Montean
13:30 Pierre Richard - komik
dyskretny, prod. Francja,
2016, reż. Gregory Monro
14:35 Trędowata - melodramat, prod. Polska, 1976,
reż. Jerzy Hoﬀ man, wyk.
Elżbieta Starostecka,
Leszek Teleszyński, Jadwiga Barańska, Czesław
Wołłejko

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Pan życia i śmierci
Jurij będąc świadkiem
morderstwa, zostaje
handlarzem bronią.
Prowadząc swoją działalność, nieustannie ucieka
przed agentem Interpolu,
Jackiem Valentinem.

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
20:10 Brzydula - serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

14:00 Elif - serial,
prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Pełny obraz
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Miłość w czasach wojny
- serial
22:55 W kręgu podejrzeń
- serial kryminalny
24:00 Ludzkie historie - Agonia - ﬁlm dokumentalny
01:15 Syberiada polska
- dramat
03:35 Winni
- ﬁlm fabularny
05:05 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
prod. Polska
23:40 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:15 Nieobecni
- serial, Polska
01:15 Szadź
- serial, Polska
02:20 Na granicy światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
03:20 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:40 Noc magii
05:00 Kto was tak urządził

23:20 Most szpiegów
Rok 1957, trwa zimna
wojna. Amerykański
prawnik James B. Donovan
broni oskarżonego o
szpiegostwo na rzecz
Związku Radzieckiego
niejakiego Rudolfa Abla.
Udaje mu się wywalczyć
- zamiast kary śmierci wyrok 30 lat więzienia.
Tymczasem Sowieci
aresztują amerykańskiego
pilota, który fotografował
terytorium ZSRR.
02:35 Błękitna laguna:
Przebudzenie
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:25 Marysia i Napoleon
- komedia, prod. Polska
18:20 Muzyka Skalnego
Podhala
18:30 Co dalej?
18:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
20:00 Wstęp do teatru
20:05 Teatroteka - Falowiec
21:00 Portrety - Anatol Kocyłowski - cykl reportaży
21:15 Lekkie obyczaje
- Przed zachodem słońca
22:45 Co dalej?
23:15 Młoda Polska
- Nieskończoność
dalekich dróg
23:50 Panorama kina
polskiego - Czuwaj
- ﬁlm fabularny
01:20 Portrety - Anatol Kocyłowski - cykl reportaży

22:20 Iluzja
Agenci FBI i Interpolu
śledzą grupę iluzjonistów,
którzy podczas przedstawień napadają na banki,
a ukradzione pieniądze
rozdają publiczności.
00:30 Jeszcze raz
02:25 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym
szlaku
04:05 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:45 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:50 Dziewczyna z pociągu ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania, Indie,
2016, reż. Tate Taylor, wyk.
Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson,
Justin Theroux, Luke Evans
00:05 Niesamowity
jeździec
- ﬁlm western, USA, 1985,
reż. Clint Eastwood, wyk.
Clint Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn, Richard
A. Dysart
02:30 Druga strona
medalu
- talk show
03:10 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 Dom
Glassów Beztroskie
życie Ruby i Rhetta, wali się
w gruzy, gdy ich rodzice giną
w wypadku samochodowym.
Rodzeństwo przenosi się do
wspaniałego domu w Malibu,
który należy do Terry i Erin
Glassów, najlepszych przyjaciół rodziny. 23:50 Wikingowie - dramat historyczny

TV Trwam
12:20 Mojżesz-10 przykazań
13:10 Muzyczne chwile
13:25 Słowo życia 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Isaac
Hecker, podróż do katolickiej
Ameryki 15:25 Zoﬁa Czeska
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Jestem mamą 16:30 Fryderyk
Chopin i jego muzyka 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
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres Modlitwa w nauce papieża
Franciszka - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Koziorożec, władca Alp

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
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 Gala Nagród Mediów
Publicznych 2021
22:25 Historia bez tajemnic
23:40 Okup za córkę
01:20 Tajemnica twierdzy
szyfrów - serial

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Miłość w czasach
wojny - serial
22:55 W kręgu podejrzeń
- serial kryminalny
24:00 Pocałunek przy
ognisku - serial
01:30 Deep State:
tajny układ
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Top Model
23:10 Poszukiwany
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1997, reż. David
Hogan, wyk. Keenen Ivory
Wayans, Jon Voight, Jill
Hennessy, Paul Sorvino,
Robert Culp, Eric Robert
Weteran wojenny zostaje
wrobiony w zabójstwo
żony prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Mężczyzna musi zdobyć dowód
swojej niewinności.
01:15 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:50 Uwaga!
- magazyn

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

23:00 Agent XXL
Agent FBI Malcolm
Turner jest prawdziwym
mistrzem kamuﬂażu,
który staje przed najtrudniejszym wyzwaniem w
swojej karierze. Razem ze
swym partnerem Johnem
jedzie do prowincjonalnego miasteczka na południu
Stanów Zjednoczonych,
by pojmać groźnego
recydywistę.
01:05 Zawiść
03:10 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:25 Do dzieła - magazyn
08:45 Portrety - Anatol Kocyłowski - cykl reportaży
08:55 Marysia i Napoleon
- komedia, prod.
Polska, 1966, reż. Leonard
Buczkowski, wyk. Beata
Tyszkiewicz
11:00 Dom - serial TVP
12:35 Trójka do wzięcia
- ﬁlm krótkometrażowy
13:30 Rzeczpospolita Modernistyczna
- Architektura Sportu
- cykl dokumentalny
14:10 Tamte lata, tamte dni
14:40 Inocente - ﬁlm dokumentalny, prod. USA, 2012,
reż. Sean Fine
15:35 Garsoniera
- ﬁlm obyczajowy
17:50 Mieszczanie żywieccy
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
06:55 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Burza
W wyniku wywołanej
czarami burzy rozbija się
statek z władcami Neapolu
i Mediolanu.
22:00 Dzielnica strachu
00:00 Słaba płeć?

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
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
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
20:45 Hotel Paradise

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Thor:
Mroczny świat Dziewięciu
Królestwom znów zagraża
wielkie niebezpieczeństwo...
Nadciąga armia Czarnych
Elfów z władcą ciemności
Malekithem na czele, który
pragnie pogrążyć w mroku
całą galaktykę. 23:55
Wikingowie 00:55 Śmierć na
1000 sposobów

SERIAL KOMEDIOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

18:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe
- serial komediowy
20:00 Na wschód od Hollywood - Rzeka
- dramat, prod. Norwegia,
Polska, Kazachstan, 2018,
reż. Emir Baigazin
22:00 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
22:30 Więcej niż ﬁkcja - Stres
- ﬁlm dokumentalny
24:00 Jazz Juniors
- Tribute to Tomasz Stańko
- koncert
01:00 Informacje kulturalne
01:30 Lekkie obyczaje
- Przed zachodem
słońca - dramat
02:55 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
03:15 Kino nocne - Jia Zhang

02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:25 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół
z dzieciństwa Wojtku
i Ryszardzie którzy
wychowali się w domu
dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.

TV Trwam

21:50 W jak wendeta
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, Niemcy,
2005, reż. James McTeigue,
wyk. Natalie Portman,
Hugo Weaving, Stephen
Rea, Stephen Fry, John
Hurt, Tim Pigott-Smith,
Rupert Graves
00:35 Millerowie
- ﬁlm komedia,
USA, 2013, reż. Rawson
Marshall Thurber,
wyk. Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis, Emma
Roberts, Will Poulter, Ed
Helms
02:50 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
03:25 Noc magii

10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Po co nam
wykopaliska 11:25 Jestem
mamą 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz-10 przykazań
13:10 Muzyczne chwile 13:25
Kolory Świętości 13:30
Msza święta 14:20 Bł. Maria
Teresa Ledóchowska 15:15
Prymas Stefan Wyszyński
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
19:00 Msza Święta w intencji
Oﬁar katastrofy smoleńskiej
i ojczyzny 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

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:25 Podróże pana Kleksa
- ﬁlm przygodowy,
prod. Polska, 1985, reż.
Krzysztof Gradowski, wyk.
Piotr Fronczewski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
08:05 Miłość i Miłosierdzie
- ﬁlm fabularny
10:00 Msza Święta
11:30 Film dokumentalny
12:00 Święto Niepodległości
2021 - transmisja
uroczystości państwowych
w Warszawie
13:10 Kościuszko.
Przewodnik bardzo
współczesny
15:10 Galimatias czyli Kogel
- Mogel II - komedia,
prod. Polska, 1989
17:00 Teleexpress
17:15 Koncert ku pamięci
K. K. Baczyńskiego

05:45 Leśny wojownik
- ﬁlm przygodowy, prod.
USA, 1996, reż. Aaron
Norris, wyk. Chuck Norris,
Terry Kiser, Max Gail,
Trenton Knight
07:30 Pytanie na śniadanie
10:25 Panorama
10:30 Pytanie na śniadanie
10:55 Krzyżacy - ﬁlm fabularny,
prod. Polska, 1960, reż.
Aleksander Ford, wyk.
Mieczysław Kalenik,
Andrzej Szalawski,
Grażyna Staniszewska,
Aleksander Fogiel,
Urszula Modrzyńska, Emil
Karewicz, Józef Kostecki,
Tomasz Białoszyński,
Lucyna Winnicka, Janusz
Stachocki
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - Jan Pietrzak

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
11:50 Ja, ty i on
- ﬁlm komedia, USA,
2006, reż. Anthony Russo,
JoeRusso, wyk. Owen
Wilson, Kate Hudson, Matt
Dillon, Michael Douglas,
Seth Rogen
14:05 Kłamca kłamca
- ﬁlm komedia, USA,
1997, reż. Tom Shadyac,
wyk. Jim Carrey,
Maura Tierney, Justin
Cooper, Cary Elwes,
Anne Haney, Jennifer Tilly,
Amanda Donohoe, Jason
Bernard, Swoosie Kurtz

06:00 Nowy dzień z Polsat
06:55 Przygody Rudego
08:55 Piorun
Piorun jest gwiazdą Hollywood - psim aktorem,
który wciela się w postać
superbohatera. Kiedy
przypadkowo traﬁa do
Nowego Jorku i rozpoczyna podróż przez cały kraj,
wierzy, że rzeczywiście
posiada magiczne moce
- tak jak grana przez niego
postać.
11:00 Epoka lodowcowa :
Wędrówka
kontynentów
12:55 Jumanji: Następny
poziom
15:35 Cast Away - poza
światem
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... rolami
Wiesława Gołasa
09:25 Siekierezada - dramat,
prod. Polska, 1985, reż.
Witold Leszczyński, wyk.
Edward Żentara, Daniel
Olbrychski, Ludwik Pak,
Wiktor Zborowski
11:00 Dom - serial TVP
12:40 Non - stop kolor - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 2007, reż.
Maria Sadowska
13:25 Wydarzenie aktualne
13:45 Mieszczanie żywieccy
14:25 Trzeci punkt widzenia
15:05 Znachor - dramat
17:25 100 NA 100. Muzyczne
dekady wolności - koncert z Katowic - koncert
18:30 Co dalej?
18:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
07:55 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
08:55 Żandarm się żeni
10:45 Nawiedzony dwór
12:25 Robin Hood: Książę
złodziei
Po powrocie do Anglii
Robin odkrywa, że stracił
rodzinny majątek.
Przyłącza się do bandy
rzezimieszków z lasu
Sherwood, wypowiadając
wojnę bezwzględnemu
szeryfowi Nottingham.
15:35 Król Artur
Artur i jego rycerze
otrzymują ostatnią misję
do spełnienia. Podczas
wyprawy odbijają z rąk
nieprzyjaciela młodą
Ginewrę, która jest
królową Piktów.

05:25 Szkoła - obyczajowy
06:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:30 Brzydula - serial, Polska
09:05 K-911 - ﬁlm komedia, USA,
1999, reż. Charles T. Kanganis, wyk. James Belushi,
Christine Tucci, James
Handy, Wade Williams,
J.J. Johnston
11:00 Scooby-Doo II: Potwory
na gigancie - ﬁlm przygodowy, USA, 2004, reż.
Raja Gosnell, wyk. Freddie
PrinzeJr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard,
Linda Cardellini, Seth
Green, Peter Boyle, Alicia
Silverstone, Neil Fanning
13:00 Blues Brothers - ﬁlm
komedia, USA, 1980, reż.
John Landis, wyk. John Belushi, Dan Aykroyd, Carrie
Fisher, Donald Dunn,
Murphy Dunne, Kathleen
Freeman

TELETURNIEJ

KOMEDIA

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM FABULARNY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

18:40 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
21:20 Vabank
- komedia sensacyjna,
prod. Polska, 1981,
reż. Juliusz Machulski,
wyk. Jan Machulski,
Leonard Pietraszak,
Witold Pyrkosz, Jacek
Chmielnik, Krzysztof
Kierszonowski
23:15 C. K. Dezerterzy
- cz. I - komedia,
prod. Polska, Węgry, 1985,
reż. Janusz Majewski
00:55 Film fabularny
04:20 Mrok - serial
kryminalny TVP
05:15 Zakończenie

16:20 Różowa Pantera 2
- komedia kryminalna
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:10 11 listopada - koncert
z okazji Święta Niepodległości - koncert
21:55 Wojna światów
- ﬁlm dokumentalny
23:30 Zrodzony w ogniu
- dramat, prod. Wielka
Brytania, USA, 2013
01:40 Film fabularny
03:25 Pocałunek
przy ognisku
- serial, prod. USA, 2017,
reż. James Head
04:50 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

15:55 Sing - ﬁlm komedia,
Japonia, USA, 2016
18:15 Małyshowmania
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Piłsudski
- ﬁlm obyczajowy, Polska,
2019, reż. Michał Rosa
00:50 Ślub od pierwszego
wejrzenia 01:55 Kobieta na krańcu
świata

21:05 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
22:10 Morderstwo
w Orient Expressie
Hercules musi
rozwiązać sprawę
morderstwa, którego
oﬁarą w najsłynniejszym
pociągu świata pada
wpływowy amerykański
biznesmen. Luksusowa
podróż staje się punktem
wyjścia do stylowej,
pełnej napięcia i
zaskakującej opowieści
sensacyjnej, uznawanej
za największą zagadkę
kryminalną wszech
czasów.
00:40 Krok do sławy
03:15 Kabaretowa
Ekstraklasa

20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Potop
Redivivus
- ﬁlm fabularny,
prod. Polska, 2014,
reż. Jerzy Hoﬀ man,
wyk. Daniel Olbychski,
Małgorzata Braunek, Tadeusz Łomnicki, Kazimierz
Wichniarz
23:10 Res Poloniae - O Polsce z
oddali - Jan Stangryciuk
23:40 Śpiewaj tylko sercem
- Bernard Ładysz - ﬁlm
dokumentalny
00:45 Co dalej? - program
publicystyczny
01:20 Na wschód od Hollywood - Rzeka - dramat
03:15 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Jan Stangryciuk
- rozmowa

18:00 Ella zaklęta
Ella otrzymuje nietypowy
urodzinowy prezent
- obowiązek posłuszeństwa wobec innych. Kilka
lat później dziewczyna
wyrusza w podróż, by
znaleźć sposób na zdjęcie
uroku.
20:00 Green Book
22:30 Wożąc panią Daisy
00:50 Sztos 2
02:55 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:45 Menu na miarę
- program rozrywkowy
05:30 Z archiwum policji

15:45 Znów mam 17 lat
- ﬁlm komedia, USA, 2009,
reż. Burr Steers, wyk. Zac
Efron, Matthew Perry,
Leslie Mann, Thomas
Lennon
17:55 Czego pragną
dziewczyny
- ﬁlm komedia, USA,
2003, reż. Dennie Gordon,
wyk. Amanda Bynes, Colin
Firth, Kelly Preston,
Eileen Atkins
20:10 Brzydula - serial, Polska
20:45 Goście, goście III:
Rewolucja - ﬁlm komedia
23:05 John Q - ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Nick
Cassavetes, wyk. Denzel
Washington
01:30 Zbrodnia
w sąsiedztwie

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:05 Asteriks i Obeliks:
Osiedle bogów Rok 50-ty
przed naszą erą: cała
Galia jest okupowana przez
Rzymian... Cała? Nie! Jedna
osada, zamieszkana przez
niepokornych Galów nadal
stawia opór najeźdźcy.
09:55 Zamaskowany 12:05
Opiekun 14:25 K2 16:40
Thor: Mroczny świat
Dziewięciu Królestwom
znów zagraża wielkie niebezpieczeństwo.Nadciąga armia
Czarnych Elfów z władcą
ciemności Malekithem na
czele, który pragnie pogrążyć
w mroku całą galaktykę.
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 W otchłani 23:50
Frankenstein 02:25 Śmierć
na 1000 sposobów

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
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Z Małej
Cerkwicy do... 15:00 Marsz
Niepodległości z Warszawy
16:30 Polonia 17:00 Akademia pro-life 17:05 Muzyczne
chwile 17:30 Odpowiedzialni
za Kościół 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Akademia pro-life
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel
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Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

» Reprezentantka Herosa Magdalena Piaskowska
(po prawej) podczas jednej z walk

Dziewczęta nie „pękają”
Powiedzieć, że odbyła się 6 runda Dolnośląskiej Ligi w zapasach kobiet, to jakby nic nie powiedzieć. Zawody są coraz bardziej prestiżowe i to nie tylko dlatego, że łączą w sobie sportową rywalizację i przywiązanie do tradycji, ale głównie dlatego,
że chętnie uczestniczy w nich młodzież z wielu klubów.
Walki jak zwykle – piszemy
tak, ponieważ to już kolejna z
rund wydarzenia – odbyły się
w hali OSiR-u w Boguszowie-Gorcach przy ul. Olimpijskiej.

O medale oraz najwyższe
lokaty w końcowym rankingu rywalizowało blisko 50
zawodniczek z 11 klubów z
Dolnego Śląska oraz woje-

wództw: wielkopolskiego,
lubuskiego i łódzkiego. Do
małego Boguszowa przyjechały dziewczęta z takich klubów jak Agros Żary, Sobieski

Poznań, Bizon Milicz, Olimpia
Cieszków, Bielawianka Bielawa, Sowa Pieszyce, Wiatr
Wołów, ULKS 28 we Włyniu, Victoria Wałbrzych, Iron

Bulls Bielawa. Rzecz jasna nie
mogło zabraknąć gospodyń,
zawodniczek Herosa Boguszów-Gorce.
Miejscowe biły się tym razem tylko w najmłodszej grupie i wywalczyły 3 medale.
Złoto w wadze do 40 kg zdobyła Zuzanna Wołowicz, która
pokonała swoje przeciwniczki – Nikolę Kopiec (Victoria
Wałbrzych), Julitę Machałę
(Wiatr Wołów) oraz Annę
Bugajewską (Sobieski Poznań)
przez przewagę techniczną
lub położenie na łopatki.
Na drugim stopniu podium
stanęła w wadze do 48 kg
Magdalena Piaskowska, która
pokonała Maję Iwańską (Sobieski Poznań) przez położenie
na łopatki oraz swoją klubową
koleżankę Miriam Błaszkowską po
wyrównanej walce
na punkty
6:6. W
walce
finał o -

wej, również po zaciętym
boju, boguszowianka uległa
na punkty 5:6 Magdalenie Boguckiej z Sobieskiego Poznań,
prowadząc jeszcze na kilka
sekund przed końcem pojedynku. Miriam Błaszkowska z
kolei, mając na koncie jedno
zwycięstwo i dwie porażki,
wywalczyła w tej kategorii
wagowej brązowy medal.
Przedostatni turniej z cyklu
Dolnośląskiej Ligi poświęcony był kolejnemu z dawnych
zapaśników wywodzących
się z Ziemi Wałbrzyskiej i Boguszowa-Gorc – Marianowi
Sadowskiemu. Reprezentant
Włókniarza Boguszów to
dwukrotny mistrz Polski w
zapasach w stylu klasycznym.
W latach 1959-1964 zdobył
w sumie 5 medali krajowego
czempionatu, w
tym 4 w stylu
klasycznym i 1 w
zapasach
w stylu
wolnym.
Red

» Medalistki Herosa Boguszów-Gorce w komplecie
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Fot. Alfred Frater

» Marcin Dymała konsekwentnie „wbijał się” pod kosz

Wojownicy o szklanych oczach
Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał na wyjeździe Miasto Szkła Krosno
78:77. Było to szóste zwycięstwo z rzędu biało-niebieskich, ale pierwsze
wyszarpane w ostatnich minutach.
W sezonie 2020/21 Miasto
Szkła Krosno było zdecydowanie najwygodniejszym
rywalem Górników. W dwóch
potyczkach wałbrzyszanie
gromili rywali. Na Podkarpaciu zwyciężyli 87:67, a w
Aqua-Zdroju 97:68. To nieco
zaskakujące, bo krośnianie
bez kłopotów wywalczyli
przecież miejsce w play-off.
Jakby tego było mało, w
tym sezonie ekipa Łukasza
Grudniewskiego tłamsi rywali świetną defensywą. Do
starcia w Krośnie traciła śr.
jedynie 66 pkt, przy 77 pkt
traconych przez Miasto Szkła.
Górnik w daleką, 11-godzinną podróż na Podkarpacie
wybrał się po serii zwycięstw
„z gwiazdką”, czyli takich,
które nie do końca były brane
na poważnie. Ostatnie cztery
ligowe mecze nasi grali bowiem z ligowym dołem (AGH
Kraków, Żak Koszalin, Turów
Zgorzelec, Decka Pelplin).
Deklasacje wymienionych

zaburzyły nieco obraz o biało-niebieskich, zacierając ślady
po porażce z WKK Wrocław
oraz trudnym meczu z Kotwicą Kołobrzeg. Mecz z Miastem Szkła miał być testem
rzeczywistego potencjału
drużyny spod Chełmca.
O pierwszej połowie w hali
MOSiR-u w Krośnie będziemy
chcieli jak najszybciej zapomnieć. Obrazy pełne niemocy
w obronie i zagubienia w
ataku pragniemy wygasić,
zakryć lub spakować w plastikowe pudełko i zakopać
w ogródku. Górnicy nie chronili obręczy, a gospodarze
bez problemu wchodzili pod
kosz, raz po raz zdobywając
punkty. W pierwszej połowie
trafiali 68 proc. rzutów za
2, zanotowali aż 12 zbiórek
więcej, schodząc do szatni z
zasłużonym prowadzeniem
47:36. W Mieście Szkła oczy
wałbrzyskich kibiców rzeczywiście się zaszkliły, niczym

podczas projekcji smutnego
filmu o niespełnionej miłości.
W trzeciej odsłonie otarliśmy łzy, szukając uśmiechów.
Mozolnie odrabiający straty
wałbrzyszanie zbliżyli się na
52:49, ale potem zamiast
słodkich pomarańczy podali
kibicom cebulę. Znowu łzy.
Julian Jasiński mierzy jakieś

dziesięć centymetrów mniej
od Damiana Cechniaka, ale
to nie stanęło mu na przeszkodzie, by efektownie środkowego gości zablokować.
Potem dorzucił jeszcze wsad,
w którym przeskoczył pół
wałbrzyskiej drużyny. Nasi
grali indywidualnie, polegając na wejściach pod kosz

Marcina Dymały, które jedynie
co jakiś czas przynosiły efekt.
Przed ostatnią kwartą Miasto Szkła prowadziło 64:55 i
miało poczucie kontroli nad
wydarzeniami na parkiecie.
Koszykarski Górnik wydawał
się podłamany, ze spuszczonymi głowami, o zaszklonych
oczach.

Gdyby nie on, byłoby ciężko

Kamil Zywert rozegrał swój najlepszy mecz w tym sezonie. Trafił 7 z 13
rzutów z gry, coś tam dołożył z linii wolnych i dzięki temu uzbierał 16 pkt. Do
tego trzeba dodać jego 6 zbiórek i 4 asysty. Jakby wam było mało, to wymusił
też 6 fauli rywali. Całkiem fajną linijkę zapisał nasz rozgrywający, bez którego
trudno sobie wyobrazić Górnika Trans.eu.
Super, że biało-niebiescy zwyciężyli, ale mają o czym myśleć. Wałbrzyszanie
zostali zlani na tablicach. Walkę o zbiórki Górnicy przegrali 31:47. Chyba bardziej dotkliwie niż pojedynki o mistrzowskie pasy przerżnął Andrzej Gołota.
Skuteczność rzutów z gry (40 proc.) oraz ich selekcja były jak rysunki namalowane ręką przedszkolaka. Niedopracowane i naiwne. Trafionych ledwie 27
na 67 prób wygląda tak, jakby wałbrzyszanie pobyt w hali sportowej chcieli
szybko zamienić na podwórkową zabawę śnieżkami.
Dobra, już nie marudzimy. Wiadomo, że takie zwycięstwa, gdy przez większą
część meczu „goni się” wynik, budują zespół. Niech to zaprocentuje w dalszej
części sezonu.
ToP

W sporcie istnieje takie powiedzenie: „Nigdy nie lekceważ serca mistrza”. Okazuje
się, że wicemistrza także.
Biało-niebiescy wciąż bowiem
konsekwentnie „wbijali się”
pod kosz, ale te akcje wreszcie przestały przypominać
walenie głową w mur. Ważne
rzuty trafiał Dymała, który po
wyjściu z szatni zdobył 16 ze
swoich 19 punktów w meczu,
ale impuls do ataku dał Kamil
Zywert. To on przy ławce trzymał ciśnienie, mobilizował kolegów i absolutnie nie zamierzał się poddawać. W czwartej
kwarcie wchodził dynamicznie
pod obręcz, zdobywał punkty,
mijając swoich obrońców.
To duży wyczyn, bo ten rozgrywający w mecz wszedł
tak sobie, a na rozgrzewce
oddał około piętnastu rzutów
z rzędu z dystansu, z których
spudłował wszystkie, kiwając
głową w geście rozdrażnienia.
Praca wojowniczego duetu
Dymała – Zywert wyprowadziła gości na prowadzenie, a
„trójka” Huberta Pabiana pozwoliła odskoczyć na 78:73.
W ostatniej akcji meczu, przy
stanie 78:77 na 12 sekund
przed końcową syreną, górniczą Barbórkę mogło zagłuszyć
argentyńskie tango. Santiago
Vaulet nie był jednak w stanie
przechytrzyć zagęszczonej w
polu trzech sekund obrony.
Tym samym Górnik odniósł
jedno z bardziej niekonwencjonalnych zwycięstw w ostatnich latach. Bo wymęczone,
bo po słabym meczu. Brawa
za serce do walki do ostatnich
minut, gratulacje dla wojowników o szklanych oczach.
Miasto Szkła Krosno –
Górnik Trans.eu Wałbrzych
77:78 (23:21, 24:15, 17:19,
13:23)
Górnik Trans.eu: Dymała
19, Zywert 16, Pabian 14,
Malesa 13, Ratajczak 6, Jakóbczyk 5, Kruszczyński 3,
Cechniak 2, Pawlak 0, Durski
0.
Dominik Hołda
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