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rewirze

ny

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 (www.polska-org.pl/Ryszard Burdek)

Jak Feniks z popiołów

W „gorącej” sieci

Poproszę pokój
z łazienką...

REKLAMA

REKLAMA

str. 11

str. 4

str. 16- 17

REKLAMA

My, szkodliwi mądrale
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Czy wiesz, że…
nomularze. Budowniczowie zastosowali tam złotą
proporcję, wejście główne
ujęte jest portalem o schemacie łuku triumfalnego.
Do 1933 r. budowla była
siedzibą miejscowej Loży
Masońskiej.
Ruch wolnomularski zwany
potocznie masonerią powstał
w XVIII wieku. Jest to międzynarodowy ruch społeczny,

mający na celu duchowe
doskonalenie człowieka i
braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów.
Charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich,
lóż wolnomularskich oraz
rozbudowanej symboliki i
rytuałów.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone („Wałbrzych na dawnych pocztówkach” t. 2, 2016)

W Wałbrzychu była Loża
Masońska? Loża miała
swoją siedzibę w budynku, w któr ym mieści się
obecnie Szkoła Muzyczna.
Budynek z 1890 roku znajduje się w centrum miasta,
przy ulicy Moniuszki 41.
Zasługuje na uwagę ze
względu na architekturę
zgodną z Kanonem Zasad,
któremu hołdowali wol-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Tylko u nas 32 strony!
Nie jesteśmy „nieregularnikiem”
Pracujemy dla was intensywnie przez cały rok. Moglibyśmy jak niektórzy zdecydować, że z
powodu święta, np. 11 Listopada, nie wydajemy gazety. Ale my w przeciwieństwie do innych,
mamy szacunek do swoich czytelników. Dla nas jeden dzień wolnego w ciągu tygodnia, to nie
problem, żeby ukazało się WieszCo. Nie jesteśmy „nieregularnikiem”.
Tylko tygodnikiem poważnie traktującym swoich czytelników. Naszą pasją jest
tworzenie wyjątkowych treści, regularnie, co wtorek.
Świątek, piątek, czy niedziela.
Jest tylko jedna data, gdy
nie znajdziecie WieszCo w
stałych punktach kolportażu.
To wtorek między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem.
Wkurza nas to strasznie, że nie

możemy wówczas wydać waszej ulubionej gazety, ale nie
byłoby jej po prostu z czego
stworzyć. Porządnie i według
zasad, które sobie przyjęliśmy. W okresie świąteczno-noworocznym wiele osób
często ma wolne, wyłączają
telefony, nie odbierają maili, a
głowy zaprzątnięte mają czym
innym niż rozmowami z dziennikarzami. I my to doskonale

rozumiemy, dlatego uważamy,
że robienie „chudszej” gazety,
pozbawionej kilku rubryk, według nas nie miałoby sensu.
Dlatego już zapowiadamy, że
we wtorek 28 grudnia WieszCo nie ukaże się, ale będzie to
jedyny taki dzień w roku.
To nie znaczy, że nie powinniście się z nami kontaktować.
Wręcz przeciwnie, możecie
to robić 24 godziny na dobę,

przez cały tydzień, 365 dni w
roku, pisząc o sprawach ważnych, o tym, co was bulwersuje
i co wam się podoba. Zastrzegamy od razu, że nie jesteśmy
w stanie odpisać na wszystkie
wiadomości, ale każdą dokładnie czytamy. Tego możecie
być pewni. Piszcie do nas na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Dziś zachęcamy do lektury
najnowszego wydania Wiesz-

Co. W wersji papierowej znajdziecie nas w jednym z blisko
500 punktów kolportażu na
terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jeśli wolicie wersję
elektroniczną, każdy numer,
także archiwalne, możecie ściągnąć ze strony www.wieszco.
pl w formacie PDF. Także najnowszy. Przekonajcie się, dlaczego „dajemy co myślenia”.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 16.11
Temp. 9/2
zachmurzenie małe
Środa 17.11
Temp. 7/3
pochmurno
Czwartek 18.11
Temp. 9/3
zachmurzenie duże
Piątek 19.11
Temp. 9/5
przelotne opady
Sobota 20.11
Temp. 8/2
pochmurno
Niedziela 21.11
Temp. 8/1
pochmurno
Poniedziałek 22.11
Temp. 6/-1
pochmurno

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.

Jak Feniks z popiołów
Plany przeważnie pięknie wyglądają na papierze. Mają też to
do siebie, że nie zawsze udaje się je zrealizować. Dlaczego o
tym wspominamy? Cholernie byłoby przykro, gdyby to wszystko, co wymyślono w Wałbrzychu, w odniesieniu do dzielnicy
Sobięcin, skończyło swój żywot w szufladzie. Tfu, pukamy w
niemalowane drewno i mocno ściskamy kciuki za powodzenie
projektu. Jest jeden podstawowy warunek.
warunki mieszkaniowe też
pozostawiają wiele do życzenia, o stygmatyzacji miejsca
nie wspominając. A przecież
Sobięcin na to nie zasługuje.
Dzielnica, obok Śródmieścia, Białego Kamienia, Nowego Miasta, Starego Zdroju
i Podgórza, od 2016 roku
uczestniczy w procesie rewitalizacji zdegradowanych
obszarów Wałbrzycha. Dzięki
uporowi prezydenta Romana
Szełemeja problemy miasta
wynikające z braku dobrej
restrukturyzacji przemysłu
węglowego w latach 90. zauważono w Komisji Europej-

ma kluczowe znaczenie dla
finansowania projektów z FST.
Na przykład tego dotyczącego
zmian, które mają nastąpić na
Sobięcinie. Uff, chyba w miarę
przejrzyście to wyjaśniliśmy. A
teraz chyba najważniejsze. Co
też wymyślono dla dzielnicy?
Pomysł zakłada kompleksową rewitalizację społeczną,
przestrzenno-środowiskową i
gospodarczą dzielnicy, która
ma szansę stać się modelowym przykładem udanej
transformacji na skalę co
najmniej Subregionu Wałbrzyskiego. Najważniejsze
zadania wskazane w projekcie rewitalizacji Sobięcina to:
modernizacja ulicy 1 Maja,
wyznaczenie przebiegu ciągu
pieszo-rowerowego, wykreowanie centrum dzielnicy
poprzez modernizację przestrzeni publicznych, terenów
sportowo-rekreacyjnych za
miejscową podstawówką.
Mówimy również o budowie
żłobka oraz centrum aktywności społecznej, modernizacji i
rewitalizacji terenów zielonych, rekultywacji pobliskiej
hałdy i osadnika pokopalnianego, czy w końcu poprawie
zdegradowanego zespołu zabudowy włącznie z wyburzeniem kamienic w złym stanie
technicznym (ul. Wschodnia,

Średnia, Św. Barbary). Ponadto wyznaczono miejsca,
gdzie mogłyby powstać nowe
budynki, wskazano przestrzeń
do zagospodarowania wraz
z partnerami prywatnymi. To
m.in. fragment działki należącej do szybu Irena oraz terenu
rekreacyjnego położonego za
Wyższą Szkołą Zarządzania i
Przedsiębiorczości. Konieczna
jest ponadto termomodernizacja 27 budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
W zależności od momentu
zakończenia prac nad KPST,
projekt dla Sobięcina mógłby
ruszyć jeszcze w tym roku, a
harmonogram realizacji przewiduje jego zakończenie w
2029 r. Wartość wszystkich zaplanowanych zadań to ponad
100 mln zł, z czego miasto
Wałbrzych liczy na pozyskanie
na ten cel około 85 mln z FST.
A przecież trwa modernizacja budynków mieszkalnych
prowadzona przez spółkę
MZB, niedawno w dzielnicy
powstały nowy RWS i biblioteka, park Kopernika przeszedł
lifting. Dlatego jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, nie
ważcie się mówić, że Sobięcin
to zapomniana przez Boga i
ludzi dzielnica.
Tomasz Piasecki

skiej. Dzięki zaangażowaniu
w sprawy pogórniczych regionów prof. Jerzego Buzka, byłe
województwo wałbrzyskie ma
szansę skorzystać ze specjalnie dedykowanych środków
unijnych w ramach Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji
(FST). Warunek to przygotowanie przez Polskę terytorialnych planów sprawiedliwej
transformacji (TPST). W naszym kraju obok TPST przygotowano też Krajowy Plan
Sprawiedliwej Transformacji
(KPST). Trwają ostateczne
konsultacje zapisów w obu
dokumentach. Ich przyjęcie

Na czym polega koncepcja zmian na Sobięcinie?

•przekształcenie dzielnicy w komfortową przestrzeń mieszkaniową z funkcjami
produkcyjno-usługowymi

•stworzenie spójnego systemu przestrzeni publicznej
•poprawa integralności społecznej i urbanistycznej dzielnicy
•ożywienie społeczno-gospodarcze mieszkańców
•modernizacja budynków mieszkalnych
•rekultywacja terenów pokopalnianych
•udostępnienie obszaru rozwoju gospodarczego dzielnicy
•przebudowa układu komunikacyjnego i powiązanie z terenami inwestycyjnymi
oraz obszarami turystyczno-rekreacyjnymi

REKLAMA

Fot. użyczone (www.polska-org.pl/Ryszard Burdek)

» Sobięcin ma dostać drugie życie

Pieniądze, które szerokim
strumieniem mają popłynąć
z UE, a z których Wałbrzych
mógłby skorzystać. To tak
w wielkim uproszczeniu.
Musimy wgryźć się bardziej
w temat, żebyście dobrze
zrozumieli, co musiałoby się
stać, by Sobięcin dostał drugie życie, ale o tym za chwilę. To przecież dzielnica, w
której jak w soczewce do
dziś ogniskuje się nieudolnie
przeprowadzona likwidacja
górnictwa w regionie. Ludzie
tu mieszkający wciąż zmagają
się z problemem bezrobocia,
wykluczenia społecznego,
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Lekarzy wciąż jest za mało
Z problemem braku odpowiedniej ilości personelu
medycznego nadal boryka się m.in. Specjalistyczny
Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Rys. Katarzyna Zalepa

Lecznica co rusz ogłasza nabory
na stanowiska na różnych oddziałach szpitalnych. Tylko w ostatnim
miesiącu możemy znaleźć mnóstwo
informacji o poszukiwaniach leka-

rzy do pracy. Mowa o terapeucie
zajęciowym, lekarzach rezydentach,
psychiatrze, pediatrze, lekarzu kierującym oddziałem pediatrii, lekarzu kierującym oddziałem chirurgii

ogólnej, chirurgu, czy diagnoście
laboratoryjnym, ale również o osobach potrzebnych w administracji,
jak specjaliście do spraw księgowości czy też kadr.
Jak wynika z danych statystycznych, w Polsce obecnie brakuje co
najmniej 8 tys. lekarzy. W niektórych miastach sytuacja wygląda
na tyle źle, że dyrektorzy placówek medycznych są zmuszeni
do likwidowania oddziałów lub
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łączenie dwóch w jeden. Oferta
mieszkaniowa dla takich osób
przygotowana w naszym mieście
ma być dodatkowym bodźcem,
który spowoduje, że medycy zamieszkają w Wałbrzychu i podejmą pracę w naszych placówkach
zdrowotnych. Coraz częściej też
szpitale i przychodnie decydują
się na zatrudnienie lekarzy zza
wschodniej granicy.
SCB

My szkodliwi mądrale
Że tak przewrotnie zagaimy, bo przecież nie pożyteczni idioci. Choć tak się
czujemy, przypominając o rzeczach wydawałoby się oczywistych. Jak choćby o tym, że granicy państwa trzeba bronić jak dziewczyny na randce, którą
zaczepiają jacyś pijacy. Patrząc na zachowania niektórych trudno jednak nie
odnieść wrażenia, że członkowie Gangu Olsena to przy nich wyjątkowo mądrzy, roztropni, pomysłowi i rozważni ludzie.
Pisząc „niektórych” nie mamy na
myśli wyłącznie polityków, którzy
wiadomo, najwięcej obiecują przed
pójściem ludzi do urn w jesienną
niedzielę. A gdy głosowanie się zakończy, z wcześniejszych przyrzeczeń
zostaje mniej więcej tyle, ile włosów
ma na głowie Stanisław Tym. Ci
„niektórzy” to też celebryci, aktorzy,
aktywiści, którym czasem, tak prewencyjnie, powinno się zakazać wychodzenia z domu lub nakazać oddać
na jakiś czas telefon w depozyt. Żeby
zapobiec wypisywaniu bzdur jak w
magazynie „Skandale”.
Nie lubimy powtarzać się jak nauczycielka podczas zdalnego nauczania,

łopatologicznie próbująca przekazać
swoim uczniom wiedzę. Gdy ci wiercą
się przed ekranami, dłubią w nosie
i zamiast słuchać, grają po kryjomu
w Brawl Stars. Sytuacja chyba tego
wymaga, więc sorry, ale mimo tego,
że sporo było o tym u nas nie dalej jak
miesiąc temu, znów musimy wspomnieć o kryzysie na polsko-białoruskiej
granicy. Obiecujemy nikogo nie zanudzić i przy okazji dotrzymać słowa,
odwrotnie niż politycy. Czym innym
jest ubolewanie polskich mediów
nad tym, że dziennikarze nie mogą
pokazywać z bliska tego, co dzieje się
na granicy, a inną parą kaloszy jest
fakt, że na przykład kilku plotkarskim

portalom nie udało się kiedyś dowiedzieć, ile lat ma naprawdę… Małgorzata Rozenek. Przegięliśmy? Chyba
nie aż tak bardzo. Naszym zamiarem było jedynie pokazać, jak łatwo
jest zmanipulować opinię publiczną.
Rozumiecie różnicę? Dziś media w
Polsce mogą relacjonować konflikt na
granicy tylko na podstawie tego, co
usłyszą, najczęściej z drugiej ręki, albo
zobaczą przez lufcik, który ktoś im
uchyli. Jeśli będzie chciał. Na miejsce
nie mogą pojechać. Celowo zdecydowaliśmy się zbanalizować sprawę.
Wywołując w was pewnie poruszenie.
Nie oszukujmy się, bądźmy szczerzy. Gdy w 2015 roku uchodźcy

szturmowali granicę Grecji, wielu
obchodziło to mniej więcej tyle, co
śmieciarka opróżniająca następnego
ranka pełne kubły pod domem, a zamiast doniesień z bałkańskiego kraju
lepiej oglądało się zdjęcia z wakacji
gwiazd show biznesu. Ewentualnie
niektórzy rzucili okiem, czy obozy
dla migrantów nie daj Bóg znajdują
się w pobliżu kurortu, do którego
właśnie wybierają się na urlop.
Co, może tak nie było? Gdy jednak
„ten ciepły człowiek”, jakim według
senatora Stanisława Karczewskiego
jest Łukaszenka, zgotował nam pod
nosem duży problem, jakiego dawno
nie widziano, żarty się skończyły.

Fot. (red)
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Nawiasem mówiąc, gdyby ktoś
powiedział przed rokiem, że tłumy
migrantów z Bliskiego Wschodu
zechcą forsować polsko-białoruską
granicę, żeby nielegalnie wtargnąć
na terytorium państwa UE, pewnie
zostałby uznany za większego… (tu
wstawcie rzeczownik w odpowiednim przypadku) niż Robert Bąkiewicz
(ten od organizacji Marszu Niepodległości) i Barbara Kurdej-Szatan (ta
obrażająca w poście Straż Graniczną)
razem wzięci. Co by nie mówić,
musicie chyba przyznać, że polskim
mundurowym, tak obiektywnie
patrząc, należą się pochwały i uznanie. Tak, dobrze przeczytaliście. Co
najmniej tak szczere jak dziecku po
udanej akademii w przedszkolu, żonie, gdy odstrzeli się przed wyjściem
do teatru i mężowi, gdy w końcu naprawi cieknący kran. Ktoś nielegalnie
chcący przekroczyć granicę, rzucający
na płot kłody i gałęzie, przecinający
nożycami druty kolczaste (ciekawe,
czy narzędzia były w paczkach dla
migrantów), musi liczyć się z tym, że
zwyczajnie nie zostanie wpuszczony
przez wojsko, policję lub pograniczników. Do cholery, tak to ma działać,
czy jednak jesteśmy kretynami?
Ubolewamy bardzo nad tym, że
gdy tygodnie, a nawet miesiące temu
ministrowie od bezpieczeństwa –
również ten, wiecie, w randze prezesa
(lub odwrotnie) – spali w najlepsze
do południa, a potem z lenistwa
snuli przynajmniej tak ambitne i odważne plany jak członkowie Gangu
Olsena, dziś za ich nieudolność cięgi
zbierają ludzie ubrani w mundury
polskich służb. Wysłani na granicę.
Tak, wiemy, najbardziej pokrzywdzeni
są ci ludzie po drugiej stronie linii.
Marznący, zdesperowani, zdezorientowani, oszukani, wykorzystani i
wierzący w bzdety, przekazywane
im przez białoruskie służby. Ale przecież nielegalnie próbujący przekroczyć granicę. Słowo „nielegalnie”
jest w tym wypadku kluczowe. Nie
chcemy przy tym zanadto kozaczyć.
Z jednej strony nie można pozwolić na instrumentalne wykorzystywanie migrantów do osiągnięcia przez
Białoruś jakichś chorych celów, ale
też nie dopuścić do rozlewu krwi i
jak się da, pomóc. To chyba jasne
dla każdego. Z drugiej zaś nie wolno dać się sterroryzować. Jeśli dziś
ulegniemy i nie upilnujemy granicy,
później będzie „po herbacie”. Chyba,
że jesteśmy pożytecznymi idiotami,
myśląc w ten sposób?
Tomasz Piasecki
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Wolontariusze mile widziani
Wiadomo, że 30. Finał WOŚP zagra 30 stycznia 2022 roku. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku
u dzieci – takie jest hasło tegorocznego finału. Poszukiwani są wolontariusze.

Rekrutacja online – zgłoś się za pomocą strony iwolontariusz.wosp.org.pl i samodzielnie
uzupełnij formularz zgłoszeniowy. Wybierasz z
listy sztab w Wałbrzychu (numer: 1233). Osoby
niepełnoletnie powinny poprosić opiekuna

(rodzica) o pomoc i założenie konta opiekuna
wolontariusza. Tutaj sam dodajesz swoje zdjęcie lub zmieniasz na nowe w przypadku, kiedy
jesteś wolontariuszem od lat. Po wysłaniu
zgłoszenia sztab skontaktuje się z tobą w celu

Za wolno to idzie

potwierdzenia danych, które zostały wpisane
do formularza.
Rekrutacja w sztabie – standardowa, dotychczasowa forma – wolontariusz kontaktuje się
ze sztabem i udaje się na spotkanie ze wszystkimi niezbędnymi danymi i swoim zdjęciem
lub też wypełnia ankietę i wraz ze zdjęciem
twarzy wysyła ją na maila wospwalbrzych@
gmail.com.
Ankietę można również dostarczyć do WOK-u przy ul. Broniewskiego 65a oraz przy ul.
Wysockiego 29 (na terenie Starej Kopalni) lub

do PSP z oddziałami integracyjnymi nr 26 przy
ul. Palisadowa 48.
Zapisy zbierane są do 10 stycznia 2022 roku.
SCB

tencje. Ze smutkiem zauważam, że chcieliśmy
uchwałę wprowadzić, ponieważ ocenialiśmy,
że właśnie we wrześniu, październiku dotrze
do nas IV fala. Nasze argumentacje trafiały na
krytykę z różnych środowisk, choćby kierujących programem narodowego szczepienia,
ruchów antyszczepionkowych kwestionujących nasze postępowanie – mówi prezydent.
Według Romana Szełemeja minęło kilka
miesięcy i wszystkie przewidywania, nawet
te dotyczące liczby wyszczepień, okazały się
bardzo trafne. Przypomina jednocześnie, że w
takich krajach jak Francja, Hiszpania czy Włochy ograniczono dostęp dla niezaszczepionych
do restauracji, pubów, kawiarni i następnego
dnia po wprowadzeniu w życie decyzji, w
takiej Francji zgłosiło się milion osób i nic to
nikogo nie kosztowało. – Tak samo mówiliśmy,
żeby zrobić u nas. Tylko potrzeba było odwagi
– podkreśla Szełemej.
Tymczasem wałbrzyski szpital uruchomił
dodatkowe łóżka dla pacjentów chorych na
COVID-19. W lecznicy im. Sokołowskiego
przebywa obecnie ponad stu pacjentów zaSCB
każonych koronawirusem.

W ostatnich dniach wzrost ilości osób, u których stwierdzono zakażenie COViD-19, sprawia, że z coraz większym niepokojem patrzymy na IV falę pandemii w Polsce. Do tej pory
problem dotyczył przede wszystkim wschodniej części kraju, ale już dzisiaj śmiało można powiedzieć, że i Wałbrzych będzie się z
nią mierzył.
- Statystyki zakażeń COVID-19 z ostatnich kilku dni
jasno pokazują, że mocno weszliśmy w tzw. czwartą falę
pandemii. Już pół roku temu,
tworząc nasze centrum szczepień masowych, przewidzieliśmy taki scenariusz. Niestety,
głównie przez zaniechania rządu, do dziś w Polsce zaczepionych jest ledwie 53% populacji.
To za mało, by powstrzymać
pandemię i ograniczyć zgony – mówi prezydent Roman
Szełemej i jednocześnie lekarz.
Jak dodaje, w ostatnich
latach w Polsce zmarło 128
tys. osób ponad przeciętną
liczbę zgonów. Roman Szełemej tłumaczył, że w ciągu
roku, tj. od września 2019

do października 2020 roku,
zmarło ponad 400 tys. osób.
Jeśli porównamy ten okres w
latach 2020-2021, liczba ta
wzrosła do 539 tys. zgonów.
- Wszyscy uważamy, że ta
statystyka jest niedoskonała. I
w Polsce, i na świecie. Wyniki
są niedoszacowane. Choćby
dlatego, że w tym roku do
września mieliśmy liczbę zgonów taką jak w 2019 roku. W
sytuacji, kiedy polskie miasta
borykają się z problemem demograficznym, starzejącym się
społeczeństwem, te statystyki
są przerażające. Tłumacząc,
dlaczego o tym mówię, chcę
pokazać, że w ciągu roku
zmarło ponad stan tyle osób,
ile mieszka w mieście wiel-

kości Opola, Tychów, już nie
mówiąc o Wałbrzychu, który
ma mniej więcej około 100110 tysięcy mieszkańców –
tłumaczy prezydent.
Roman Szełemej zachęca
do szczepień, zaznaczając, że
Stara Kopalnia jest gotowa do
dalszych prac i jest w stanie
zaszczepić wszystkich chętnych
mieszkańców. Prezydent odniósł się również do uchwały
o obowiązkowym szczepieniu.
- W kwietniu rada miejska
przegłosowała uchwałę o
obowiązkowym szczepieniu.
Później dostaliśmy decyzję o
jej uchyleniu przez wojewodę, który stwierdził, że radni
wykroczyli swoim postępowaniem poza przepisy i kompe-
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Prezydent Wałbrzycha cały czas zachęca
do szczepień przeciwko COVID-19
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Pomoc drugiemu człowiekowi czasem wiąże się z narażeniem
własnego zdrowia lub życia i w niektórych sytuacjach wymaga
prawdziwej odwagi. Taką właśnie wykazała się jedna z mieszkanek
Świebodzic.

Pani Jola oczekiwała na autobus na terenie
jednego z osiedli w Świebodzicach. W pewnym momencie zauważyła, iż dwóch mężczyzn
bije trzeciego. Całe to zdarzenie odbywało
się po drugiej stronie jezdni. Natychmiast

przebiegła przez ulicę i zaczęła odciągać napastników od ofiary. Jej determinacja była na
tyle skuteczna, że napastnicy uciekli. Pani Jola
zauważyła, że pobity mężczyzna ma krwawiącą ranę w okolicy szyi. Wezwała natychmiast

służby ratunkowe. Ofiara pobicia, 38-latek został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł
skomplikowaną operację. Ostatecznie przeżył
zdarzenie.
Funkcjonariusze ze Świebodzic potrzebowali
dwóch godzin, aby ustalić sprawców tego zdarzenia, którymi okazali się dwaj bracia. Decyzją
sądu zostali aresztowani na 3 miesiące m.in.
pod zarzutem usiłowania zabójstwa.
A co z Panią Jolą? Jej postawa uratowała życie
napadniętemu mężczyźnie. Brawo.
KaR

Tiry wyjadą z miasta
Tę datę warto zapamiętać. 4 listopada podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z budową „Granitowej obwodnicy
Strzegomia”. Dzięki temu transport górniczy wyprowadzony zostanie z gmin
Strzegom, Dobromierz i Mściwojów.
mieście istniała już bardzo długo,
teraz rozwiązanie problemu wydaje
się być bliżej, niż kiedykolwiek.
– Konieczność budowy obwodnicy
jest niezbędna, żeby odciążyć Strzegom oraz sąsiadujące miejscowości
od intensywnego ruchu związanego

z transportem granitu. W trakcie wizyty zarząd województwa przekonał
się o skali problemów mieszkańców
gminy, z której co roku wywożone
jest 4 mln ton kruszyw – mówi
burmistrz Strzegomia, Zbigniew
Suchyta.

REKLAMA

Fot. użyczone (TW)

» Krystalizuje się pomysł
budowy „Granitowej
obwodnicy Strzegomia”.
Rozpoczęto jej projektowanie

Strzegom i okolice kamieniem stoją. Dla wielu to błogosławieństwo.
Dla większej grupy ludzi to jednak
przekleństwo. Pył, rozjechane drogi,
koleiny, wszędobylskie tiry... Z tym
trzeba coś zrobić. Potrzeba uregulowania transportu górniczego w

Fot. użyczone (KPP w Świdnicy)

Bohaterska Pani Jola

Warto dodać, że charakter
inwestycji, obejmujący swoim
oddziaływaniem nie tylko Strzegom, ale również sąsiadujące
gminy Dobromierz i Mściwojów
jest ponadlokalny. To jedna z
ważniejszych inwestycji, jaka

będzie realizowana na terenie
miasta od lat.
Koszt wykonania projektu wynosi ok. 3 mln zł. Wspomnijmy,
że strzegomski samorząd udzielił
pomocy finansowej województwu
dolnośląskiemu w kwocie 1,5 mln
zł, drugie 1,5 mln zł dołożył Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wykonawcą projektu
będzie firma PBW Inżynieria Sp. z
o.o. z Wrocławia. Inżynierem kontraktu został Marek Stojak.
Firma, która zajmie się projektem,
powstała w 2015 roku. Kontynuowane są w niej bogate tradycje i
umiejętności znanych inżynierów
dolnośląskich. Jej filary tworzą rzeczoznawcy, projektanci kierownicy
budów i inspektorzy z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym w
zakresie inżynierii lądowej oraz wodnej. Ich realizacje to m.in. wiadukt
na linii kolejowej E59,wiadukty drogowe w Piechowicach czy też most
kolejowy na linii 286.
- Serdecznie dziękuję w tym miejscu marszałkowi Tymoteuszowi
Myrdzie za owocną współpracę
i konstruktywne działanie. Dużo
ciepłych słów należy się również
pozostałym członkom zarządu województwa dolnośląskiego i radnym
sejmiku województwa dolnośląskiego za wsparcie tej idei. Słowa
podziękowania kieruję również na
ręce dyrektora DSDiK we Wrocławiu
Leszka Locha za świetne współdziałanie i odpowiedzialne decyzje
– podkreśla burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta.

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

KaR
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Strażacy na szkoleniu
Zakończyło się podstawowe szkolenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych z powiatu świdnickiego.

- Szkolenie obejmowało
szereg zagadnień teoretycznych m.in. taktykę gaszenia
pożarów i działań ratowniczych oraz zajęcia z praktycznej obsługi sprzętu strażackie-

go i wyposażenia osobistego
strażaków – wylicza asp.
Paweł Szydłowski z KP PSP
Świdnica.
W ramach zajęć adepci musieli odbyć test w komorze

dymowej, sprawdzić swój lęk
wysokości na 28-metrowej
mechanicznej drabinie strażackiej oraz przećwiczyć, jak
prawidłowo dostać się do osób
poszkodowanych we wrakach
samochodów. Te elementy
ćwiczono na złomowisku w
specjalnie przygotowanych
pojazdach.
Na szkolenie zostało przyjętych 40 słuchaczy. Z sukcesem

egzamin teoretyczny i praktyczny zaliczyło 38 druhów z
jednostek OSP z gmin powiatu
świdnickiego. Po ukończeniu
szkolenia i zaliczeniu egzaminu
druhowie nabyli uprawnienia
do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w najbliższym czasie zapewne będą
nieść pomoc mieszkańcom
naszego powiatu.
KaR

ziennej z Powiatowym Urzędem
Pracy w Świdnicy, oprócz zajęć
związanych stricte z kursem,
skazani uczestniczyli również
w warsztatach z zakresu aktywizacji zawodowej. Dzięki
temu osadzeni nabyli wiedzę z
zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia, a także prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. To bardzo dobre
wiadomości.
Ukończenie kursu zawodowego
i udział w zajęciach aktywizacji
zawodowej ułatwi skazanym
poszukiwanie zatrudnienia po
opuszczeniu jednostki penitencjarnej, a tym samym przyczyni
się do praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie. I
właśnie dlatego podobne zajęcia
stanowią bardzo istotny etap
resocjalizacji osób pozbawionych
wolności.

» Skazani uczyli się, jak zostać budowlańcami

„Nawracają” przez
naukę oraz pracę

KaR

W świdnickim areszcie zakończył się kolejny
zorganizowany przez funkcjonariuszy służby
więziennej kurs zawodowy. Resocjalizacja
przez naukę – to nam się podoba!
Dzięki programowi aż 12
skazanych nabyło umiejętności i uzyskało kwalifikacje w zakresie „Technologa
robót wykończeniowych w
budownictwie”. – Nauczanie zgodnie z Kodeksem
karnym wykonawczym należy do kluczowych metod
oddziaływań resocjalizacyjnych i dlatego pozostaje
ono szczególnie istotne.
Wykorzystując walory resocjalizacyjne tego środka w Areszcie Śledczym
w Świdnicy na przełomie
października i listopada
tego roku odbył się kolejny
kurs – informuje kpt. Bartłomiej Perlak.
Kurs złożony był z dwóch
części. Podczas spotkań

teoretycznych skazani
przede wszystkim poznali
zasady i techniki wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie, a
także zapoznali się z właściwościami poszczególnych
materiałów. Natomiast w
trakcie ćwiczeń praktycznych, odbywających się
pod opieką wykwalifikowanego instruktora, skazani
uczyli się wykonywania poszczególnych prac budowlanych. W ramach ćwiczeń
osadzeni uzupełniali ubytki
w ścianach, wykonywali
prace tynkarskie, a następnie przygotowywali powierzchnie do wykończenia
farbą lub innym materiałem
wierzchnim. Z kolei ostat-

nim etapem było nanoszenie powłoki malarskiej i
struktury dekoracyjnej.
- Wzorem lat poprzednich osadzeni, którzy pozytywnie zaliczyli zajęcia
praktyczne i teoretyczne
otrzymali świadectwa
ukończenia kursu. Kurs został zrealizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Natomiast za realizację zajęć
teoretycznych i praktycznych odpowiadał Ośrodek
Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy – dopowiada
kpt. Perlak.
Dzięki współpracy funkcjonariuszy Służby Wię-
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Gdy gwoździe wystają z kołków
Piłka nożna to dziś skrzętnie wyreżyserowany spektakl, w którym głównym aktorom nie brakuje niczego. Mają wszystko, czego chcą. Muszą
jedynie dać rozrywkę masom. A najlepiej być jak maszyny. Wygrywać,
wygrywać, wygrywać. Jak było dawniej? O winie Mistella, pieniądzach
w kopercie, meldowaniu się w markowni na kopalni i kołkach przybijanych do butów na gwoździe opowiada Andrzej Bilski, w latach 60.
piłkarz Górnika Wałbrzych.
i trafiłem do kolejarskiego Lecha.
Potem wojsko odsłużyłem w Opolu i
poszedłem grać do Stilonu Gorzów.
Stamtąd trafiłeś do Wałbrzycha?
- Tak. Spodobałem się działaczom
Górnika na jednym ze spotkań pucharowych, bo byłem szybki oraz
wszechstronny. Pamiętam, jak przyjechali pewnego wrześniowego dnia
do Gorzowa. Zajechali czarną wołgą
z tablicami rejestracyjnymi zaczynającymi się od liter „XX”i z workiem
pieniędzy.
Jak w filmie.
- Prawie (śmiech). Pamiętam, że gdy
wyjeżdżałem z Gorzowa w drogę do
nowego klubu, niesamowicie prażyło
słońce, a po kilkunastu godzinach
podróży na miejscu w Wałbrzychu
zastała mnie jesień. Wyobraź sobie,
wysiadasz z samochodu w krótkich
spodenkach i T-shircie, a na zewnątrz
jest może z 10 stopni powyżej 0.
Pojechaliście na zakupy, po cieplejsze ubrania?
- Nie, zawieźli mnie od razu do
drużyny, która była wtedy na zgrupowaniu w internacie górniczym na
Podgórzu i przygotowywała się do
walki o mistrzostwo III ligi. Był 1961
rok. Zespół bardzo fajnie mnie przyjął,
od razu pokazano mi co i jak, szatnię,
boisko, natryski. Luksusów nie było.
Szatnie drewniane, opalane węglem,
w ścianach pluskwy, a ubrania trzeba
było sobie prać samemu. Nierzadko
zdarzało się, że na mecze jeździliśmy
pociągami. Takie czasy.
Mówisz, że drużyna dobrze cię
przyjęła, ale nie było żadnej „fali”,
nie musiałeś się jakoś wkupić w
łaski starszyzny, postawić skrzynkę wódki?
- Możesz mi nie wierzyć, ale nie
było czegoś takiego. Zresztą ja nigdy
nie paliłem, za wódką też nie przepadałem, wolałem się napić lampki
dobrego wina. Dość szybko dostałem pokój w Hotelu Grunwald na pl.
Grunwaldzkim, gdzie do niedawna
był ZUS. Stamtąd chodziłem na
treningi na Nowe Miasto. Wcześniej
każdy piłkarz musiał się zameldować
punktualnie o 8:00 rano na markowni w kopalni Mieszko. Sprawdzał nas
dobrze znany wszystkim kibicom
Henryk Kuster, spiker na meczach
Górnika. Miał kartkę papieru i odfajkowywał długopisem kto był, kto się

spóźnił, a kogo zabrakło. Później był
obiad w restauracji „Pod Pałkami”
gdzie dziś mieści się Pasaż.
Meldowaliście się na kopalni,
gdzie mieliście „lipne” etaty?
- Wiedziałem, że o to zapytasz. Nie
lubię słowa „lipne”. Byliśmy zatrudnieni na kopalni, ale oczywiście na
dół nie zjeżdżaliśmy. Naszą pracą była
gra w piłkę nożną. Musieliśmy jednak
trenować, bo każda poranna absencja
u Kustera powodowała, że mniej dostawało się pieniędzy przy wypłacie.
Oprócz kwoty za etat otrzymywaliśmy
też wynagrodzenie za mecze.
Pamiętasz ile?
- Doskonale, było to 600 zł za
zwycięstwo i 300 zł za remis.
Co można było wtedy za to
kupić?
- Z tym już będzie gorzej, chyba
sobie nie przypomnę. Pamiętam za
to, jak poszliśmy ze swoją narzeczoną i zrobiliśmy pierwsze zakupy na
książeczkę „G”, którą miał każdy górnik. Kupiliśmy wtedy dywan i chyba
lodówkę. To był dopiero luksus.
Wspomniałeś o narzeczonej,
czuliście jako piłkarze zainteresowanie dziewcząt?
- Co poniedziałek, gdy mieliśmy
wolne od treningów, spotykaliśmy się
albo w kawiarni na ostatnim piętrze
Domu Towarowego Centrum przy ul.
Słowackiego albo w knajpce PTTK
na pl. Tuwima. Siadaliśmy z chłopakami z drużyny, popijaliśmy wino
Lacrima lub Mistella. Tam też poznałem Halinkę, moją późniejszą żonę,
która w tamtym czasie pracowała
w sklepie „Raj dziecka” w Rynku.
Czuliście się gwiazdami, panami
życia?
- Może aż tak, to nie, ale zainteresowanie było olbrzymie. Na nasze
mecze w III lidze potrafiło przyjść na
stadion nawet 20-25 tys. kibiców. Gdy
wchodziliśmy do jakiejś restauracji, to
każdy kelner chciał, żebyśmy siadali w
jego rewirze, bo wtedy natychmiast
przysiadali się kibice i wiadomo było,
że rachunek będzie sowity. Kibice,
którzy byli krawcami lub szewcami,
szyli nam garnitury lub robili porządne buty na wymiar. Żaden nigdy nie
wziął za to od piłkarzy ani złotówki.
Po meczach ostro balowaliście?
- Ty jednak lubisz sensacje. Chodziliśmy przeważnie całą drużyną

do Centralnej, gdzie
szefem
kuchni
był wielki kibic
Górnika.
Tr o chę

Fot. (red)

Nim przejdziemy do zasadniczej
część rozmowy chciałbym, żebyśmy wytłumaczyli czytelnikom,
dlaczego będę zwracał się do
ciebie „na ty”.
- To przecież nic nadzwyczajnego.
Choć dzieli nas tak na oko jakieś
40 lat (wspólny śmiech), to znamy
się już kawał czasu i nie będziemy
przecież sobie „panować”. A tak na
poważnie, lubię, jak ludzie zwracają
się do mnie po imieniu.
Czujesz się wtedy młodszy?
- To nie o to chodzi. Po prostu tak
jest prościej, szybciej można wtedy
złapać kontakt. I nie ma tu znaczenia,
że 9 listopada skończyłem 84 lata.
Początkowo, gdy próbowałem
namówić cię na rozmowę, nie
byłeś tym zachwycony?
- Nie byłem, bo pomyślałem, że
będziesz chciał ode mnie wyciągnąć
jakieś sensacyjne fakty sprzed kilkudziesięciu lat. Ja nie będę chciał
o nich mówić i wyjdzie z tego taka
trochę nijaka rozmowa.
Wyczułeś pismo nosem, bo nie
chcę rozmawiać o piłce nożnej?
- A o czym?
Trochę o futbolu też, ale głównie o tym wszystkim wokół piłki
nożnej, co działo się w latach 60.
gdy grałeś w Górniku Wałbrzych.
- (Głośne westchnięcie). A nie mówiłem! No dobrze, zgodziłem się
na ten wywiad, to zamieniam się
w słuch. Nie obiecuję, że zdradzę
wszystkie sekrety szatni, ale postaram
się nie unikać żadnych odpowiedzi.
Jak zostałeś piłkarzem?
- Urodziłem się w Poznaniu w
1937 roku i odkąd pamiętam, ganiałem po podwórku za piłką. A piłki
wiesz, jakie wtedy były? Robione z
pończochy z napchanymi w środku
gazetami. Kopało się taką „kulę”
dniami i nocami. Gdy miałem 10
lat, trafiłem do klubu Surma Poznań.
Dziś byśmy powiedzieli, że jestem
jego wychowankiem. Potem podchody zaczęły robić poważniejsze
poznańskie zespoły – Lech i Olimpia.
Bardziej konkretna była ta druga, ale
że matka miała prywatną inicjatywę
i sprzedawała w rynku warzywa i
owoce, błagała mnie wręcz, żebym
nie szedł do klubu milicyjnego, jakim
była Olimpia. Mówiła, co ludzie
powiedzą o nas. Posłuchałem się

kołkach, z których wystawały…
...gwoździe?!
- A jak! Gdy piłkarz
wykonywał wślizg
i trafił takimi butami z wystającymi
ostr ymi zakończeniami w
nogę r ywala,
t o

» – Najgorsze było dostać skórzaną, sznurowaną i do tego namokniętą
piłką w głowę – mówi Andrzej Bilski, przed 60 laty piłkarz Górnika
Wałbrzych

tam czasu spędzaliśmy (długi
śmiech). Bywało, że kibice po wygranym, jakimś ważnym spotkaniu,
robili zrzutkę i przynosili nam pieniądze do szatni w kopercie. Zdarzało
się, że poszczególni zawodnicy dostawali jakieś „napiwki” od fanów.
To wszystko lądowało w jednym
worku i za to świętowaliśmy lub
jeździliśmy na wspólne wycieczki.
Wszyscy bardzo się lubiliśmy, mogę
śmiało powiedzieć, że byliśmy jak
jedna rodzina. Ale może już wystarczy tych sensacji?
Dobrze, postawmy tu kropkę. W
czym się wtedy grało?
- O tym można by książkę napisać.
Getry były wełniane, więc jak namokły, to dosłownie opadały na buty i
przeszkadzały w grze. Podobnie jak
koszulka, która, gdy popadał deszcz,
wyglądała jak damska koszula nocna. Sięgała do kolan, a jaka była przy
tym ciężka! Najgorsze było jednak co
innego. Dostać namokniętą piłką w
głowę. A, że była skórzana i sznurowana, to nic przyjemnego.
A korki?
- Jakie korki. To były tzw. buty
„kolarskie”. Szewcy robili nam
dopiero kołki, które przytwierdzali
potem do butów. A służyły do tego
specjalne gwoździe. Zdarzało się,
że grało się na lekko przetartych

chyba rozumiesz, co się działo.
Dlatego sędziowie przed meczem
sprawdzali zawodnikom obuwie,
także każdemu rezerwowemu,
żeby chociaż stwarzać pozory, że
dbają o bezpieczeństwo zawodników. Niejednego widziałem,
jak biegał z kołkami, z których
wystawały gwoździe.
Grałeś w jakimś meczu, który
ewidentnie był ustawiony?
- Na pewno był taki jeden. Trener
wystawił w pierwszym składzie kilku
rezerwowych zawodników. Byliśmy
tym mocno zdziwieni. Graliśmy przeciwko Gwardii Warszawa, a że był to
klub milicyjny, to prawdopodobnie
przyszedł rozkaz z góry, że „mundurowi” Gwardziści muszą zwyciężyć.
Wygrali?
- No pewnie, ale mieliśmy skończyć z tymi sensacjami.
Nie chcę dorabiać ideologii, ale
jesteś jednym z ostatnich żyjących
piłkarzy, którzy w sezonie 1962/63
wywalczyli z Górnikiem awans do
II ligi?
- (Andrzej Bilski ukradkiem zerka
na pamiątkowe zdjęcie). Na to wychodzi.
Spotykacie się ze sobą czasami?
- Niestety nikt nie przywiązuje do
tego już większej wagi, a szkoda...
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Poznajcie Polskę w… kopalni

A tak, na liście obiektów turystycznych,
do których można przyjechać wykorzystując dofinansowanie z ministerialnego
programu, jest właśnie Centrum Nauki i
Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Jeśli
jeszcze nie byliście w działającym tu Muzeum Przemysłu i Techniki, nie ma na co
czekać. Namówcie swojego nauczyciela,
by wraz z dyrekcją szkoły postarał się pozyskać środki. Gwarantujemy, że spędzicie
tu fascynujący czas. Czeka na was prawie
2-godzinny spacer trasą turystyczną po byłej kopalni węgla kamiennego, zwiedzanie
obiektu z przewodnikiem oraz masa zajęć
edukacyjnych i artystycznych.
Do wykorzystania na wycieczki szkolne jest pula dodatkowych 10 mln zł w
ramach projektu „Poznaj Polskę”. Choć
nabór ruszył 28 października, to jeszcze
można postarać się o dotację na wypad
dla całej klasy, ale trzeba się spieszyć, bo
jeśli skończą się pieniądze, to obejdziecie
się smakiem i nic nie zobaczycie. Cel
projektu jest oczywisty – możliwie w jak
najlepszy sposób urozmaicić uczniom

lekcje. Dać możliwość poznania kraju i
jego atrakcji, zabytków kultury, czy środowiska przyrodniczego. Od września
tego roku szkoły mogły otrzymać aż 80
proc. dofinansowania kosztów wycieczki.
Przypominamy, że wciąż można zapisywać grupy i umawiać się na ciekawe
zajęcia muzealne i warsztaty artystyczne
w Starej Kopalni. Chcecie przykładów
proszę bardzo! Mechaniczna Kopalnia,
Kopalniany Pejzaż Industrialny, Wokół
Tradycji Górniczych – prawda, że brzmi

ciekawie? A może zainteresują was zajęcia geologiczne, warsztaty zdobnicze,
kalkomania lub zajęcia kartograficzne.
Tak, tak, to wszystko czeka na ciekawych
świata uczniów w Starej Kopalni.
Informacje o dofinansowaniu z programu „Poznaj Polskę” znajdziecie na stronie
internetowej Ministerstwa Edukacji i
Nauki, a pełna oferta Starej Kopalni
dostępna jest pod adresem: www.
starakopalnia.pl w zakładce „Edukacja”.
ToP

» Czeka tu wiele atrakcji, m.in. mnóstwo warsztatów artystycznych

REKLAMA

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Wiecie, że jesteśmy najlepsi w wyszukiwaniu pozytywnych informacji. Takich jak ta, że wciąż można starać się o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę”.
Wyszukajcie miejsce, które chcielibyście zwiedzić ze swoją
klasą. Może to być na przykład Stara Kopalnia.

Miliony na kanalizację i wodociągi
Do 27 gmin z południa Dolnego Śląska trafiło blisko 55 mln zł na inwestycje
w wodociągi i kanalizację. Wśród tych gmin są m.in. Czarny Bór, Głuszyca,
Stare Bogaczowice i Walim.

bieżącej wody i poprawie stanu
lokalnego środowiska. Bez żadnych wniosków i formalności
– pieniądze niejako „z urzędu”

trafią do miast i gmin jeszcze
w tym roku, a samorządowcy
będą mieli czas na ich wydatkowanie do końca 2024 roku.

Rząd przeznaczy na ten cel
w sumie 4 mld zł, a wsparcie
otrzyma aż 1714 gmin w całej Polsce. Także te z powiatu
wałbrzyskiego. Pieniądze (w
nawiasie podajemy przyznane
kwoty) dostaną: Czarny Bór
(900 tys. zł), Stare Bogaczowice
(ponad 2,6 mln zł), Głuszyca
blisko 1,2 mln zł) oraz Walim
(ponad 2,1 mln zł).

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

POWIAT WAŁBRZYSKI

Dodatkowe środki pomogą
w realizacji zadań najważniejszych dla mieszkańców. Mowa
tu o zwiększeniu dostępu do
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» Od niedawna w wielu miejscach Szczawna
można korzystać z szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach

Tu są w Szczawnie
punkty hot spot
ZEWNĘTRZNE
Chełmiec, wieża widokowa – 1 szt.
ul. Okrężna przy wieży widokowej
Anna – 1szt.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

ul. Kościuszki 17 przy UM (cała
ul. Kościuszki wraz z placem
Hauptmanna) – 3 szt.
ul. Ofiar Katynia 4 przy przedszkolu
miejskim – 1 szt.

W „gorącej” sieci
W wielu częściach uzdrowiska możecie już korzystać z darmowego internetu. Wystarczy się zalogować i w pięknych okolicznościach przyrody przeglądać sieć. Hot spotów (z ang. gorących punktów) jest już w mieście 12, a w przyszłym roku będzie
jeszcze więcej. WiFi opanowało Szczawno-Zdrój, w którym wiedzą, jak ważna jest cyfryzacja.
To nie jest tak, że jakiś
urzędnik w gminie, siedząc
na kanapie wpadł na pomysł
„postawimy kilka nadajników”. Najpierw zrobiono co
innego. Z rządowego programu wyposażono miejską
szkołę podstawową w niezbędny sprzęt. Stare komputery poszły w odstawkę, a
kupiono 35 nowiutkich laptopów z oprogramowaniem.
Żeby dzieciaki miały na czym
pracować.
Niedawno doposażono w
komputery także urząd miejski. Kupiono 15 urządzeń z
drukarkami i z antywirusami,
żeby pracownicy mieli święty
spokój przygotowując ważną

dokumentację np. do kolejnych przetargów, czy obsługując ludzi. Gdy to już zrobiono,
przyszedł czas na zadbanie
o większe przyjemności. Bo
chyba tak trzeba określić możliwość korzystania w wielu
punktach Szczawna-Zdroju z
darmowego i szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach. Publiczny
internet dla każdego – tak
nazywa się projekt i takiej
właśnie nazwy szukajcie w
swoich telefonach lub tabletach, żeby zalogować się do
darmowej sieci. Pomyślcie
tylko, siedzicie sobie w bibliotece, załatwiacie coś w
urzędzie lub jesteście na spa-

cerze w parku i nagle musicie
sprawdzić pocztę lub znaleźć
jakąś informację na branżowym portalu. Albo zwyczajnie
poszusować trochę bez celu
w internecie. Teraz nie ma z
tym problemu. Wprawdzie
jeszcze nie całe miasto oplotła
darmowa sieć hot spotów,
ale… do odważnych świat
należy. Na razie zalogujecie
się w pobliżu miejsc, których
adresy znajdziecie obok.
Publiczne punkty dostępu
do sieci zostały zainstalowane
w zewnętrznej przestrzeni
publicznej, dodajmy ogólnodostępnej oraz w instytucjach
miejskich. Utworzono 10 zewnętrznych i 2 wewnętrzne

punkty. Było to możliwe dzięki
unijnemu projektowi. Jego całkowita wartość to prawie 65
tys. zł. Z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
to prawie 55 tys. zł. Pozostałą
część dopłacił budżet państwa.
Na razie próżno szukać WiFi
na Słonecznej Polanie lub w
Parku Szwedzkim. Tam są
internetowe „dziury”, ale…
kto powiedział, że tak będzie
zawsze. W przyszłym roku
również i tam pojawią się nadajniki, a gdy tak się stanie, z
bezpłatnego internetu będzie
można korzystać w całym
uzdrowisku.
Tomasz Piasecki

ul. Wojska Polskiego 4a przy
bibliotece miejskiej – 1 szt.
ul. Słoneczna 1a (bieżnia
lekkoatletyczna) – 1 szt.
rondo u zbiegu ul. Solickiej,
Kościuszki i Równoległej – 2 szt.

WEWNĘTRZNE
biblioteka miejska, ul. Wojska
Polskiego 4a – 1 szt.
przedszkole miejskie, ul. Ofiar
Katynia 4 – 1 szt.

REKLAMA

SZCZAWNO-ZDRÓJ
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Fot. użyczone (UM Świdnica/W. Bąkiewicz)

» ŚTBS kończy budowę wielorodzinnego
domu, w którym znajdzie się 45 mieszkań

ŚWIDNICA

Ucieszą się szukający swojego kąta
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kończy budowę kilkudziesięciu mieszkań przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19. Kamienica położna jest na Osiedlu Młodych, więc jeśli mieliście pomysł, by właśnie tam kiedyś zamieszkać, to ten artykuł powinien was zainteresować.
Zresztą, tekst powinien
być przydatny wszystkim,
którzy szukają dla siebie

nowego M, a takich nie
brakuje, co widać po ruchu
na rynku deweloperskim.

Jeśli nie chcecie spłacać
kredytu hipotecznego oferta Świdnickiego Towarzy-

stwa Budownictwa Społecznego może być dla was
interesująca.

Lokatorzy wprowadzą się
do nowych mieszkań w drugim kwartale przyszłego roku.

Na parterze zlokalizowana zostanie filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej oraz klub seniora.
W samym budynku będzie
45 mieszkań. Jedno-, dwu- i
trzypokojowych o powierzchni od 45 do 62 m. kw. Czyli
właściwie dla każdego coś
się znajdzie. I dla singla lub
singielki, ale i dla większej
rodziny. W podziemiu powstaje 65 miejsc postojowych.
Wartość zadania to prawie 17
mln zł. Z Banku Gospodarstwa
Krajowego miasto pozyskało
na ten cel bezzwrotne dofinansowanie w wysokości
ponad 4,5 mln zł.
To jeszcze nie wszystkie
dobre wiadomości. Następny
budynek mieszkalny ŚTBS powstanie przy ul. Księcia Bolka
II Świdnickiego. W tej lokalizacji planowana jest budowa
46 lokali. Także, jedno-, dwu- i
trzypokojowych. Niektóre
będą miały również balkon.
Powierzchnia wynosić będzie
od 37 do 70 m. kw. Ponadto
w planach jest postawienie 58
garaży, a na posesji utworzonych zostanie 11 miejsc parkingowych. Szacowana wartość tego zadania to prawie
19 mln zł. W tym przypadku
z Banku Gospodarstwa Krajowego także pozyskano bezzwrotne dofinansowanie w
wysokości ponad 1,5 mln zł.
Termin zakończenia inwestycji
to przełom 2023 i 2024 roku.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Dotykają, oglądają,
słuchają, wąchają...

Pewnie wielu rodziców
spotkało się z pojęciem „integracji sensorycznej”. Tylko
cóż to właściwie jest? Jeśli z
sensoryką zestawiacie słowo
bodźce to… macie poprawne
skojarzenia. Codziennie jesteśmy na nie nastawieni. Zresztą
pełno jest ich w otaczającym
świecie. Bodźce docierają do
naszego centrum dowodzenia, czyli do mózgu, który
musi je przejąć, przyswoić i
odpowiednio zareagować.
Właśnie sensor yka odgrywa kluczową rolę w co-

dziennej działalności żłobka
miejskiego w Jedlinie-Zdroju. Placówce działającej od
niedawna, ale już godnej
polecenia. Integracja sensoryczna zaczyna się tu od zajęć
i zabaw, a kończy na stale
zapewnianych nowoczesnych
pomocach sensorycznych dla
dzieci. Kadra pedagogiczna
bardzo umiejętnie radzi sobie
w zrównoważonym procesie
opiekuńczo-wychowawczym
podążając pilnie za najmłodszymi, a do tego towarzysząc
im w drodze do pełnego i

harmonijnego rozwoju. Co
dla malucha jest ważniejsze w
żłobku od poznawania świata
wszystkimi zmysłami?
Dzieci w jedlińskim żłobku mają zapewnione bardzo
atrakcyjne zajęcia. Żeby wymienić wszystkie, musielibyśmy poświęcić sporo miejsca,
ale wspomnijmy o tych najważniejszych. Codziennie, w
trakcie stałych zabaw, opiekunki wykorzystują elementy
sensoplastyki, do tego dochodzą zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem chusty

» Sensoryka odgrywa kluczową
rolę w codziennej działalności
żłobka miejskiego w Jedlinie

animacyjnej Klanza oraz zajęcia sensoryczno-poznawcze
z zakresu tzw. motoryki małej
i dużej stymulujące wszystkie

zmysły najmłodszych. Nie
przesadzimy, jeśli napiszemy,
że dosłownie każdy dzień w
żłobku niesie ze sobą nowe

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

… po prostu poznają świat wszystkimi zmysłami.
Rzadko zaglądamy do takich miejsc, jak żłobki miejskie, ale jak zaraz się przekonacie, to błąd. Dzieje się
w nich naprawdę sporo dobrego. Ot choćby na przykład w placówce w Jedlinie-Zdroju, w której kluczową rolę odgrywa sensoryka.

przygody i atrakcje, na które
z niecierpliwością wyczekują
najmłodsi.
Red

Odszedł wspaniały człowiek
W wieku 81 lat zmarł nestor boguszowskiego sportu, Antoni
Słowik. Były tenisista stołowy i wychowawca młodzieży.

Antoni Słowik, urodzony w Starym
Sączu, po przeprowadzce do Boguszowa-Gorc w latach 50., trafił do lokalnej
reprezentacji tenisa stołowego. W tym
okresie do najsilniejszych ośrodków

zaliczano Górny Śląsk, Dolny Śląsk,
Warszawę, Kraków oraz Lublin. W 1965
roku Antoni Słowik grał w Zagłębiu
Lublin, następnie w Burzy Wrocław, z
którą wszedł do I ligi. Po utworzeniu

województwa dolnośląskiego
wrócił do Boguszowa, objął
sekcję tenisa stołowego w
Szczycie, potem w Barycie, w
końcu w Victorii Boguszów.
Jako trener, Antoni Słowik
wprowadził boguszowski tenis
do ekstraklasy. Wtedy sekcja
nosiła nazwę Baryt Boguszów-Victoria Wałbrzych. W 1983
roku awansował z drużyną do
najwyższej ligi tenisa stoło-

wego w Polsce. Od tego roku
trener odnosił również sukcesy osobiste. Zdobył pierwsze
miejsce w mistrzostwach Polski amatorów, w 1985 roku
powtórzył ten sukces. Kilka lat
później rozpoczęto rozgrywać
indywidualne MP weteranów
w tenisie stołowym, w których
uczestniczył wielokrotnie z
sukcesami, zawsze stając na
podium.
SCB

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

W końcu
doczeka
część
zakładu
»» Macie
tyleremontu
możliwości,
nie się
dajcie
siębyłego
dwa razy
prosić
przeróbki mechanicznej węgla w dawnej KWK Julia

WAŁBRZYCH

Wreszcie biorą się za sortownię
Nie myślcie, że chodzi o segregowanie odpadów przez MZUK, który od niedawna
zajmuje się odbieraniem śmieci w Wałbrzychu. Ale o rzecz równie ważną. Miasto w
końcu przystąpiło do kolejnej modernizacji Starej Kopalni.
chanicznej węgla, którego częścią
jest właśnie wspomniana na wstępie sortownia. Ale także zabytkowa
waga kolejowa. Znajdujące się w
sąsiedztwie pięknie wyremonto-

wanych innych przestrzeni Starej
Kopalni.
Odwiedzający wałbrzyskie Centrum Nauki i Sztuki pewnie często
zadawali sobie pytanie, kiedy mo-

GŁUSZYCA

Kamienice pięknieją
jedna po drugiej

dernizacji doczekają się inne obiekty
kompleksu. Przyszedł właśnie na to
czas, bo za chwilę nie byłoby czego
ratować. Stan techniczny sortowni
i wagi kolejowej po ponad 100

latach eksploatacji i – nie bójmy
się tych słów – ponad 20 latach
dewastacji jest bardzo zły. Żeby
nie powiedzieć opłakany. W niektórych miejscach zagraża nawet
bezpieczeństwu. Co tu dużo mówić,
obiekty są wyeksploatowane i niezabezpieczone. Trzeba było coś z
nimi zrobić. To był ostatni gwizdek,
żeby podjąć się jakiejkolwiek renowacji tych przestrzeni. Dokładniej
podjąć prace rekonstrukcyjne i
wzmacniające, a także wymienić
dach, co pozwoli uniknąć dalszej
degradacji tego miejsca. Które w
przyszłości – taki jest na nie obecnie
pomysł – miałoby zostać przeznaczone na cele muzealne.
Czy tak się stanie? Trudno dziś
wyrokować. Najpierw niech firma,
która wygra przetarg, zabezpieczy
odpowiednio sortownię i wagę
kolejową, by można było bez obaw
w przyszłości przystąpić do dwóch
pozostałych etapów modernizacji.
I zająć się choćby modernizacją
wnętrz.
Remont części byłego zakładu
przeróbki mechanicznej węgla na
terenie Starej Kopalni to zadanie
współfinansowane z budżetu państwa w ramach Funduszu Realizacji
Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Koszt to ponad 6,8 mln zł, a
kwota wsparcia to 4,8 mln zł.

sowanie inwestycji w ramach
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Gmina Głuszyca otrzyma na
ten cel ponad 200 tys. zł.
Jak łatwo policzyć, z budżetu
miasta nie wydano na roboty
aż tak dużo. Tak to można
remontować.
To zresztą nie pierwsza podobna termomodernizacja

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

i wilgocią, co również było absolutną koniecznością. I najważniejsze, odrestaurowano
elewację wybudowanej jeszcze przed II wojną światową
wojną kamienicy, która teraz
wygląda zdecydowanie lepiej.
Całość prac pochłonęła ponad 270 tys. zł i nie byłaby
możliwa, gdyby nie dofinan-

Red

» Tak po remoncie wygląda budynek przy ul. Grunwaldzkiej

Ludzie długo czekali na ten remont. Gdy się rozpoczął,
to rozmach zaskoczył chyba wszystkich lokatorów.
Efekt prac jest piorunujący. Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 25
w Głuszycy spowodowała, że ktoś, kto tu dawno nie
był, mógłby kamienicy nie poznać.
Trzykondygnacyjny budynek
przede wszystkim ocieplono,
co dziś jest podstawową rzeczą przy podobnych inwestycjach. Zrobiono to w idealnym
momencie, gdy mamy jesień,
a za pasem zimę. Ludzie mogą
być pewni, że teraz będzie
im cieplej. Dokonano izolacji
ścian piwnicznych przed wodą

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

Przystąpiło, to może za dużo powiedziane, bo na razie ogłoszono
dopiero przetarg na wyłonienie
wykonawcy pierwszego etapu prac
w dawnym zakładzie przeróbki me-
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z pieniędzy otrzymanych w
ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Łącznie odnowionych zostanie 9 budynków.
Prac doczekało się już większość z nich. Oprócz wspomnianej kamienicy, także nie-

ruchomości położone przy ul.
Grunwaldzkiej 1, 35 i 45 oraz
przy ul. Sienkiewicza 18, 28 i
61. Lokatorzy tych kamienic
od momentu zakończenia
modernizacji chodzą dumni
jak pawie, że mieszkają w

schludnych, ocieplonych i
przede wszystkim efektownie wyglądających blokach.
Dodajmy, że łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to ponad 1,4 mln zł.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

Pomaganie jest modne

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

BERTA, nr ewidencyjny 186/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 20.10.2021

CYWIL, nr ewidencyjny 149/21
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 02.09.2021

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

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.06.2018

KLEMENS, nr ewidencyjny 168/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 16.09.2021

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

SHADOW, nr ewidencyjny 177/21
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 02.10.2021

SZENDI, nr ewidencyjny 35/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 20.03.2021

SZIFU, nr ewidencyjny 180/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 05.10.2021

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

WODNIK, nr ewidencyjny 118/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.07.2021

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

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Nie ma w tym krzty przesady. Wystarczy, że przypomnicie sobie, jak poczuliście się, gdy komuś zrobiliście zakupy lub wyprowadziliście… psa na spacer. Jakoś tak było lekko, prawda? Właśnie spacer
z psem. Pomyślcie, jak miło byłoby pobawić się w parku z czworonogiem adoptowanym ze schroniska. Lub podrapać za uchem przygarniętego niedawno kota. Może zrobicie coś w tym kierunku?

WIESZ CO | NR 46/16.11.2021 r.
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Płyty nagrobne przy Kościele Pokoju

Co na szlaku z kamieni?
Przekonajcie się sami, przecież po to przygotowujemy tę rubrykę, żeby zachęcić was do wyjścia z domu. Przymierzaliśmy się do opisania tego świdnickiego traktu od dłuższego czasu, ale zawsze odkładaliśmy pomysł na
później, bo to w istocie długi spacer z wieloma fascynującymi miejscami.
Dlatego całość zdecydowaliśmy się ostatecznie podzielić na trzy części.
Dziś pierwsza z nich.
Projekt Szlak Kamienia udało
się zrealizować dzięki polsko-czeskiej współpracy. Projekt
geograficznie łączy dwa miasta w północnej części województwa kralowohradeckiego
(Hořice i Dvur Kralove nad
Labem) z trzema dolnośląskimi
miejscowościami (Dobromierz,
Świdnica, Strzegom). Każda
z gmin jest częścią projektu.
Szlak Kamienia oferuje turystom sieć tras edukacyjnych,
które jak nietrudno się domyślić łączy kamień.
Świdnica odgrywa na trasie
ważną rolę – jako jedno z bogatszych i najstarszych miast
jest swoistą galerią kamiennej
rzeźby plenerowej. Posiada
wiele imponujących i niespotykanych w innych miejscach
elementów architektonicznych,
dla których kamień – najczęściej granit lub piaskowiec –
jest podstawowym budulcem
bądź pełni walor dekoracyjny.
Wycieczka po Szlaku Kamienia
w Świdnicy zawiera 23 punkty – świadectwa dziedzictwa
kulturowego miasta. Na trasie

natraficie też na 13 tablic informacyjnych odwołujących
się do konkretnych punktów
szlaku. Dziś o pierwszych pięciu stacjach.
Kamienny portal z Zamku
Piastów ŚwidnickoJaworskich (ul. Skwer
Lecha Kaczyńskiego)
Wieki temu w Świdnicy
stał zamek książąt świdnicko-jaworskich. W 1528 r. obiekt
spłonął. Jedyną pamiątką, jaka
się po nim zachowała, jest
piękny kamienny barokowy
portal. Podziwiać go można w
elewacji stojącego w miejscu
zamku budynku klasztornego.
Granitowy pomnik
upamiętniający ścięcie
błazna Jakuba Thau (Plac
św. Małgorzaty)
Kamienny, granitowy krzyż
pokutny pozbawiony ramion,
z inicjałami „JT” i datą „1347”.
Krzyż został ustawiony w
miejscu rzekomego ścięcia nadwornego błazna książęcego
Jakuba Thau, domniemanego
zabójcy dziedzica Świdnicy
Bolka III (syna Bolka II).

Kamienne epitafia i
nagrobki przy Kościele
Pokoju (Plac Pokoju)
Przy Kościele Pokoju, znajduje się jedna z niewielu

zachowanych najstarszych
ewangelickich nekropolii na
Śląsku, z bogato zdobionymi
kamiennymi grobowcami,
nagrobkami i barokowymi

Szlak Kamienia w Świdnicy

oraz rokokowymi epitafiami,
które uznawane są za prawdziwe dzieło nagrobnej sztuki
kamiennej. Zobaczycie tam
epitafia (17 sztuk ustawione

1.Portal zamkowy
2.Kamień błazna Jakuba Thau
3.Kamienne nagrobki i epitafia przy Kościele Pokoju
4.Fortyfikacje Świdnicy z ul. Wrocławskiej i ul. Pułaskiego
5.Zabytkowy portal przy ul. Pułaskiego
6.Barokowa fontanna „Mały talerz” na Rynku
7.Kamienica Pod Chłopkiem inne portale z Rynku
8.Studia Neptuna
9.Barokowa fontanna z Atlasem
10.Barokowa fontanna „Duży talerz”
11.Katera Świdnicka z najwyższą na Śląsku wieżą
12.Brama Mikołajska
13.Ogród Różany
14.Park Centralny
15.Pomnik kowala Wielanda
16.Flesza Nowomłyńska
17.Dawny Berglandhaus
18.Kościół św. Józefa
19.Kamienica „Pod Złotym Gryfem”
20.Blok śródrynkowy z wieżą ratuszową
21.Muzeum Dawnego Kupiectwa
22.Balkonowe portale z ul. Grodzkiej
23.Basteja Strzegomska

wokół świątyni), wykonane
z piaskowca, granitu oraz
innych mniej popularnych
kamieni. Cmentarz działał
od 1657 roku, czyli początku
istnienia kościoła.
Pozostałości fortyfikacji
obronnych (ul. Wrocławka
i Pułaskiego)
Umocnienia kamienne z granitu widoczne przy ul. Pułaskiego i Wrocławskiej w Świdnicy
to fragment murów obronnych
miasta, jeden z najstarszych i
najlepiej zachowanych. Pochodzą z czasów średniowiecza i
znajdowały się w pobliżu tzw.
Bramy Dolnej, usytuowanej
pomiędzy ul. Wrocławską a
pl. Wolności. Warto wiedzieć,
że do XIII wieku Świdnica
była otoczona jedynie wałami
drewniano-ziemnymi, rosnące
znaczenie miasta sprawiło, że
rozpoczęto budowę kamiennych murów obronnych.
Kamienny portal
barokowej kamienicy (ul.
Kazimierza Pułaskiego 24)
Ta kamienica uznawana jest
za jedną z najpiękniejszych
w mieście. Posiada najwspanialszą barokowo-rokokową
fasadę w Świdnicy. Bogato
zdobiony portal z wolutowym gzymsem wspierają
półkolumny z wolutowymi,
niewielkimi kapitelami. Płyciny nad ościeżem górnym
portalu zdobią reliefowe dekoracje roślinne. Pośrodku nad
nadprożem umieszczony rollwerkowy kartusz z inicjałami
właściciela kamienicy z okresu
przebudowy tego domu, do
obecnie zachowanej postaci.
Red
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» Hotel Waldenburger Hof przy pl.
Grunwaldzkim w Wałbrzychu, lata
30. XX w. (Fot. www.polska-org.pl)

Poproszę pokój z łazienką...
Hotel Grunwald. Portier właśnie medytował nad zestawieniem, gdy obywatelka X zjawiła się
przy okienku. - Dla mnie pokój jednoosobowy i kartę zameldowania… – poprosiła grzecznie. Było
to tak nieoczekiwane żądanie, że portier podniósł znad stosu papierów głowę. - Nie ma pokoju –
padła zwięzła odpowiedź. Za oknami błyskała dziesiątkiem żarówek elektrycznych noc.
Powyższą historię przedstawił redaktor Trybuny Wałbrzyskiej w reportażu z października 1955 r. Nasza bohaterka,
wobec braku wolnego pokoju,
ruszyła „na miasto” szukać
noclegu w innym miejscu.
Z hotelu PTTK przy pl. Tuwi-

ma również odprawiono ją
z przysłowiowym kwitkiem.
Z porady, aby wspiąć się do
Harcówki w Parku Sobieskiego nie skorzystała. Było już
po zmierzchu i wędrówka z
ciężkimi walizkami przez pusty
i ciemny park nie wchodziła w

rachubę. Na szczęście wolny
pokój znalazł się w hotelu
turystycznym w Szczawnie-Zdroju. A co, gdyby tam również nie było miejsc? Ławka
na dworcu?
W przedwojennym Wałbrzychu, w obecnych gra-

» Hol wejściowy hotelu Waldenburger Hof. Po prawej widoczne drzwi do
windy (Fot. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

nicach administracyjnych
miasta, działało wiele hoteli i obiektów oferujących
nocleg, m.in. na Sobięcinie
(Hotel Glückhilf), na Starym
Zdroju (Seiferts Hotel und
Restauration, Bahnhofshotel Bergfrieden, Hotel und
Restaurant Villa Nova), na
Białym Kamieniu (Hotel Kaiserkrone), na Podgórzu (Hotel
zur Gebirgsbahn, Hotel zum
Försterhaus), na Piaskowej
Górze (Hotel Sandberg), w
Śródmieściu (Hotel Kaiserhof,
Hotel Pless’scher Hof, Hotel
zur goldenen Sonne, Hotel
Waldenburger Hof, Central-Hotel-Vierhäuser), w tym trzy
przy Rynku (Hotel Goldenes
Schwert mit Ausschank, Hotel
zum gelben Löwen, Hotel
zum schwarzen Roß). Gdyby do tej wyliczanki dodać
hotele w Szczawnie-Zdroju,
powstałaby pokaźna lista.

Książka telefoniczna z 1946
roku wskazuje w Wałbrzychu
już tylko jeden hotel, na Białym Kamieniu (Polski). Spis
abonentów z 1949 wymienia
trzy: wspomniany Hotel Polski, ten Zarządu Miejskiego
przy ul. 1 Maja i Hotel Kielczanka przy ul. Mickiewicza.
Niektóre przedstawiliśmy w
poprzednich artykułach, przy
okazji opisywania klubu zakładowego Huty Karol oraz
wałbrzyskich kin i teatrów, np.
hotele Sandberg (nr 36/2020
i 38/2020), Gebirgsbahn
(nr 48/2020), Försterhaus
(nr 51/2020), Glückhilf (nr
2/2021) czy Goldenes Schwert
(nr 42/2021). Zainteresowanych zapraszam do lektury.
Na stronie www.wieszco.
pl dostępne są wszystkie archiwalne numery tygodnika.
W tym artykule opowiemy o
kolejnych hotelach.

Przy ul. Mickiewicza 39
przed wojną funkcjonował
lokal gastronomiczny z salą
bilardową o nazwie „Pod
Złotą Kotwicą” (Gasthof zum
Goldenen Anker). Jego właścicielami byli m.in. August
Ulrich, później jego syn Fritz,
a od lat 30. ubiegłego wieku
Max Buchmann. Jak wspomniałem, według spisu abonentów z 1949 r. w budynku
funkcjonował wówczas Hotel
Kielczanka. Na początku maja
1957 r. dyrekcja Wałbrzyskich
Zakładów Gastronomicznych
w Wałbrzychu opublikowała ogłoszenie prasowe, że z
dniem 4 maja w tym budynku
ponownie zostanie oddana
do użytku restauracja Gastronomia. W późniejszych
latach lokal kilka razy zmieniał
nazwę i funkcję, np. bar Kielczanka (lata 60.), bar Trojka,
restauracja Majka. Lokal ga-
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» Restauracja przy ul. Mickiewicza 39, po wojnie hotel
Kielczanka, rok 1920 (Fot. www.polska-org.pl)

stronomiczny w kamienicy
funkcjonował do końca lat 90.
Później w sali gastronomicznej
urządzono sklep rowerowy,
po nim sklep odzieżowy.
W 1910 r. mistrz murarski Karl Schubert na działce o powierzchni ok. 3700
m. kw. położonej u zbiegu
al. Wyzwolenia i ul. Szmidta
wybudował trzy kamienice
(Wyzwolenia 2, 4 i 6). W najbardziej okazałej z nich (nr
2) na parterze od strony al.
Wyzwolenia umiejscowiono
pomieszczenia sklepowe (długo działała tu drogeria), dwie
izby, korytarz i pomieszczenia
gospodarcze. Na parterze od
strony ul. Szmidta – restaurację oraz klatkę schodową
wiodącą do pokoi hotelowych
na wyższych kondygnacjach.
Hotel nosił nazwę Central-Hotel-Vierhäuser. Po wojnie
przez wiele lat na parterze
kamienicy nr 2 funkcjonował
Międzynarodowy Klub Prasy
i Książki RUCH, tzw. EMPIK
(w październiku 2010 r. został przeniesiony do Galerii
Victoria).
Hotel Waldenburger Hof
przy obecnym pl. Grunwaldzkim wzniesiono w latach 192627. W piwnicy hotelu działała
restauracja Paulaner Keller,
znajdowała się tam również
kuchnia hotelowa oraz toalety
dla gości lokali gastronomicznych z wyższej kondygnacji.
Na parterze budynku od strony
ul. Słowackiego i na lewo od
wejścia do hotelu mieściły się
sklepy i różne lokale użytkowe, w tym biuro podróży. Na
wyższych kondygnacjach od
strony ul. Słowackiego i Nowy
Świat były mieszkania (i hotelowy zmywak na czwartym
piętrze, połączony z niższymi
kondygnacjami windą). Do
wnętrza hotelu prowadziły
drzwi obrotowe czteroskrzydłowe. Na parterze znajdowały

się m.in.: hol z garderobami
i portiernią, winda osobowa
(do piątego piętra), przedsionek, restauracja (przy niej
– niewielkie pomieszczenie
z telefonem), pokój gościnny
i salon z kolejną garderobą.
Na pierwszym znajdowały się
m.in.: pokój śniadań, pokój do
pisania (gabinet), biuro, dwie
garderoby, trzy salony (przy
jednym znajdowało się kolejne pomieszczenie z telefonem,
drugi miał wysokość dwóch
kondygnacji i posiadał lożę
dla orkiestry oraz pokój ćwiczeń), toalety. Drugie piętro
hotelu to pokoje hotelowe,
pokój dla dziewcząt, korytarz,
łazienka, toalety i wejście na
wspomnianą lożę. Na kolejnych kondygnacjach mieściły
się m.in. pokoje hotelowe,
korytarze, hole, łazienki i toalety. Dodatkowo na poddaszu
była maszynownia windy i
komórki. Łącznie początkowo
hotel posiadał 55 pokoi (6 na
drugim piętrze, 13 na trzecim,
20 na czwartym, 7 na piątym
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i 9 na poddaszu). Hotel był
świadkiem różnych wydarzeń, np. z 1935 r. pochodzi
fotografia absolwentów kursu mistrzowskiego kelnerów,
opublikowana w Waldenburger Heimatbote. Wcześniej,
bo 19 września 1928 r. przed
hotelem przejeżdżał wizytujący miasto prezydent Rzeszy
Hindenburg. Po 1949 r., w
budynku uruchomiono hotel
Grunwald z restauracją Polonia
i barem nocnym, potocznie
zwanym „Grobem”. W późniejszych latach w byłej już części
hotelowej gmachu urządzono
siedzibę Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, która istnieje tu
do dnia dzisiejszego.
Problem niedostatecznej
ilości miejsc noclegowych
w Wałbrzychu z lat 50. stał
się na tyle palący, że władze
dojrzały do decyzji o budowie
nowego hotelu. Plany zaczęły nabierać realnych kształtów na początku lat 60., gdy
wspomniany na początku
hotel PTTK (dawny Hotel zur

goldenen Sonne) był już zwykłym domem noclegowym,
a pojemność hotelu Grunwald była zbyt mała jak na
potrzeby Wałbrzycha. Nowy
hotel na 200-300 łóżek miał
powstać w latach 1961-62 w
pobliżu dworca kolejowego
Wałbrzych Miasto i ulicy 22
Lipca (obecnie 11 Listopada).
Założono, że miasto będzie
się rozwijać właśnie w tym
kierunku (na północ), czego
widomym dowodem była
lokalizacja nowego osiedla
Piaskowa Góra. Pod koniec
marca 1960 r. zatwierdzono
projekt nowego hotelu na
250-300 łóżek.
Pierwotne założenia, że
nowy hotel powstanie w latach 1961-62 okazały się nierealne do realizacji. Na początku 1970 r. lokalna prasa informowała, że hotel Sudety (bo
tak go nazwano) obliczony na
340 miejsc hotelowych w trzecim kwartale przyjmie pierwszych gości. Do hotelu już
wtedy zakupiono nowoczesne
meble w wytwórni działającej
w Słupsku. Uroczyste otwarcie
hotelu miało jednak miejsce
dopiero w marcu 1971 roku.
Wzięli w nim udział m.in. sekretarz PZPR Kazimierz Górek
i przewodniczący Prezydium
MRN Józef Florczak. Pierwszą
„mieszkanką” została solistka
Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego,
Urszula Hołubowska. Hotel
wybudowany kosztem 41 mln
zł miał pierwszą kategorię.
Dysponował 340 miejscami
w 284 pokojach (z czego 216
to pokoje jednoosobowe) z łazienkami, telefonem i radiem
(wg niektórych źródeł również
z telewizorem). Część gastronomiczną na około 300 miejsc
konsumpcyjnych tworzyły
m.in. restauracja, kawiarnia

» Hotel Sudety w latach 70. ubiegłego
stulecia (Fot. J. Milka, KAW)

i sala bankietowa. W chwili
otwarcia w hotelu działały zakłady fryzjerskie i kiosk Ruchu,
w najbliższym czasie planowano uruchomić ajencję PKO
i punkt wymiany dewiz. W
hotelu nocowali m.in. zagraniczni turyści, sportowcy, ekipy Wyścigu Pokoju, gwiazdy
estrady i ekranu (m.in. Urszula
Sipińska, Zbigniew Wodecki,
Bohdan Łazuka, Roman Wilhelmi, Piotr Fronczewski). Nocował też np. Józef Wiłkomirski, gdy w 1977 r. przyjechał
do Wałbrzycha, aby utworzyć
orkiestrę symfoniczną. Tak
wspominał chwile, gdy po raz
pierwszy wysiadł z pociągu
na dworcu Wałbrzych Miasto: „Wysiadłem. Wrażenie
prowincji tak silne, że szpetny
i mały dworzec w Szczecinie
wydał mi się co najmniej jak
Paris-Nord. Na ulicy zapytałem, jak się dostać do hotelu
Sudety. Odpowiedź brzmiała,
że znajduje się zaledwie o 100

metrów od dworca. Istotnie
za najbliższym zakrętem wyłonił się duży, nowoczesny
budynek, co poprawiło mój
nastrój. W recepcji na prośbę
o pokój z łazienką usłyszałem,
że w naszym hotelu wszystkie
pokoje są z łazienkami. Aha”.
W 2004 r. hotel zamknięto,
bo nie był dostosowany do
nowych przepisów (w tym
przeciwpożarowych). Obecnie
znajduje się w prywatnych
rękach i nie jest wykorzystywany (nie licząc anten sieci
komórkowych na dachu).

Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Trybuna Wałbrzyska 1955, 1957,
1960, 1970, 1971
2.Spis telefonów woj. wrocławskiego
1946, 1949
3.www.polska-org.pl (dostęp
08.11.2021)
4.Waldenburger Heimatbote
5.Wiłkomirski J., Fragmenty pamiętnika,
który - gdyby został napisany - brzmiałby właśnie tak, [w:] Kronika Wałbrzyska,
1981

» Hotel Centralny przy obecnej al. Wyzwolenia 2, ok. 1912 r. (Fot. kolekcja Miziołków)
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» - Od kiedy nauczyłem się
trzymać waltornię, grałem
w orkiestrze dętej – mówi
puzonista Dariusz Piechowiak,
muzyk Filharmonii Sudeckiej

Lubię postrzelać z łuku
Z Dariuszem Piechowiakiem, puzonistą, muzykiem i solistą orkiestry
Filharmonii Sudeckiej rozmawiamy na kilka dni przed ważnym dla niego koncertem w Wałbrzychu. Mówimy nie tylko o instrumentach, jego
karierze i muzyce, ale także o… strzelaniu z łuku. Muzyk jest bowiem
członkiem Bractwa Zamku Grodno.
Jak trafił Pan do Wałbrzycha?
- Po studiach zdawałem do orkiestry we wrocławskiej operze i do
filharmonii w Jeleniej Górze. Współpracowałem już wtedy jako student
piątego roku z orkiestrą w Wałbrzychu. To były czasy, kiedy moi koledzy
pukali się w czoło słysząc, że w ogóle
rozważam pracę w Wałbrzychu.
Wielka sztuka jest przecież w dużym
mieście, bo przecież opera… Dzisiaj
wielu z nich nie pracuje już w zawodzie. Wypalili się. W operze praca
rzeczywiście jest bardzo ciężka. Próby
rano, a po południu koncert, tylko w
weekendy nie ma porannych prób,
gra się praktycznie na okrągło. Wolny
jest tylko poniedziałek. Jeden ze starszych puzonistów powiedział kiedyś,
że do opery idą tylko ci, co się już nigdzie indziej nie nadają. A i repertuar
operowy nieczęsto się zmienia.
W Wałbrzychu to była Pana
pierwsza praca?
- Etatowa tak. Na studiach grałem
w orkiestrze w Wałbrzychu w zastępstwie kolegi, pierwszego puzonisty,
który wyjechał na zagraniczny kontrakt. W szkole muzycznej też uczyłem
za niego – takie pełne zastępstwo. Po
roku takiej pracy, po ostatnim w sezonie koncercie dyrektor Wiłkomirski
zawołał mnie do siebie i powiedział,
że podoba mu się, jak gram, proponuje mi pracę i, że otworzy dla mnie
etat. I od razu na głęboką wodę mnie
wysłał – na pierwszy puzon.
To chyba rzadko się zdarza?

- Bardzo rzadko, a mnie to spotkało. Bardzo mnie to zmotywowało,
przygotowywałem się do każdego
występu, żeby także wobec kolegów
nie dać plamy. Poznałem lepiej ludzi
w orkiestrze i już wtedy wiedziałem,
że nie będę szukać innego miejsca
czy to w Jeleniej Górze czy Wrocławiu. Na przykład w sekcji puzonów
atmosfera jest znakomita, przyjaźnimy się, spotykamy po próbach, jeździmy gdzieś razem, jesteśmy zżyci.
W znanej piosence Halina Kunicka śpiewa tekst Jana Tadeusza
Stanisławskiego „jest w orkiestrach dętych jakaś siła”. Jak było
z Panem, czy też uległ Pan magnetyzmowi orkiestry dętej?
- Od dziecka praktycznie, od kiedy
tylko nauczyłem się trzymać waltornię – bo uczyłem się początkowo
grać na waltorni – grałem w orkiestrze dętej. W Nowej Soli, tam skąd
pochodzę, jest 50-osobowa młodzieżowa orkiestra dęta, bardzo prężnie
działająca. Jest też szkoła muzyczna,
w której, jeśli młody człowiek opanuje już podstawy gry na instrumencie,
wysyłany jest do tej orkiestry. Bardzo
wielu muzyków potem trafia na studia i zostają zawodowymi muzykami
grającymi praktycznie w całym kraju.
Pamięta Pan swoje pierwsze
wspólne granie z orkiestrą dętą
w Nowej Soli?
- Oczywiście. Było mnóstwo osób
na scenie, graliśmy razem. To było
niepojęte dla mnie, takiego młodego

człowieka. Zresztą graliśmy repertuar,
który znałem z radia – to było wielkie
przeżycie. Oprócz repertuaru uczyliśmy się gry w orkiestrze, wspólnej
dynamiki i artykulacji, uczyliśmy się od
starszych kolegów, zaprzyjaźnialiśmy
się. Jeździliśmy z koncertami do Niemiec do Achen czy do Francji do Paryża. Uważam, że takie muzykowanie
wspólne to jest fajna sprawa. Mam
w życiu takie założenie, że po prostu
robię w życiu to, co mi sprawia przyjemność. Kiedy skończyłem pracę w
szkole, zacząłem prowadzić orkiestrę
dętą w Żarowie. Z kolejną orkiestrą
dętą, w Dzierżoniowie, zacząłem
współpracę grając w niej, potem ją
współprowadząc z kapelmistrzem,
wreszcie sam teraz ją prowadzę.
Orkiestra z Dzierżoniowa grała nawet
w Wałbrzychu w filharmonii w 2015.
Jak Pan sądzi, czy w Wałbrzychu
orkiestra dęta mogłaby powstać i
miałaby wzięcie?
- W mieście funkcjonuje górnicza
orkiestra dęta, gram w niej. Nie
mamy regularnych prób, można
nas wynająć na różne okoliczności.
Gdyby myśleć o orkiestrze dętej,
która składałaby się z młodych ludzi, można by było zaprosić do niej
byłych muzyków orkiestry „Ceramika” ze Szczawna-Zdroju. Bardzo
chętnie podjąłbym się pracy z takim
zespołem. Odbiór koncertów orkiestr
dętych jest bardzo dobry.
Wróćmy teraz do koncertu puzonowego Ferdinanda Davida, który

zagra Pan niedługo z kolegami
z orkiestry Filharmonii Sudeckiej
pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego.
- Myślę, że marzeniem każdego
puzonisty jest zagranie tego koncertu
z orkiestrą. To będzie mój kolejny
występ solowy w naszej filharmonii,
ale tego koncertu jeszcze w Wałbrzychu nie graliśmy. To jest duże
wyzwanie dla puzonisty, wymaga
dużej kondycji, muzykalności, jest
trudny technicznie. Gra się go chyba
na każdym przesłuchaniu do orkiestr
filharmonicznych, bo po jego wykonaniu dyrektorzy wiedzą już, czy
z puzonistą chcą współpracować.
Koncert jest tak skonstruowany, że
właściwie ostatnia, trzecia część, jest
najbardziej wymagająca.
Dlaczego?
- Trzeba tak rozłożyć siły, żeby się
po dwóch pierwszych częściach nie
wyczerpać. To są pułapki interpretacyjne, na które trzeba uważać. Jak
się posłucha interpretacji najlepszych
puzonistów to praktycznie każdy gra
ten koncert inaczej. Druga część grana jest często w tempie marszowym,
ale zdarzają się też wykonania o charakterze elegijnym, wolniejszym. Ten
drugi sposób bardziej mi odpowiada,
choć jest trudniejszy kondycyjnie.
Czy ma dla Pana znaczenie, że
koncert napisany był dla wirtuoza
puzonu Karla Traugott Queissera?
- Każdy koncert był pisany dla wirtuoza. Dla przyjaciela, znajomego czy

dla znanego solisty. Dla mnie ważne
jest, że ten koncert znają wszyscy
puzoniści. Wiem, że każdy z nich
zna dosłownie każdą nutkę, ma go
w jednym paluszku, tysiące razy go
słuchał, wiele razy sam grał. Dodatkowy stres to granie przed kolegami
z orkiestry.
Właśnie spełnia Pan swoje marzenie grając koncert Davida. Co
w najbliższym czasie da Panu satysfakcję lub będzie nowym celem
do osiągnięcia?
- Jestem muzykiem orkiestrowym i
jeśli chodzi o puzon, osiągnąłem poziom, który mnie zadowala. Bardziej
rozwijam swoje zainteresowania
w kierunku poznawania innych
instrumentów. Gram na waltorni,
na trąbce, na tubie, ale interesuję
się także instrumentami ludowymi,
a teraz poznaję teremin. To jedyny
instrument, na którym się gra nie
dotykając go. Działa na zasadzie fal
radiowych przepływających między
nadajnikiem a odbiornikiem, które
jedną ręką skraca się i pod wpływem
regulowania długości fal intonacja
dźwięku podwyższa się lub obniża.
Wydaje dźwięk „piszczący”.
Fascynujące.
- Dynamikę, czyli głośność reguluje się lewą ręką przybliżając lub
oddalając dłoń od nadajnika. Trzeba
nauczyć się odpowiedniej techniki
szybkich ruchów ręką, żeby zagrać
melodię. Teremin można kupić w
sieci sklepów z instrumentami, ale
swojego jeszcze nie mam. W zespole
„Srednusha” grającym muzykę świata gram na trąbce i na puzonie, ale
także na okarynie, fletach prostych,
na cymbałach. Czerpiemy z repertuaru pieśni bałkańskich, iberyjskich.
Gramy na bardzo wielu instrumentach, także perkusyjnych. Dla mnie
to muzyka dla duszy. W minione
wakacje zaproszono nas na koncerty
na dwa festiwale muzyki świata w
Czechach. Zespół powstał niemal w
tym samym czasie, co ujawnienie
się pandemii i na dwa lata nasze
koncerty stanęły. Zaaranżowaliśmy
kilkanaście pieśni i nagraliśmy w
Świdnicy koncert, który można zobaczyć na YouTubie jako „Srednusha:
spotkania muzyczne (live). Tej jesieni
szykujemy nowe koncerty.
Co jest dla Pana wytchnieniem
od pracy muzyka?
- Odskocznią od pracy w zamkniętej sali koncertowej filharmonii jest
dla mnie członkostwo w Bractwie
Zamku Grodno. Możliwość wybrania
się na turniej łuczniczy, pokaz czy
imprezę rekonstrukcyjną daje możliwość spotkania z bardzo różnymi
ludźmi, poznania ich pasji i bardzo
ciekawych umiejętności. Strzelam z
łuku naturalnego z akacji. Na pokazach zajmuję się opowiadaniem o
łukach, pokazuję techniki strzelania,
rozstawiam strzelnice, rozwieszam
strzałochwyt, ustawiam słomianki.
Zazwyczaj mam dziesięciometrową
kolejkę chcących sobie postrzelać. To
dla mnie świetny wypoczynek.
Redakcja
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Boliwijczycy w Wałbrzychu

Zapraszamy na występ artystyczny Teatru Trono z Boliwii. To
już 22 listopada o godz. 17:00 w
Klubie Montownia na terenie Starej Kopalni. Teatro Trono wystawi
przedstawienie łączące teatr z
muzyką. Będzie to wspaniały występ sceniczny grupy artystycznej,
która zaprezentuje swoje umiejętności pantomimiczne. Ponieważ
cała grupa tych młodych artystów
odwiedziła Huayna Potosí, lodowiec, który dotykają zmiany klimatyczne, ich produkcja znów będzie skupiać się na zmianie
klimatu i kwestii „sprawiedliwości klimatycznej”. Pracownik opieki społecznej i pedagog Ivan
Nogales zaczął pracować z dziećmi po 2000 roku i wkrótce był tak przekonany o ich talentach
aktorskich, że utworzył wraz z nimi grupę teatralną. Dzięki temu narodziła się pierwsza generacja „Teatro Trono”.
Dziś boliwijska grupa jest przykładem teatru ludowego w najlepszym wydaniu. Korzystając
z ekspresyjnego języka ciała, aktorzy tworzą na scenie obrazy, przekazujące treści sztuki bez
konieczności używania słów. Młodzi ludzie wykorzystują pantomimę, a także elementy „klasycznej” sztuki teatralnej, cyrkowej czy występy klaunów. Równie ważnymi środkami artystycznego
wyrazu w ich przedstawieniach są maski oraz głównie tradycyjna muzyka. Wstęp na wydarzenie
jest bezpłatny. Zorganizowano je w ramach tegorocznej edycji Brave Kids w Wałbrzychu, we
współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury i Stowarzyszeniem Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła.

Zróżnicowany repertuar
Już w piątek, 19 listopada o godz.
19:00 w Art Cafe „Pod Pretekstem” w
Wałbrzychu odbędzie się koncert Remigiusza Kuźmińskiego. Jest to dyplomowany artysta-muzyk, wokalista (tenor) i
dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie wokalistyki
jazzowej i klasycznej oraz dyrygentury
jazzowej i klasycznej z tytułem magistra
sztuki. Ukończył również wokalistykę
klasyczną w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Inowrocławiu. Czynnie
koncertuje na estradach w całym kraju.
Związany ze środowiskiem bydgoskiej
kultury i sztuki. Rodowity pałuczanin
urodzony w Szubinie, a wychowywany
w Zalesiu Barcińskim w gminie Barcin. W
programie koncertu usłyszymy wysokiej
klasy repertuar muzyki typu: pop-jazz,
soul, funky, r&b, musical, pop-opera, gospel, filmowa, literacka i aktorska. Bilety
wstępu: 25 zł – przedsprzedaż i 30 zł – w
dniu koncertu, dostępne bezpośrednio
u organizatora. Oficjalna strona artysty:
www.remigiuszkuzminski.pl

Gwoździem po ekranie

Matka, żona czy kochanka?
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Moje wspaniałe życie” w reżyserii Łukasza Grzegorzka.
Twórca „Mojego wspaniałego życia” i świeży laureat
Złotego Lwa za reżyserię na Festiwalu Filmów Fabularnych w
Gdyni, jeździ ze swoim filmem
od festiwalu do festiwalu i zbiera kolejne nagrody i gratulacje.
Na tegorocznym, świdnickim
„Spektrum”, co prawda spektakularnego sukcesu nie odniósł,
ale jego najnowsza produkcja
spodobała się widzom. Świadczy o tym rozmowa z widownią
po projekcji. Nic dziwnego, bo
„Moje wspaniałe życie” to film
wyjątkowy.
Pozornie to najzwyklejsza
historia, jaką można znaleźć
niemal w każdym repertuarze
kinowym. Jej bohaterką jest
„Jo” czyli Joanna Lisiecka –

kobieta żyjąca w tradycyjnej
polskiej rodzinie. Prowadzi
dom, pracuje jako nauczycielka
w liceum, wychowuje dwóch
synów, stara się być przykładną żoną i córką. Ale jest jeszcze
coś. Jo prowadzi drugie, równoległe życie. Jest kochanką
wuefisty – kolegi z pokoju
nauczycielskiego. Tu kończy
się zwyczajność fabuły, której
autorem jest również Łukasz
Grzegorzek. Artysta tak zbudował postaci i tak je wplątał
w różne sytuacje, że wszystko,
co oglądamy, nabiera drugiego
wymiaru. Postawy Jo, jej męża
oraz kochanka z każdą minutą
stają się trudniejsze do oceny
przez widzów. Zdrada bardziej
wymyka się prostemu potępie-

niu. Coraz bardziej zaczynamy
akceptować zachowanie kobiety. Jej marzenia stają się
zrozumiałe. Grzegorzek nie
krytykuje, nie ocenia i nie staje
po żadnej ze stron. Trochę jak
dokumentalista, przedstawia
tylko zdarzenia.
„Moje wspaniałe życie” to
nie tylko kino psychologiczne.
Reżyser nie stroni od humoru.
Już nawet samo zestawienie
małżeństwa – Agaty Buzek
z Jackiem Braciakiem budzi
uśmiech (różnica wzrostu).
Grzegorzek idzie dalej i w
roli kochanka nie obsadza
np. Dawida Ogrodnika, lecz
zaprzeczenie męskiego erotyzmu – Adama Woronowicza.
Genialna i skuteczna ucieczka

od stereotypu supermężczyzny. Braciak jest jak zwykle tak
samo manieryczny, ale jakoś
nie drażni, a nawet radzi sobie
z wyzwaniem bycia mężem

i ojcem. Najlepiej wypada
Agata Buzek. Jej nieoczywista
uroda uwiarygodnia historię.
Skoro mowa o nieoczywistych
wyborach Grzegorzka, czy
innych zabawnych pomysłach
filmowca, to muszę przywołać
prawdziwą postać, o której
opowiada na spotkaniach z
publicznością. W jego rodzinnym mieście Nysie żył pewien
facet, który jeździł samochodem i przywoływał przez megafon gołębie, aby je karmić.

W filmie taką dziwną pasję ma
Maciek, czyli nowa miłość Jo.
Jednym słowem fim „Moje
wspaniałe życie” potrafi bawić, ale przede wszystkim
skłonić do refleksji nad potrzebą wolności i realizacji
marzeń, a nade wszystko nad
wciąż dominującym w Polsce
patriarchatem. To bezwzględnie najlepszy film Łukasza
Grzegorzka.
Ocena 8/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Zapraszamy do Świdnickiego Ośrodka Kultury na spotkanie z Marią Seweryn w ramach cyklu „Alchemia teatralna”. Początek o godz. 13:00,
26 listopada (piątek). Spotkanie poprowadzi Mariola Mackiewicz. Maria Seweryn – aktorka teatralna i filmowa. Po raz pierwszy pojawiła się
na ekranie, gdy miała zaledwie cztery latka. Wystąpiła wówczas razem z rodzicami (Krystyna Janda i Andrzej Seweryn) w filmie Andrzeja
Wajdy „Dyrygent”. Z kolei gdy miała 17 lat debiutowała w „Kolejności uczuć” w reżyserii Radosława Piwowarskiego. W 1996 r., za rolę w
filmie „Matka swojej matki” Roberta Glińskiego, otrzymała nagrodę dla nadziei polskiego kina na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Dwa lata
później Maria Seweryn ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. W kolejnych latach wystąpiła m.in. w takich produkcjach jak: „Pół serio”
(2000), „Gubertig” (2002), „Julia wraca do domu” (2002), „Kasia i Tomek” (2003), „Męskie-żeńskie” (2003-2004), „Glina” (2004), „Wiedźmy”,
„Boisko bezdomnych” (2007), „Idealny facet dla mojej dziewczyny” (2008), „Zwerbowana miłość” (2009), „Koniec świata”, „Dzień kobiet”
SCB, KaR
(2012), „Amok” (2017) czy „Śniegu już nigdy nie będzie” (2020).

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Alchemia z Marią Seweryn
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Okiem gracza

SKN

God of War wychodzi na PC

CHALLENGER

Prawnik radzi
Klauzule abuzywne w umowach
frankowych. Wszelkie zawiłości
wyjaśnia nasz prawnik Adam Daraż.
Klauzule abuzywne to zapisy umowy, których po pierwsze nie uzgodniono indywidualnie z konsumentem. Po
drugie kształtują jego prawa i
obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Zaś
po trzecie rażąco naruszają
jego interesy. Nie dotyczy to
postanowień określających
główne świadczenia stron, w
tym cenę lub wynagrodzenie
(o ile zostały sformułowane w sposób jednoznaczny). Wszystkie te przesłanki
muszą występować łącznie,

żeby można było mówić o
klauzuli niedozwolonej. Co w
praktyce oznacza, że w toku
procesu sąd każdorazowo
będzie wszechstronnie badał
okoliczności związane z treścią
danego zapisu. Jeżeli uzna,
że tych przesłanek brakuje
klauzuli nie można uznać za
niedozwoloną na gruncie
danej sprawy. Klauzule abuzywne nie wiążą konsumenta. Oznacza to, że umowa,
która je zawiera, a z której nie
można ich wyeliminować bez
naruszania istoty kontraktu,

może zostać uznana przez sąd
za nieważną.
Jeśli chodzi o kredyty frankowe, kredytobiorca podpisywał umowę o kredyt we
frankach szwajcarskich, ale
do ręki otrzymywał złotówki.
W księgach rachunkowych
banków sumę kredytu przeliczano natomiast na franki
szwajcarskie i księgowano
jako saldo zadłużenia. W momencie uiszczania raty kredytu, kredytobiorca wpłacał do
banku złotówki, które przeliczano na franki szwajcarskie.
Ale tego przeliczania nie dokonywano według średniego
kursu NBP, a według tabeli
kursów bankowych. Jak łatwo
się domyślić, owa tabela była
kształtowana przez bank całkiem dowolnie i trudno było
ją uznać za uczciwą z punktu
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Może by tak wybrać się na, prawdopodobnie, najlepsze naleśniki w mieście? Dobry pomysł, prawda? Zjecie je dosłownie w
dziesiątkach wersji z uwzględnieniem tych na słodko i słono. Z
rozmaitymi dodatkami. Na pyszne danie zapraszamy do Fabryki
Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu. Ale chwila, przecież mamy
coś jeszcze w zanadrzu. Zjecie tam pysznie i do syta, a ponadto
dzięki nam dodatkowo zapłacicie trochę mniej. Wystarczy, że
weźmiecie udział w konkursie i poprawnie odpowiecie na pytanie. Zobaczcie na fotografię obok. Jak nazywa się widoczny na
zdjęciu ogród japoński?
Teraz uważajcie. Jeśli znacie odpowiedź, musicie ją wpisać do kuponu. Następnie blankiet pokażcie w restauracji przy zamówieniu, a
wtedy 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 (17 listopada) do piątku (19 listopada). Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie
na miejscu, a także otrzymacie na wynos.

Pierwsza z gier o Kratosie
została wydana na konsolę
PlayStation 2 w 2005 roku,
najnowsza z nich powstała
w 2018 roku i to właśnie ona
otrzyma wersję na komputery.
Franczyza liczy sobie póki co
8 gier. Każdy znajdzie coś dla
siebie, bo jeżeli posiadacie
którąkolwiek z konsoli PS
(oprócz oryginalnego PlayStation), czy to stacjonarną, czy
przenośną, to na każdej znajdziecie jakąś grę o Kratosie.
Co ciekawe, zarówno
pierwsza gra, jak i ta z 2018
roku noszą ten sam tytuł. Po

prostu „God of War”. Jednak
ta wcześniejsza, jak i 6 następnych po niej, rozgrywa
się w starożytnej Grecji. „God
of War” z 2018 roku należy
do tzw. „ery nordyckiej” i to
ją gracze będą mieli okazję
eksplorować na PC. Nie jest
to remake pierwszej gry, więc
wybór tytułu może niektórych
wprowadzać w błąd.
Tak czy siak, gra zachwyca
obszernością świata, piękną muzyką i nietuzinkową
historią. W końcu jest to
najlepiej sprzedająca się
gra na PS4, przegoniła na-

widzenia klienta banku. Konsument nie tylko nie wiedział,
ile pozostanie mu jeszcze
do spłaty, ale nawet nie był
pewien, na jaką kwotę będzie
opiewała jego kolejna rata.
Unieważnioną umowę
traktuje się tak, jakby jej nie
zawarto. Strony zobowiązują
się zwrócić sobie wszystko,
co nawzajem od siebie otrzymały. Kredytobiorca zwraca
bankowi otrzymany od niego
kapitał. Z kolei bank powinien
zwrócić kredytobiorcy raty,
odsetki i prowizje, które kredytobiorca zapłacił w okresie
trwania umowy. Jak ławo
zauważyć, takie rozwiązanie
jest szalenie korzystne dla kredytobiorcy. Natomiast niekorzystne dla banku, zwłaszcza,
że roszczenia banku przedawniają się w terminie 3-letnim,

z kolei roszczenia konsumenta
w terminie 10-letnim.
Wypada też zauważyć, że
pojęcie „interesu konsumenta”
jest interpretowane przez Sąd
Najwyższy dość szeroko. Chodzi tutaj nie tylko o interes ekonomiczny strony, ale też inne
aspekty: zdrowia konsumenta,
traconego czasu, przykrości,
dezorganizacji toku życia, zawodu, zdrowia najbliższych.
Czyli w zasadzie wszystkie
życiowe kwestie, na których
kredyt we frankach położył się
cieniem. Sąd rozpatrując sprawę o unieważnienie umowy
kredytowej, sam każdorazowo
bada określone okoliczności
sprawy. Przesłuchuje strony
i świadków, by ustalić, jak
wyglądały okoliczności zawierania umowy kredytu. Jaki
wpływ miała każda ze stron na

wet „Ghost of Tsushima”
i „Wiedźmina III”, mając
na koncie prawie 20 mln
sprzedanych kopii!
Wychodząca w przyszłym
roku na PS4 i PS5 kontynuacja „God of War: Ragnarök”
ma kończyć erę nordycką.
Kto wie, może i ona zostanie
kiedyś wydana na komputery.
A jakie legendy deweloperzy wezmą na warsztat w
następnych grach? Mitologię
japońską? Aztecką? A może
słowiańską? Być może niedługo się przekonamy.
„Ratchet” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.store.steampowered.com)

Klasyk z PlayStation zawita na komputerach! Do tej pory była to ekskluzywna seria wydawana jedynie na konsole Sony PlayStation. No, może za wyjątkiem „God of War: Betrayal”, w którą można grać na starych telefonach z systemem Java ME. Deweloperzy zdecydowali
jednak otworzyć się na coś nowego i udostępnić graczom komputerowym najnowszą grę.

kształt ostatecznej umowy,
jakich informacji bank udzielił
konsumentowi.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Jak nazywa się widoczny na zdjęciu
ogród japoński?

.............................................................
.............................................................
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. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

» Bohaterowie tych opowieści mówią o swoich nawykach żywieniowych. Warto do tych książeczek zajrzeć

Wiem co jem

Po co nam ta edukacja?
Nadmierną masę ciała w Polsce ma już 25% najmłodszych,
czyli co 4 dziecko. Około 80% z nich będzie otyła, gdy dorośnie. Problemem nie są tylko zbędne kilogramy, ale również
dietozależne choroby. Cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie,
nowotwory, osteoporoza – te choroby jeszcze niedawno
diagnozowane były dopiero u 40-50-latków, a teraz coraz
częściej dotykają dzieci.

Zaczęłam od tych strasznych, lecz dających do myślenia statystyk, żeby pokazać
wam, jak ważna jest edukacja
żywieniowa. I jak istotna jest
praca, którą w Fundacji Polskiedzieci.org wykonujemy.
Nasza fundacja powstała w
2016 roku, zaraz po wprowadzeniu rozporządzeniu ministra zdrowia zwanego ustawą
sklepikową, które precyzuje,
co może znaleźć się w sklepiku szkolnym. Okazało się, że
właściciele takich miejsc nie
potrafią dostosować się do
nowych restrykcji odnośnie
zawartości cukru, tłuszczu i

UWAGA

soli w produktach, w konsekwencji czego zaczęli zamykać
swoje działalności lub przenosić je poza mury szkoły.
W 2016 roku Natalia Bujak,
prezes fundacji, prowadziła już
warsztaty kulinarne w szkołach
podstawowych, ale po wprowadzeniu ustawy postanowiła
swoją działalność poszerzyć i
tak powstała Fundacja Polskiedzieci.org oraz sieć sklepików
szkolnych Zdrowik.
W fundacji mamy motto:
„My nie gadamy, my działamy!” i tak to właśnie wygląda.
Prowadzimy warsztaty kulinarne ucząc nowych smaków

i samodzielności w kuchni od
najmłodszych lat, pokazujemy
jak w szybki i łatwy sposób
przygotować zdrowszą wersję
ulubionej potrawy, czy produktu. Nie skupiamy się tylko
na jedzeniu, ale myślimy też o
sporcie. Namawiamy dzieci do
spędzania czasu na świeżym
powietrzu. W ramach projektu
Zdrowa Misja realizowanego
z budżetu Wrocławia, wydaliśmy cykl opowieści edukacyjnych skierowany szczególnie
do przedszkolaków, w których
bohaterowie opowiadają o
swoich nawykach żywieniowych oraz inspirują do ekspe-

rymentowania w kuchni wraz
z rodzicami. Jako fundacja
prowadzimy sklepiki szkolne
Zdrowik, w których dostępne
są m.in. świeże bułki, jogurty
i koktajle owocowo-mleczne
przygotowywane na miejscu
z najlepszych składników.
Dzieci mają wrodzoną tendencję do poszukiwania pokarmów słodkich i słonych,
dlatego tak ważne jest, abyśmy my, dorośli, pokazali im
cały wachlarz smaków. Jeśli
dzieci mają nauczyć się spożywania zdrowych pokarmów
i je polubić, będą potrzebowały pozytywnych i przede

wszystkim powtarzających się
bodźców od najmłodszych lat.
Drugim powiedzeniem w
fundacji jest: „Nie patrzymy
problemami, a rozwiązaniami”. Dlatego zachęcam was,
żebyście przez najbliższych
kilkanaście tygodni zaglądali w to miejsce WieszCo
i czytali artykuły, z których
dowiecie się, jak powinno
wyglądać żywienie dzieci od

KONKURS

To idealna knajpka na każdą okazję. Spotkanie firmowe? Proszę
bardzo. Urodzinowa impreza? Nie ma problemu. Wypad z przyjaciółmi? Jak najbardziej. I tak moglibyśmy jeszcze chwilę wymieniać
bardziej oczywiste okazjeę. W świdnickiej Restauracji Kryształowa
nie dość, że jest smacznie, to jeszcze dzięki nam będzie tanio.
Wystarczy, że pobawicie się z nami w cotygodniowym konkursie, a
zjecie posiłek z 15-procentowym upustem. Spójrzcie na fotografię
obok? Na którym szczycie stoi widoczna na zdjęciu wieża?
Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu i pokażcie przy
zamówieniu w lokalu. Wtedy otrzymacie 15-procentową bonifikatę na wybraną przez siebie potrawę z menu. U nas nie ma
absolutnie żadnych limitów. Każdy kto zna poprawną odpowiedź
zapłaci mniej za danie. Na miłośników pysznego jedzenia i tych
mających kupony z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od środy (17 listopada) do piątku (19
listopada). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i
zjecie na miejscu.

najmłodszych lat, dlaczego
młody sportowiec jest ciągle głodny, skąd biorą się
zaburzenia odżywiania, jak
im zapobiegać, ale też jak je
rozpoznać i leczyć. Poznacie
wiele tajników racjonalnego
odżywiania wraz z praktycznymi poradami i przepisami
na zdroworozsądkowe dania.
Magdalena Janusz,
dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

KUPON
Na którym szczycie stoi widoczna na
zdjęciu wieża?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Umami, sekrety piątego smaku
Umami to najpóźniej poznany, nazwany i zdefiniowany smak. W 2000 roku naukowcy z Uniwersytetu Miami wykazali, że nasz język posiada receptory smaku umami wykrywające kwas
glutaminowy, w związku z tym umami został oficjalnie uznany za piąty smak.
Pozostawia on długotrwałe
wrażenie na języku – głównie
dlatego, że jest odbierany całą jego
powierzchnią. Wyprodukowana
sztucznie przyprawa o smaku
umami sprzedawana jest w formie proszku podobnego do soli
kuchennej, to glutaminian sodu.

Ostrożnie
w azjatyckich
restauracjach

Glutaminian sodu nie jest
klasyfikowany jako substancja szkodliwa i jest zalegalizowany w UE pod nazwą
kodową E621. Jednak około

25 proc. populacji, czyli co
czwarta osoba, nie toleruje
go. Po spożyciu czują się źle,
narzekają na ból głowy, mają
nudności, sztywnieje im kark,
czują ucisk w klatce piersiowej. Uczuleni na glutaminian
sodu powinni uważać w azja-

tyckich restauracjach – jest
on tam nagminnie używany
do przyprawiania potraw.
Powinni oni także unikać dań
gotowych, przekąsek, przy
zakupie przypraw i mieszanek
przyprawowych sprawdzać
składy i nie kupować tych z
zawartością glutaminianu
sodu. W produkcji ekologicznej nie znajduje się na liście
dozwolonych dodatków, dlatego wybierając bio produkty
z zielonym listkiem możemy
być pewni, że go tam nie
znajdziemy

Syntetyczne barwniki
są niepotrzebne

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Tofu to świetne źródło białka
w diecie wegańskiej

Fermentowane produkty
sojowe z dużą zawartością
umami to choćby pasta miso.
Czasami z dodatkiem gotowanych zbóż – jęczmienia, prosa,
pszenicy lub kukurydzy. Ma
właściwości prozdrowotne –

używane do fermentacji mikroorganizmy działają podobnie
jak probiotyki. Miso to tradycyjny produkt japoński, często i
chętnie używany. Kupując miso
należy zwrócić uwagę na jego
skład. Nie powinno zawierać
niczego więcej poza soją, solą,
drożdżami koji (Aspergillus
oryzae) oraz ewentualnie dodatkiem innych zbóż.
Sos sojowy jest jedną z najważniejszych przypraw kuchni
azjatyckiej. Wytwarzana jest z
mieszaniny soi, pszenicy, wody
i soli. Przez dodanie do niej
kōji, drożdży i bakterii kwasu
mlekowego tworzy się zacier,
który dojrzewa, a następnie
jest wyciskany i filtrowany. Naturalny sos sojowy dostarcza
pełnowartościowego białka
oraz nienasyconych kwasów
tłuszczowych. Przyprawa ta
jest także źródłem błonnika,
witamin z grupy B i pierwiast-

ków mineralnych. Tak jak w
przypadku pasty miso zwracajmy uwagę na skład kupowanego sosu. Prawdziwy sos
sojowy powstaje tylko z 4
składników: soi, ziaren zbóż,
soli i wody. Jego wyjątkowy
smak i zapach wynika z 6-miesięcznego czasu fermentacji.
Syntetyczne barwniki i aromaty
są tylko niepotrzebnym dodatkiem, którego powinniśmy
unikać, są one zabronione w
produktach ekologicznych.

Warzywa warto
karmelizować

Tofu to z kolei twarożek
sojowy otrzymywany w procesie koagulacji napoju sojowego. Świetne źródło białka
w diecie wegańskiej. Zawiera
także wapń, żelazo, fosfor,
potas, sód, witaminy z grupy B, cholinę i witaminę E.
Występuje w kilku wersjach:
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Iwona Kuczer
Skrócony artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Pełna wersja oraz źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

Gdzie znajdziecie umami?
Występuje także naturalnie. Mimo, że kojarzony jest z mięsem i produktami pochodzenia zwierzęcego odnajdziemy go także w wegańskich produktach takich jak:
• Grzyby – urozmaicą codzienne posiłki i dostarczą wielu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania witamin i minerałów. Grzyby w diecie wegańskiej, dzięki
swej konsystencji, znakomicie zastępują mięso i odpowiednio przyrządzone zapewnią
mnóstwo smaku umami.
• Nieaktywne płatki drożdżowe – rewelacyjne źródło umami. Smakują podobnie
jak ser, miksuje się je z orzechami i stosuje jak parmezan. Można je dodawać do warzyw, kasz, past kanapkowych, pasztetów, sosów (także jako zagęstnik), zapiekanek,
kotletów roślinnych.
• Wodorosty kombu, wakame, dulse, nori – jadalne odmiany morskich wodorostów. Uprawia się je na szeroką skalę w Japonii, Korei i Hiszpanii. Dodane do potraw
wzmacniają i pogłębiają ich smak. Niskokaloryczne, zawierają rozpuszczalny błonnik,
antyoksydanty, kwasy tłuszczowe omega-3, wapń, magnez, jod i żelazo. Regularnie
spożywane wzmacniają odporność. Można ich używać jako przyprawy, do posypywania
dania, jako składnika gotowanego bulionu warzywnego, zupy, lub w daniach jednogarnkowych. Wysokiej jakości suszone wodorosty są zawsze pokryte białym nalotem,
jest to sól morska pojawiająca się na liściach podczas suszenia.
• Pomidory – zwłaszcza odmiany cherry oraz wszystkie przetwory z pomidorów:
ketchup, sos pomidorowy, zupy pomidorowe. Długie gotowanie na małym ogniu lub
pieczenie wzmacnia smak pomidorów i wydobywa umami.
• Pomidory suszone – najsmaczniejsze są te, które suszono w pełnym słońcu i zalano
prawdziwą oliwą z oliwek. Suszenie, poza wydobyciem smaku umami, powoduje także
zwiększenie zawartości ważnego przeciwutleniacza, likopenu – w 100 g znajduje się
około 90-100 mg likopenu (w świeżym pomidorze tylko 7-20 mg).
• Zielone warzywa jak brokuły, zielone szparagi, jarmuż, kapusta. Zielone warzywa
są jednymi z najzdrowszych. Najlepiej zjadać je na surowo, bo wtedy nie tracą cennych
składników odżywczych.
• Cebula – wszystkie odmiany. Odpowiednia obróbka termiczna uwalnia smak
umami. Najwięcej jest go w cebulce wolno duszonej, lekko karmelizowanej lub pieczonej.
• Buraki – czerwone i kolorowe, botwinka, buraki liściowe. Dodanie pokrojonych w plastry buraków do bulionów i gulaszy wegańskich wzmacnia i poprawia ich smak.
• Prażone orzechy i nasiona – pestki słonecznika, dyni, siemię lniane itp. Nasiona prażymy na suchej patelni lub w piekarniku nagrzanym do
140-160°C. Uważamy, żeby ich nie spalić. Używamy do posypywania potraw, jako dodatek do past warzywnych czy zdrową przekąskę.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» W treibballu wyróżniamy trzy tak zwane wymiary

Treibball, czyli futbol dla psów?
To sport kynologiczny, który może nie jest aż tak popularny jak agility czy frisbee, ale jest
równie widowiskowy i angażujący zarówno dla naszego pupila, jak i jego przewodnika! Jest
to świetna forma spędzania wspólnie czasu oraz pogłębiania swojej więzi z psem.
W głównej mierze cała konkurencja
opiera się na komunikacji – człowiek
nie może dotknąć psa, piłek ani żadnych
przeszkód znajdujących się na torze.
Pies kierowany jest wyłącznie słowami i mową ciała swojego opiekuna.
Głównym zamysłem treibballu
jest doprowadzenie przez psa piłek

gimnastycznych do linii bramki, przy
której stoi przewodnik. W treibballu
wyróżniamy trzy tak zwane wymiary:
treibball PL, treibball FUN oraz treibball GAMES. W pierwszych dwóch
wymiarach występuje 5 poziomów
zaawansowania. Regulamin każdego
wymiaru i poziomu osobno określa

wymagania oraz zasady obowiązujące
na zawodach, jednak na torze możemy spodziewać się kolorowych piłek,
bramki, a także masy dobrej zabawy!
W wymiarze treibball PL poza zwyczajnym doprowadzeniem piłki do
bramki zaczną pojawiać się dodatkowe utrudnienia. Wraz ze wzrostem za-

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

• tofu twarde – przypomina tradycyjny
ser o neutralnym smaku. Dzięki temu
przyjmuje smak przypraw i dodatków. Idealnie nadaje się do smażenia, gotowania,
duszenia.
• tofu jedwabiste (silken tofu) – jest
delikatniejsze, konsystencją przypomina
sztywny jogurt. W potrawach możemy nim
zastąpić mleko, śmietanę, jogurt. Doskonałe do deserów i sosów.
• tofu smakowe – wędzone, z przyprawami, w przeróżnych zalewach, np. z dodatkami suszonych pomidorów itp. Warto
wypróbować swoje własne kompozycje
łącząc pokrojone w kostkę twarde tofu z
przyprawami i dobrej jakości oliwą.
Umami to nie tylko produkt, ale także proces. Dojrzewanie, fermentacja, suszenie czy
wielogodzinne obgotowywanie produktów
poprzez rozkład białek na aminokwasy, w
tym kwas glutaminowy, wydobywa smak
umami. Warzywa przed duszeniem warto
karmelizować na patelni, wydobędziemy
wtedy głębię ich smaku. Głębię smaku
możemy także osiągnąć poprzez pieczenie
warzyw oraz długie gotowanie wywarów,
do otrzymania bulionu o skondensowanym
smaku. Warto eksperymentować i łączyć w
jednym daniu kilka produktów zawierających umami, tworzymy wtedy danie, które
jest prawdziwą bombą umami, np. tofu z
sosem sojowym i grzybami. Owocnych i
smacznych eksperymentów.
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awansowania na ringu ujrzymy piłkę
nietykalną (królową), a także istotna
stanie się kolejność kolorów piłek
doprowadzanych do linii. W treibball
FUN poza nietykalnymi na torze, pojawiają się przeszkody niczym w agility
(pachołki, tunele), ale także górki,
baseny oraz, co ciekawe, elementy
angażujące ruchowo przewodnika
psa! Najciekawszym wymiarem jest
treibball GAMES, gdyż jego forma jest
nieznana aż do dnia turnieju.
Jak widać, ta konkurencja, choć
jeszcze nie tak dobrze znana, jest
ciekawą alternatywą dla aktywności
fizycznych praktykowanych ze swoim
pupilem. Wiele osób wspomina także
o ogromnej zalecie tego sportu, albowiem jest on świetną formą ruchu
dla psów obarczonych schorzeniami
ortopedycznymi, a także dla psiaków
w słusznym wieku! Treibball nikogo
nie wyklucza, spróbujcie go ze swoim
psem i wy, a nie pożałujecie! Kto wie,
może wasz pies już potrafi omijać różne przeszkody i trącać nosem rozmaite przedmioty, a ten artykuł zachęci
was do rozwinięcia tych umiejętności
w kierunku sportowym?
Natalia Majgier, petsitter i asystent behawioralny
Justyna Rawska, Jak pies z kotem
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Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
1 - na brzuchu przed de calais
3 - ojciec ze szczypcami na
brzegu stawu
6 - polski zespół z krwią i
potem
8 - żona bratanka z pestką
10 - miejski pomocowy piesek
12 - Pana instrument
13 - oszukańczy filozof
Pionowo:
1 - dobrze się palą w środku
lasu
2 - operowa bielizna
4 - niedaleko wrotek z wędką
5 - zajadłe walki na morzu,
rzece lub jeziorze
7 - cichy plan do gier
9 - umywalkowy ssak
11 - usuń śmieci i kurz z
podłogi w zimie
13 - szkolenie dla statku
14 - ryba na odwrót płynąca w
Afryce

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - zespół najlepszych, najbardziej sprzyjających czemuś
warunków - optimum
8 - barwny znaczek na jednolitym tle – cętka
10 - wydzielany w zwiększonej
ilości w stresie hormon rdzenia
nadnerczy – adrenalina
12 - potocznie osoba skłonna
do zaczepek – zakapior
13 - część pleców po obu stronach kręgosłupa, między żebrami a miednicą – lędźwie
15 - ogół czynności mających
na celu zbadanie trafności lub
dokładności czegoś – walidacja
16 - zespół barw powstających
wskutek rozszczepienia światła
przez pryzmat – tęcza
17 - rzecz lub zjawisko osobliwe, budzące zdumienie swą
niezwykłością – kuriozum
Pionowo:
1 - kawałek kiełbasy zwiniętej
w krążek – pęto

3 - rzeczy nieuchwytne i niedające się zmierzyć, mogące
jednak wywierać wpływ - imponderabilia
4 - tendencje w sztuce, literaturze, polityce – nurt
5 - rozproszenie po świecie
jakiejś grupy etnicznej lub religijnej – diaspora
6 - nałożenie farb w różnych odcieniach na cieniutkie pasemka
włosów – balejaż
7 - osoba zajmująca się wyłapywaniem bezpańskich psów
– rakarz
9 - miękka tkanina z krótkim,
strzyżonym włosem - aksamit
11 - długi poemat opiewający
w podniosłej formie czyny bohaterów narodowych – epopeja
14 - drzewo o rozłożystych
konarach i małych twardych
owocach – dąb
18 - zwierzę o silnie rozwiniętych półkulach mózgowych i
chwytnych kończynach – małpa
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Poniedziałek

23:40
TVN

01:30

Dzika furia

TVP2

ﬁlm przygodowy, USA, 2018

20:00

Nocne życie

POLSAT

Lata dwudzieste XX wieku. Joe Coughlin
(Ben Aﬄeck) jest synem szanowanego
kapitana bostońskiej policji (Brendan
Gleeson). Mężczyzna odciął się jednak od
swojej konserwatywnej rodziny i zszedł na
przestępczą drogę. Pracując dla miejscowego
maﬁosa Tima Hickeya (Titus Welliver), zajmuje
się szmuglowaniem nielegalnego alkoholu.
Cechują go niesztampowe metody pracy
oraz kodeks postępowania. Joe decyduje się
ukraść pieniądze i porwać dziewczynę (Sienna
Miller) wroga swojego szefa.

00:10

Klucz do wieczności

TVP2

Duża ryba
komediodramat, USA, 2003

Edward Bloom (Albert Finney), znakomity
gawędziarz i ulubieniec mieszkańców całej
okolicy, jest umierający. Jego syn Will (Billy
Crudup) dawno opuścił dom, nie chcąc
wiecznie żyć w cieniu fantastycznych opowieści ojca. Teraz wraca, by towarzyszyć mu
w ostatnich chwilach. Ponownie słuchając
bajek Edwarda, Will próbuje ułożyć je w sensowną całość. Obraz, jaki się z nich wyłania,
jest zaskakująco spójny i ukazuje życie ojca
w nowym świetle. Syn uświadamia sobie,
kim naprawdę był ojciec.

Zamożny Damian Hale sprawuje niepodzielną kontrolę nad zbudowanym od
podstaw biznesowym imperium. Mający
władczy charakter mężczyzna uświadamia
sobie swoją bezsilność wobec losu dopiero
wówczas, gdy lekarze diagnozują u niego
nowotwór. Pewnego dnia tajemniczy
Albright oferuje milionerowi przeniesienie
świadomości do ciała znacznie młodszego,
sztuczne wyhodowanego mężczyzny. Jeśli
zabieg chirurgiczny się powiedzie, Damian
zyska drugie życie.

Wtorek

ﬁlm kryminalny, USA, 2016

Niedziela
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thriller, USA, 2015

Davis opiekuje się gorylem George’em. Badacz
nie ufa ludziom, unika ich towarzystwa i woli
spędzać czas ze swoim ulubieńcem. Zwierzę
jest bardzo inteligentne, dlatego jego więź
z człowiekiem okazuje się wyjątkowo silna.
Niestety, wskutek niefortunnego eksperymentu naukowego George przemienia się
w gigantyczną, agresywną bestię. Kulisy tej
szokującej przemiany odkrywa przed Davisem
młoda genetyczka Kate Caldwell, która
jest zatrudniona w korporacji ﬁnansującej
nieetyczne badania.

La La Land
TVP 1

Sobota

Środa

Transformers: Ostatni rycerz

24:00
TVP2

ﬁlm sf, Kanada, Chiny, USA, 2017

Ogromne roboty już od zarania dziejów
zjawiały się na Ziemi, aby nieść pomoc
człowiekowi. Działo się tak aż do momentu,
gdy porozumienie między dwoma
gatunkami zostało zerwane. Obecnie
Błękitna Planeta nie jest przyjazna potężnym
przybyszom. Przywódca Autobotów,
Optimus Prime, zniknął, a pozostałe maszyny
są ścigane przez żołnierzy formacji TRF. Po
ich stronie nadal stoi jednak Cade Yeager,
który ukrywa dawnych przyjaciół, w tym
Bumblebee’ego.

Czwartek

01:05

Tamara

TVP2

komedia, Belgia, Francja, 2016

Piętnastoletnia dziewczyna z kompleksami,
Tamara ma dość nazwania jej „grubaską”. Żeby
udowodnić wszystkim, że jest w stanie się
zmienić, zakłada się ze swoją najlepszą przyjaciółką, że pójdzie na randkę z pierwszym
chłopakiem, który przejdzie przez drzwi klasy
po wakacyjnej przerwie. Zakład okazuje się
trudniejszy, niż myślała Tamara, ponieważ
do klasy wchodzi najpopularniejszy w liceum
kolega, Diego (Rayane Bensetti). Dziewczyna
będzie musiała się zmierzyć z problemami
w domu oraz w szkole.

Samba
komediodramat, Francja, 2014

Samba pochodzi z Senegalu, ale mieszka
w Paryżu. Mężczyzna zdołał ułożyć sobie życie. Mimo to wciąż czeka na szansę, by zalegalizować swój pobyt we Francji. Pewnego
dnia na skutek pomyłki zostaje aresztowany
i umieszczony w ośrodku, skąd ma być
deportowany do Senegalu. Oczekującego na
przymusowy wyjazd mężczyznę odwiedzają
dwie wolontariuszki. Jedną z nich jest Alice,
która po latach pracy w korporacji próbuje
odnaleźć sens dzięki pomocy nielegalnym
imigrantom.

piątek

19 listopada

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
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
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
- Inteligentne małpy znad
Zatoki Tajlandzkiej
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
06:55 Familiada
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Zacznij od zdrowia
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
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
19:45 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn
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
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Vaiana: Skarb oceanu
Trzy tysiące lat temu
najdzielniejsi żeglarze na
świecie przemierzali wody
południowego Pacyﬁku i
odkrywali wyspy Oceanii.

07:00 Muzyczne poranki
08:10 Co dalej?
08:40 Kronos
- Warszawa
09:15 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Patrick Spottiswoode - rozmowa
09:50 Niespotykanie
spokojny człowiek
- ﬁlm TVP
11:00 Dom - serial TVP
12:40 Monidło
- ﬁlm TVP
13:30 Toscanini nieznany
14:45 Mleko
15:15 Noce i dnie
- ﬁlm fabularny
18:10 Paryż. Śladami
Chopina
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy
- Brian DePalma
- cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania
20:00 Wieczór kinomana

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

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SF

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
kryminalny TVP
21:25 Kulisy serialu Na
sygnale - felieton
21:35 Na sygnale - serial
22:10 Seksmisja - komedia
00:20 Komandosi w akcji
01:55 SEAL Team - komando
Foki - serial, prod. USA

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 You Can Dance
- Nowa Generacja
- widowisko
22:05 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:10 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:15 Chocolat
- dramat, prod. Francja,
2016
02:25 Zanim
nadejdzie noc - ﬁlm
akcji, prod. USA, 2014
04:05 Planeta Kirsan
- ﬁlm dokumentalny
05:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Dzika furia
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, 2018,
reż. Brad Peyton,
wyk. Dwayne Johnson,
Naomie Harris, Malin
Akerman, Jeﬀ rey Dean
Morgan, Joe
Manganiello
23:50 Egzekutor
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. Charles
Russell, wyk. Arnold
Schwarzenegger, James
Caan, Vanessa Williams,
James Coburn, Robert
Pastorelli
02:15 Kuba Wojewódzki
- talk show
prod. Polska
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny

22:30 Ojciec chrzestny III
Sześćdziesięcioletni
Michael Corleone myśli
o wyprowadzeniu swej
rodziny ze świata
zbrodni, a zarazem o
znalezieniu właściwego
następcy. Wybór pada na
porywczego Vincenta, ale
decyzja ta równie dobrze
może przekreślić marzenia
o legitymizacji i wciągnąć
rodzinę w piekło maﬁjnej
wojny.
02:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:25 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:05 Wieczór kinomana
- Stalker - ﬁlm s-f
22:55 Hieronim Bosch.
Diabeł o skrzydłach
anioła
- dokumentalny
23:55 Teraz animacje!
- Lotnisko
- ﬁlm animowany,
prod. Chorwacja,
Szwajcaria, 2017
00:10 Informacje
kulturalne
- informator kulturalny
00:40 Słodkie życie
- ﬁlm fabularny, prod.
Francja, Włochy, 1960
03:45 Czyściciele internetu
- ﬁlm dokumentalny
05:35 Aﬁsz kulturalny
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Czas zemsty
21:55 Rocky 5
00:00 Człowiek
prezydenta
01:35 Castle - serial
kryminalny
02:30 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:30 Reporterzy.
Z życia wzięte
04:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Rozwód. Walka o
wszystko
07:35 Papiery
na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Szkoła
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Komornicy
17:50 SOS Ekipy w akcji
18:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
20:00 Projekt Lady
MELODRAMAT

21:05 Pamiętnik
- ﬁlm melodramat, USA,
2004, reż. Nick Cassavetes,
wyk. Ryan Gosling, Rachel
McAdams, James Garner,
Gena Rowlands, James
Marsden, Sam Shepard,
Joan Allen, Kevin Connolly
23:35 Druhny
- ﬁlm komedia, USA, 2011,
reż. Paul Feig, wyk. Kristen
Wiig, Maya Rudolph,
Rose Byrne, Wendi Mc
Lendon-Covey, Ellie
Kemper, Melissa McCarthy,
Jill Clayburgh
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles.
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość
09:50 Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Pamiętniki z wakacji 12:50
STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu 21:00
Troje pod przykrywką 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:05 Imperium
Foster, młody agent FBI,
który ma zinﬁltrować
grupę rasistów podejrzaną
o przygotowywanie ataku
terrorystycznego. 02:25
Galileo

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia
Obiecana 13:00 Pianistą być!
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55 Słowo życia
15:00 Modlitwa w Godzinie
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 Życie z pasją
17:20 Chingola
17:30 Geopolityka 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte
Młodych 19:00 Warto
zauważyć... 19:30 Opowieści
Theo 19:45 Modlitwa 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:40 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:20 Wojsko - polskie.pl
08:45 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:15 Fascynująca Patagonia
- nieujarzmiona dzikość cykl dokumentalny, prod.
Niemcy, 2014
09:35 Śląski Święty - reportaż
10:00 Beatyﬁkacja
ks. Jana Machy
12:40 Nocne przejście
- western, prod. USA, 1957
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy
14:55 Rolnik szuka żony

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość
- serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:50 Rodzinny ekspres
- Światowy dzień pamięci
o oﬁarach wypadków
drogowych - magazyn
12:30 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
rozrywkowe
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022 - Lombard
- widowisko muzyczne
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

SERIAL KOSTIUMOWY

TELETURNIEJ

15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Wojenne dziewczyny
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Bohemian Rhapsody
24:00 Seksmisja
- komedia
02:10 Przypadkowi zakochani
- komedia
03:45 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:30 Z pamięci - Jerzy
Ficowski - felieton
04:35 Zakończenie

18:30 Postaw
na milion
- teleturniej
19:20 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
20:00 The Voi
22:45 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
prod. TVP
23:50 Kino relaks
- Czym chata
bogata!
- komedia obyczajowa,
prod. Francja, 2017
01:30 Klucz do wieczności
- thriller,
prod. USA, 2015
03:35 Skazany
na bluesa
- dramat
05:20 Zakończenie
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TVN
04:55
05:10
06:00
06:55
07:30
08:00
11:31
13:20
14:55
15:35
16:00
17:10
17:20
18:30
19:00
19:30

Uwaga! - magazyn
Ukryta prawda
Kuchenne rewolucje
Kobieta na krańcu
świata
Kolekcja smaków
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Na Wspólnej - serial
MasterChef MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
Skoki narciarskie:
Puchar Świata, Nizhny
Tagil - studio sport
Skoki narciarskie:
Puchar Świata, Nizhny
Tagil - konkurs
Skoki narciarskie:
Puchar Świata, Nizhny
Tagil - studio sport
Skoki narciarskie
Kolekcja smaków 2
Fakty - informacje
Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
MAGAZYN

19:50 Uwaga!
- magazyn
20:05 Miłe wieści
20:10 Mam talent
- program rozrywkowy
22:25 Raj dla par - ﬁlm komedia, USA, 2009, reż. Peter
Billingsley, wyk. Vince
Vaughn, Jason Bateman,
Faizon Love, Jon Favreau,
Malin Akerman, Kristen
Bell, Kristin Davis
00:50 Kiedy gasną
światła - ﬁlm horror,
USA, 2016, reż. David
F. Sandberg, wyk. Teresa
Palmer, Gabriel Bateman,
Alexander DiPersia,
Billy Burke
02:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy

POLSAT
06:00
08:05
10:10
10:40
12:40
13:45
14:40
15:45
17:45
18:50
19:25
20:00

Nowy dzień z Polsat
Klopsiki kontratakują
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Bogaty Dom - Biedny
Dom
Drwale i inne
opowieści Bieszczadu
Rolnicy. Podlasie
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Ant-Man
Ant-Man, za sprawą
niezwykłego kostiumu
potraﬁ zmniejszać się
do rozmiarów mrówki,
zyskując jednocześnie
nadludzką siłę. Gdy świat
stanie w obliczu nowej
generacji zagrożeń,
Ant-Man wraz z Hankiem
Pymem, zaplanuje skok,
który może zapobiec
katastroﬁe.
THRILLER SF

22:45 Life
Thriller sci-ﬁction
o grupie naukowców
na Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej, których
misja przekształca się w
prawdziwy koszmar, gdy
odkrywają gwałtownie
rozwijającą się, niezwykle
inteligentną formę
życia, która spowodowała
wyginięcie życia na
Marsie, a teraz zagraża nie
tylko załodze, ale życiu
na Ziemi.
00:55 Jack i Jill
02:55 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyka lekka łatwa i
przyjemna - magazyn
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni Marta Lipińska
09:00 Wydarzenie aktualne
09:25 Oczy Orsona Wellesa
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania
11:30 Serialowa nostalgia
- Wojna domowa - serial
komediowy TVP
13:05 Do dzieła - magazyn
13:30 Opieka domowa
- dramat
15:05 Mieszczanie żywieccy
15:45 Bolszoj - serial
16:55 Retro kino - Milion
- komedia, prod. Francja
18:35 Co dalej? - program
publicystyczny
19:00 Legendy Rocka
20:00 Bilet do kina - Kiedy
Harry poznał Sally
- komedia, prod. USA
21:45 Koncert - jubileusz

06:00 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Mocne sobotnie kino:
Rocky Balboa
Pięćdziesięcioletni Rocky
wznawia treningi, by
stoczyć pokazową walkę
z aktualnym mistrzem
świata w boksie.
22:05 Zemsta Sokoła
Były żołnierz przenosi
się do brazylijskich
slamsów i walczy z
członkami yakuzy odpowiedzialnymi za brutalne
pobicie siostry.

05:05 Szkoła
06:00 Kamil Stoch
- moja historia
- serial dokumentalny,
Polska
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Hotel Paradise
09:15 Rozwód. Walka o
wszystko
10:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:25 Tajemniczy ogród
- ﬁlm rodzinny, USA,
Wielka Brytania, 1993,
reż. Agnieszka Holland,
wyk. Maggie Smith, Kate
Maberly, Heydon Prowse,
Andrew Knott, John Lynch,
Irene Jacob
17:35 Jack, pogromca
olbrzymów - ﬁlm
przygodowy, USA, 2013,
reż. Bryan Singer, wyk.
Nicholas Hoult, Eleanor
Tomlinson

06:00 Flintstonowie 06:35
Galileo 09:45 Rój Entomolog
Brad Crane z niepokojem
obserwuje coraz liczniej
pojawiające się na południu
Stanów Zjednoczonych
śmiertelnie jadowite pszczoły z Ameryki Południowej.
Jest pewien, że tempo
w jakim się namnażają,
w połączeniu z ich agresywnym zachowaniem, wkrótce
doprowadzi do katastrofy,
jednak jego ostrzeżenia są
lekceważone.
12:55 STOP Drogówka
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo
20:00 Agent XXL 2 Malcolm
Turner zatrudnia się jako
gosposia w rodzinie Toma
Fullera, którego posądza
o zaprojektowanie groźnego
wirusa komputerowego.
22:05 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

FILM FABULARNY

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

22:50 Seans kultowy
- Wybuch - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1981
00:50 Mieszczanie
żywieccy
- cykl dokumentalny
01:25 Co dalej? - program
publicystyczny
02:00 Wieczór kinomana
- Stalker
- ﬁlm science ﬁction,
prod. Niemcy, ZSRR,
1979
04:45 Teledysk
05:25 Tamte lata,
tamte dni
- Marta Lipińska
- magazyn
05:45 Jeszcze więcej
kultury w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:45 Zakończenie

00:05 Człowiek
prezydenta 2
Pluton skradziony
z rosyjskiego magazynu
traﬁa w ręce wroga
Ameryki - Abdula
Rashida. USA wysyła
agentów do zadań specjalnych, aby rozwiązali
sytuację.
01:55 Castle - serial
kryminalny
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:10 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TV Trwam
10:15 Retrospekcja 10:20
Święty na każdy dzień
10:25 Młodzi Światu 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Życie z pasją 13:10
Muzyczne chwile
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta 14:20
100 cudownych miejsc
14:35 Kaplica Pamięci
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 „My
chcemy Boga”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

20:00 Sherlock Holmes
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, Niemcy,
2009, reż. Guy Ritchie,
wyk. Robert Downey
Jr., JudeLaw, Rachel
McAdams, Mark Strong,
Eddie Marsan
22:50 Mumia
- ﬁlm przygodowy, USA,
Japonia, Chiny, 2017, reż.
Alex Kurtzman, wyk. Tom
Cruise, Russell Crowe,
Annabelle Wallis, Soﬁa
Boutella, Courtney
B. Vance
01:00 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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 Umarł, aby żyć. Rzecz
o Stefanie Kardynale
Wyszyńskim
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość
- serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Zacznij od zdrowia
- magazyn
11:15 The Voice of Poland
14:00 Familiada
- teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022 - Katarzyna Gaertner
- widowisko muzyczne
16:15 Największe przeboje
- Andrzej Zaucha
- koncert
17:05 Lajk!
17:30 Smaki świata
- pośród mórz
- magazyn kulinarny
18:00 Panorama
18:20 Pogoda

04:45 Uwaga! - magazyn
05:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
05:55 Kuchenne rewolucje
06:50 Nowa Maja w ogrodzie
07:20 Akademia ogrodnika
07:25 MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Kobieta na krańcu
świata
12:05 Co za tydzień
12:35 Kolekcja smaków
13:10 Totalne remonty
Szelągowskiej
14:10 Lego Masters
15:35 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Nizhny Tagil
18:30 Kobieta na krańcu
świata
19:00 Fakty - informacje
19:30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:50 Uwaga! - magazyn
20:05 MasterChef

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
06:50 I kto to mówi 3
Dalsze losy niezwykle
sympatycznej rodziny
Ubriacco: małżeństwa
Jamesa i Mollie i ich dzieci
Mikey’a i Julie, które już
podrosły i marzą o psie.
James zabiera Mikey’a do
schroniska. Ten wybiera
sobie psa, który wabi się
Rocks. Jednak po powrocie
do domu pojawia się mały
problem: w domu jest już
jest pies. Dokładnie jest to
Daphne, suczka szefowej
Jamesa. I tak dzieci
zamiast jednego mają dwa
psy: jednego grzecznego
i dobrze wyszkolonego,
drugiego psotliwego
i swawolnego.
08:55 Tatuśkowie
12:55 Alicja po drugiej stronie
lustra

07:00 A Paryż śpiewał
- widowisko rozrywkowe
08:05 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Od ucha do ucha
- Cztery pory roku Leona
- Lato Bonifacego - serial
animowany
09:00 Od ucha do ucha
- Pan Tadeusz - Księga
dziewiąta - Bitwa
- spektakl teatralny
09:55 Czeskie śniadanie
- Kobieta za ladą
- serial obyczajowy, prod.
Czechosłowacja, 1977
10:50 Trzeci punkt widzenia
11:30 Pies na środku drogi
12:20 West Side Story - musical, prod. USA, 1961
14:55 Muzyka Skalnego
Podhala - Wierchowe
15:15 BBC Proms: Andras
Schiﬀ
17:15 Niedziela z... Kingą
Dębską

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
08:55 Zaczarowana
11:05 Garbi: Super
bryka
13:20 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: Jaś
i Małgosia
14:35 Strażnicy
galaktyki vol.2
Po kradzieży potężnego
artefaktu niezdarny awanturnik, Peter Quill, staje
się celem Ronana, który
pragnie wywołać wojnę
w galaktyce. Aby przeżyć,
łączy swoje siły z czterema
innymi autsajderami.
17:25 Czarna Pantera
Książę T’Challa przywdziewa kostium Czarnej
Pantery po tym, jak jego
ojciec - król Wakandy
- zostaje podstępnie
zamordowany.

05:05 Szkoła
06:00 Kamil Stoch - moja historia - serial dokumentalny,
Polska
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Hotel Paradise
09:15 Rozwód. Walka o
wszystko
10:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:15 Makłowicz
w drodze
14:45 Projekt Lady
15:50 Farciarz Gilmore
- ﬁlm komedia, USA, 1996,
reż. Dennis Dugan, wyk.
Adam Sandler, Christopher
McDonald, Julie Bowen,
Frances Bay, Carl Weathers, Richard Kiel
17:50 Niania - ﬁlm rodzinny,
Wielka Brytania, USA,
Francja, 2005, reż. Kirk
Jones, wyk. Emma Thompson, Colin Firth

06:00 Flintstonowie 07:45
Kung Fu Yoga Jack, słynny
chiński profesor archeologii
i jego koleżanka po fachu
z Indii, Ashmita, postanawiają
połączyć siły swoich zespołów
w celu wspólnych poszukiwań
zaginionego tybetańskiego
skarbu. 10:00 Galileo
12:05 Agent XXL 2 Malcolm
Turner zatrudnia się jako
gosposia w rodzinie Toma
Fullera, którego posądza
o zaprojektowanie groźnego
wirusa komputerowego,
otwierającego dostęp do najtajniejszych akt rządowych.
14:10 Przyciąganie
17:00 Gwiazdy Kabaretu 18:00
STOP Drogówka 19:00
Galileo 20:00 Kariera Nikosia
Dyzmy - komedia 22:20 Troje
pod przykrywką 23:20 Oczy
szeroko zamknięte 02:45
Śmierć na 1000 sposobów
03:05 Interwencja

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL FABULARYZOWANY

SERIAL KRYMINALNY

FILM OBYCZAJOWY

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:15 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
rozrywkowe
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
- reality show
22:20 Zakochana Jedynka
- La La Land
- musical
00:35 Bohemian Rhapsody
03:00 Duże zwierzę - ﬁlm
04:20 Jaka to melodia?
04:55 Z pamięci - felieton

18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:25 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
20:00 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:05 Postaw na milion
- teleturniej
22:05 Klucz do wieczności
- thriller, prod. USA, 2015
00:10 Kino bez granic
- Duża ryba
- ﬁlm fantasy,
prod. USA, 2003
02:25 Cafe pod Minogą
- komedia
04:05 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
05:05 Zakończenie
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21:35 Szadź
- serial, Polska
22:35 Rambo II
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1985, reż. George
Pan Kosmatos, wyk.
Sylvester Stallone, Richard
Crenna, Charles Napier,
Julia Nickson, Steven
Berkoﬀ
00:25 Dzika furia
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2018, reż. Brad
Peyton, wyk. Dwayne
Johnson, Naomie Harris,
Malin Akerman, Jeﬀ rey
Dean Morgan, Joe Manganiello
02:45 Uwaga!
- magazyn
03:05 Noc magii
04:30 Kto was tak urządził

15:15 Vaiana:
Skarb oceanu
Trzy tysiące lat temu
najdzielniejsi żeglarze na
świecie przemierzali wody
południowego Pacyﬁku i
odkrywali wyspy Oceanii.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo
w Państwie
20:00 Tego jeszcze nie grali.
Kabaret Moralnego
Niepokoju
22:05 Sztanga i cash
00:55 Gwiezdne wojny:
część III - Zemsta
Sithów
03:55 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Złota dama
- ﬁlm fabularny
21:55 Scena muzyczna
- Pamięci Krzysztofa
Pendereckiego - koncert
23:00 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
23:35 Fantastyczny Pan Lis ﬁlm animowany
01:10 Teraz animacje! - Lotnisko - ﬁlm animowany,
prod. Chorwacja,
Szwajcaria, 2017
01:25 Kino nocne
- Kiedy Harry poznał Sally
- komedia
03:05 Muzyka Skalnego
Podhala - Wierchowe
03:15 Legendy Rocka
- Lynyrd Skynyrd
03:40 Legendy Rocka
- The Kinks

20:00 Niedziela
z gwiazdami - Con Air:
Lot skazańców
22:25 Domino śmierci
00:05 Boski żigolo
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur - serial
dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:50 Na jedwabnym
szlaku
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Za szybcy, za wściekli
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2003, reż. John
Singleton, wyk. Paul
Walker, Tyrese Gibson,
Eva Mendes, Cole Hauser,
James Remar, Devon Aoki
22:30 Lejdis - ﬁlm komedia,
Polska, 2008, reż.
Tomasz Konecki, wyk. Iza
Kuna, EdytaOlszówka,
Magdalena Różczka, Anna
Dereszowska, Robert
Więckiewicz, Piotr Adamczyk, Borys Szyc, Tomasz
Kot, Tomasz Karolak,
Rafał Królikowski, Danuta
Stenka, Krzysztof Globisz
01:20 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:25 Druga strona
medalu

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:25
Pocztówka z Indii 11:35
Poznajemy Polskę 11:50
Muzyczne chwile 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:10
Listy do Pana Boga 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 Jesteśmy katolikami
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje
dnia 21:40 Retrospekcja
21:45 Antarktyda 22:40
Muzyczne chwile
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TVP 1

TVP 2

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 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce - Planeta
doskonała - Ludzie

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Bezdomna młodzież
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny - teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej

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 Teatr Telewizji
- Balladyna
22:50 Świat bez ﬁkcji
23:45 La La Land - musical
02:00 Archiwista - serial TVP
02:50 Oﬁcer - serial TVP

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:55 Miłość w czasach
wojny - serial
22:55 Zniewolona - serial
24:00 Pani Hyde - ﬁlm fabularny, prod. Francja
01:45 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
02:45 Wściekły Nick
- ﬁlm akcji
04:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

TVN
05:05
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
12:50
13:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:35
19:45
19:50
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda - program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
Miłe wieści
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
Fakty - informacje
Sport
Pogoda - informacje
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy 21:35 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:40 Nieobecni
- serial, Polska
23:40 Nocne życie
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2016, reż. Ben
Aﬄeck, wyk. Ben
Aﬄeck, Zoe Saldana, Chris
Cooper, Elle Fanning, Chris
Messina, Brendan Gleeson,
Sienna Miller
02:20 Co za tydzień
- magazyn
02:55 Uprowadzona
- serial, USA
03:55 Noc magii
05:15 Kto was tak
urządził
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TVP Kultura

TV Puls

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

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Bihar Dok - kuchnia
Basków - ﬁlm
09:25 Kocie ślady - ﬁlm TVP,
reż. Paweł Komorowski,
wyk. Janusz Gajos,
Mieczysław Pawlikowski,
Joanna Jędryka
11:00 Rodzina Połanieckich
- serial TVP
12:30 Chaplin na Bali
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Pies Schroedingera
- ﬁlm animowany
13:50 Reżyserzy - Brian DePalma - cykl dokumentalny
14:45 Wrota Europy
- dramat historyczny,
reż. Jerzy Wójcik, wyk.
Alicja Bachleda-Curuś,
Kinga Preis, Agnieszka
Sitek, Agata Buzek, Piotr
Szwedes
16:20 El Dorado - western
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Targowisko próżności

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

FILM SENSACYJNY

FILM FABULARNY

FILM OBYCZAJOWY

20:05 MEGA HIT - Alita
- Bojowy Anioł
Alita budzi się bez pamięci
w świecie przyszłości,
którego nie poznaje.
Opiekę nad nią roztacza
Ido, sympatyczny doktor,
który uświadamia sobie,
że w ciele porzuconego
cyborga kryje się serce
i dusza młodej kobiety
o niezwykłej przeszłości.
Alita uczy się nowego życia na ulicach zdradliwego
Miasta Złomu.
22:45 Królowie ulicy 2:
Motor City
00:45 Ucieczka z Alcatraz
03:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Wyspa miłości
- program rozrywkowy

20:00 Kino Mocnych Wrażeń Kryptonim HHhH
- ﬁlm fabularny, prod.
Belgia, Wielka Brytania,
Francja, USA, 2017,
reż. Cedric Jimenez
22:10 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
22:45 Panorama kina
polskiego - Fuga
- ﬁlm obyczajowy
00:35 Scena muzyczna
01:40 Złota dama - ﬁlm
fabularny
03:40 Informacje
kulturalne
04:15 Kiedy owca staje się
lwem - ﬁlm dokumentalny, prod. USA, 2018,
reż. Jon Kasbe
05:40 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:55 Jeszcze więcej kultury

20:00 Poniedziałkowy Hit:
Czarna Pantera
Książę T’Challa przywdziewa kostium Czarnej
Pantery po tym, jak jego
ojciec - król Wakandy
- zostaje podstępnie
zamordowany.
22:50 Strażnicy
galaktyki vol.2
01:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat - program
informacyjny
02:20 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:20 Dyżur - serial
dokumentalny
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny

TVN 7
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Szkoła
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Brzydula
- serial, Polska
17:50 SOS Ekipy w akcji
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:35 Podatek od miłości
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Bartłomiej
Ignaciuk, wyk. Aleksandra
Domańska, Grzegorz
Damięcki, Roma
Gąsiorowska, Michal Czernecki, Anna Smołowik,
Ewa Gawryluk, Zbigniew
Zamachowski, Magdalena
Różczka
23:40 Intruzi
- ﬁlm horror, USA,
Wielka Brytania,
Hiszpania, 2011, reż. Juan
Carlos Fresnadillo, wyk.
CliveOwen, Carice van
Houten, Daniel Brühl, Ella
Purnell, Kerry Fox
01:55 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:00 Druga strona medalu

TV 4
06:00 SuperLudzie 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 13:50
STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanc
18:00 Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci serial obyczajowy20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny Zespoły
policyjne prowadzą różne
sprawy kryminalne począwszy od zabójstw, poprzez
napady, a skończywszy na
narkotykach. 21:40 Operacja
Chromit 23:55 Misja specjalna Agent CIA Jack Shaw
za wszelką cenę próbuje
schwytać groźnego terrorystę zwanego „Szakalem”.

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:50 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz 13:10 Zambia
13:30 Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc 14:30
Niebieskooki Anioł 15:20
Historia krzyża na Tarnicy
15:45 Muzyczne chwile
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 Jasnogórski
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 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
12:50 Natura w Jedynce
- Kraina Dalekiej Północy
- Dzień polarny - esej

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 W służbie pokoju
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty - informacje
19:35 Sport
19:45 Pogoda - informacje
19:50 Raport smogowy
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 - serial
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Transformers:
Ostatni rycerz
Ludzie i Transformery
toczą ze sobą wojnę,
Optiums Prime odszedł.

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji!
- serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Pełny obraz
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:55 Miłość w czasach wojny
- serial, prod. Hiszpania,
2017
22:55 Zniewolona - serial
24:00 Ludzkie historie - Niskorośli - ﬁlm dokumentalny
01:10 Konwój
02:55 Pani Hyde - ﬁlm fabularny, prod. Francja

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
22:40 Kuba Wojewódzki
23:40 Superwizjer
- magazyn reporterów
prod. Polska
00:15 Nieobecni
- serial, Polska
01:15 Szadź
- serial, Polska
02:20 Na granicy
światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
03:20 Noc magii
04:40 Kto was tak urządził

23:20 Escape Room
Szóstka nieznajomych
dostaje intrygujące zaproszenie do wzięcia udziału
w grze, w której można
wygrać milion dolarów.
Każde z nich początkowo
myśli, że to zwykły pokój
zagadek i ma nadzieję wziąć udział w pasjonującej
zabawie. Szybko jednak
uświadamiają sobie, że są
pionkami w sadystycznej
grze na śmierć i życie.
01:45 Gloria
04:00 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:25
08:00
08:25
08:55
09:25
11:00
12:30
13:10
13:30

14:40

Co się dzieje
Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Urodzeni artyści
- Agnieszka Hubeny
Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
Zawrócony - dramat
Rodzina Połanieckich
- serial TVP
Dziewczyny
z Rudzienka - reportaż
Rzecz Polska - Klocki
Zoﬁi Stryjeńskiej
- cykl dokumentalny
William Holden, między
światłem a cieniem ﬁlm dokumentalny, prod.
Francja, 2019, reż. Julia Kuperberg, Clara Kuperberg
Pętla - dramat,
reż. Wojciech Jerzy Has,
wyk. Gustaw Holoubek,
Aleksandra Śląska, Teresa
Szmigielówna, Tadeusz
Fijewski

FILM BIOGRAFICZNY

16:30 Coco Chanel
- ﬁlm biograﬁczny,
prod. Belgia, Francja, 2009
18:20 Muzyka Skalnego
Podhala
- Wierchowe
18:30 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Targowisko próżności
20:00 Wstęp do teatru
20:05 Stryjeńska. Let`s dance,
Zoﬁa - spektakl
21:30 Portrety
21:45 Lekkie obyczaje
- Dobrze się kłamie
w miłym towarzystwie
23:25 Co dalej? - program
publicystyczny
23:55 Młoda Polska
00:25 Panorama kina
polskiego - Fuga
- ﬁlm obyczajowy

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Piękna, przebojowa i
trochę nieokrzesana Milagros - jest sierotą
wychowaną w klasztorze.
Jej matka, porzucona
przez jej ojca, zmarła przy
porodzie, pozostawiając
Milagros jedynie medalik
z Matką Boską.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Rozwód. Walka o
wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Szkoła
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Brzydula - serial, Polska
17:50 SOS Ekipy w akcji program
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość
09:50 Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Pamiętniki z wakacji 12:50
STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:40
Zabić Salazara Elitarni
agenci DEA chronią barona
narkotykowego. Czekając na
wsparcie w hotelu, traﬁają
w zasadzkę byłych współpracowników przestępcy...
23:45 Wikingowie 01:50 Śmierć
na 1000 sposobów 02:50
Trans World Sport 2021
03:55 SuperLudzie 05:30
Telezakupy TV Okazje

FILM AKCJI

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:00 Cena powrotu
Rolland Sallinger (Steven
Seagal) to odważny
policjant z Los Angeles.
Pewnego dnia w trakcie
akcji zostaje zdradzony i
postrzelony przez swojego
partnera. Cudem unika
śmierci, ale z powodu
obrażeń musi przejść na
emeryturę.
22:00 Plan lotu
23:55 Co ty wiesz o swoim
dziadku?
01:55 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
02:50 Zobacz to!
Blok powtórkowy:
Biesiada na cztery
pory roku

20:35 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:35 Miasto złodziei
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2010, reż. Ben
Aﬄeck, wyk. Ben Aﬄeck,
Rebecca Hall, Jon
Hamm, Jeremy Renner,
Blake Lively, Pete Postlethwaite
00:20 Sherlock Holmes
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
Niemcy, 2009, reż. Guy
Ritchie, wyk. Robert
Downey Jr., JudeLaw,
Rachel McAdams, Mark
Strong, Eddie Marsan
03:00 Druga strona medalu
- talk show
03:25 Noc magii

TV Trwam
11:50 Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz 13:05
Muzyczne chwile 13:25
Słowo życia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Bądź wierny,
idź i pamiętaj 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Fryderyk Chopin 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
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 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 Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- Światowy dzień pamięci
o oﬁarach wypadków
drogowych - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Kraina Dalekiej Północy 2

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
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty - informacje
19:35 Sport
19:45 Pogoda - informacje
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji!
- serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:10 Historia bez tajemnic
- Blachnicki
00:20 Grzech przeszłości
01:55 Tajemnica twierdzy
szyfrów - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Miłość w czasach
wojny - serial
22:55 Zniewolona - serial
kostiumowy
24:00 Tamara
- komedia
01:50 Deep State: tajny układ
02:50 Noc na Milwaukee
Avenue
04:05 Za marzenia - serial TVP

29
24 listopada

program tv

środaWIESZ CO | NR 46/16.11.2021 r.

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Top Model
23:10 Gang Story
- ﬁlm sensacyjny,
Francja, Belgia, 2011,
reż. Olivier Marchal, wyk.
Tcheky Karyo, Gérard
Lanvin, Daniel Duval,
Lionnel Astier
01:15 Superwizjer
- magazyn reporterów
prod. Polska
01:50 Mam talent
- program rozrywkowy
04:05 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
04:25 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Świat według
Kiepskich
21:05 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 3 - Wśród swoich
FILM SF

22:50 Z księżyca spadłeś?
Miliony lat świetlnych od
Ziemi znajduje się planeta,
której mieszkańcami są
wyłącznie mężczyźni.
Pozbawieni uczuć i
rozmnażający się przez
klonowanie kosmici chcą
zawładnąć wszechświatem. W tym celu ich
najlepszy agent przybywa
na Ziemię i wciela się w
postać bankowca Harolda
Andersona.
01:05 Ja, ja i ja
03:05 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy

TVP Kultura
07:00
08:00
08:25
08:45
09:00

11:00
12:30

13:30

14:10

Muzyczne poranki
Co dalej?
Do dzieła - magazyn
Portrety - Bronisław
Prądzyński
Coco Chanel - ﬁlm
biograﬁczny, prod. Belgia,
Francja, 2009, reż. Anne
Fontaine, wyk. Audrey
Tautou, Alessandro Nivola,
Emmanuelle Devos
Rodzina Połanieckich
- serial TVP
Dziewczyna i gołębie
- ﬁlm TVP, reż. Barbara
Sass - Zdort, wyk. Leszek
Herdegen
Rzeczpospolita modernistyczna
- Architektura mieszkaniowa. Osiedla społeczne
- cykl dokumentalny, reż.
Joanna Fido, Ewa Rozwadowska, Joanna Fido, Ewa
Rozwadowska
Tamte lata, tamte dni

FILM OBYCZAJOWY

14:40 Ucieczka z kina
„Wolność” - ﬁlm
obyczajowy, reż. Wojciech
Marczewski, wyk. Janusz
Gajos
16:20 Miłość blondynki
- komedia
17:50 Mieszczanie żywieccy
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Targowisko próżności
20:00 Na wschód od Hollywood - Dziedziczki
21:45 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
22:15 Więcej niż ﬁkcja
00:20 Jazz w Akwarium
01:30 Informacje kulturalne
02:00 Lekkie obyczaje
- Dobrze się kłamie
w miłym towarzystwie
03:40 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży

TV Puls

TVN 7

TV 4

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
Melinda Gordon (Jennifer
Love Hewitt) ma niezwykły dar, dzięki któremu
może nawiązywać kontakt
z duszami zmarłych. Jako
pośrednik pomiędzy światem żywych i umarłych
kobieta pomaga duszom
spokojnie przejść na drugą
stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes - serial

05:40 Szpital
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Szkoła
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Brzydula
- serial, Polska
17:50 SOS Ekipy w akcji
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:35 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 Najemnik John Seegar,
najemnik pracujący dla CIA,
podejmuje się misji, podczas
której ginie jego przyjaciel.
Po tej tragedii nie chce już
angażować się w kolejne
zlecenia, zostaje jednak
zaszantażowany. 23:45
Wikingowie 01:55 Śmierć na
1000 sposobów 02:25 TOP
10 - Lista przebojów

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Porwanie
22:00 Dzielnica strachu
00:00 Domino śmierci
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:55 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Gran Torino
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Niemcy, 2008,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Christopher Carley, Bee
Vang, AhneyHer, Brian
Haley, Geraldine Hughes
00:00 Pamiętnik
- ﬁlm melodramat,
USA, 2004, reż. Nick
Cassavetes, wyk. Ryan
Gosling, Rachel McAdams,
James Garner, Gena Rowlands, James Marsden,
Sam Shepard, Joan Allen,
Kevin Connolly
02:20 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
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 z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:25 Nie ma jak
w domu 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 16:30
Wyszyński 16:55 Święty na
każdy dzień 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Rykoszetem
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Brat Franciszek
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Program katolicki
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Ryś pod lupą - ﬁlm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Ostoja - magazyn
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
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 - informacje
19:35 Sport
19:45 Pogoda - informacje
19:50 Raport smogowy
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
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Pretty Woman
Zaradna i żywiołowa
prostytutka Vivian Ward
przypadkiem spotyka
przystojnego milionera.

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:35 Niedziela z... Kingą
Dębską
09:25 Miłość blondynki
- komedia
11:00 Rodzina Połanieckich
- serial TVP
12:30 Kaprysy Łazarza - ﬁlm
TVP, reż. Janusz Zaorski
13:30 Wydarzenie aktualne
13:45 Mieszczanie żywieccy cykl dokumentalny
14:25 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
14:55 Odprawa - ﬁlm dokumentalny, reż. Filip Drzewiecki
15:30 Syberiada polska - dramat, reż. Janusz Zaorski,
wyk. Urszula Grabowska
17:50 Rzeczpospolita modernistyczna
- Architektura Mieszkaniowa Luksusowa
18:30 Co dalej? - program
publicystyczny

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial w ciepły, czasem
zabawny sposób będzie
wprowadzać widza w świat głównych bohaterów,
jednocześnie przedstawiając w każdym odcinku
inną historię klientów
warsztatu i salonu.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:40 Szpital
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Szkoła
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Brzydula
- serial, Polska
17:50 SOS Ekipy w akcji
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:35 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 Lokator Detektyw bada
trop mordercy czyhającego
na prostytutki pracujące przy
Sunset Strip w Zachodnim
Hollywood. Makabryczne
praktyki zabójcy przypominają słynne wybryki nigdy
nie złapanego, bezlitosnego
XIX-wiecznego psychopaty
z Londynu, 23:40 Śmierć na
1000 sposobów

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

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 Na sygnale - serial
21:20 Sprawa dla reportera
22:15 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:50 Magazyn kryminalny
23:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
00:45 Tanie Dranie
01:30 Mrok - serial kryminalny

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz - felieton
20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
21:50 Miłość w czasach
wojny - serial
23:00 Piłka nożna - Liga
Europy 2021/22 - 5.kolejka: Leicester - Legia
01:05 Samba - komediodramat,
prod. Francja, 2014,
reż. Olivier Nakache
03:10 Bankowa gra - prod.
Niemcy, Luksemburg
04:10 Art Noc - Scena muzyczna
- RGG Trio - koncert
05:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Nigdy w życiu!
- ﬁlm komedia,
Polska, 2004, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Danuta
Stenka, Artur Żmijewski,
Joanna Brodzik, JanFrycz,
Marta Lipińska, Krzysztof
Kowalewski, Joanna
Jabłczyńska, Rafał Królikowski
00:50 Ślub od pierwszego
wejrzenia
01:55 Top Model
03:20 Kobieta na krańcu
świata
03:55 Noc magii

FILM OBYCZAJOWY

22:45 Skąd wiesz?
- ﬁlm obyczajowy
Lisa to dziewczyna, dla
której aktywność ﬁzyczna
jest pasją życia. Kiedy
zostaje wykluczona z
drużyny, wszystko, co
było dla niej ważne, w
minucie przestało istnieć.
Lisa zastanawia się nad
rozpoczęciem bardziej
ustabilizowanego życia.
W takim niezbyt rokującym na przyszłość
nastroju zaczyna
romans z Mattym,
zawodnikiem baseballa,
skoncentrowanym na
sobie facecie, nie pozbawionym jednak uroku
osobistego.
01:10 Zakończenie

18:55 Targowisko próżności
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Krzyżacy
- ﬁlm fabularny
23:05 Res Poloniae
23:35 Penderecki. Droga
przez labirynt - ﬁlm
dokumentalny
00:40 Co dalej? - program
publicystyczny
01:15 Na wschód
od Hollywood
- Dziedziczki
03:00 Res Poloniae
03:40 Kino nocne - Wrzeciono
czasu - ﬁlm fabularny
05:30 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

20:00 Firmowa
gwiazdka
22:05 Zły Mikołaj 2
23:55 American Pie:
Bractwo Beta
01:35 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
02:35 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Druhny - ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Paul Feig,
wyk. Kristen Wiig, Maya
Rudolph, Rose Byrne,
Wendi McLendon-Covey,
Ellie Kemper, Melissa
McCarthy, Jill Clayburgh
00:15 Szakal
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, Francja,
Niemcy, Japonia, 1997,
reż. Michael Caton-Jones,
wyk. Bruce Willis, Richard
Gere, Sidney Poitier, Diane
Venora, Mathilda May,
Jack Black, J.K. Simmons,
Tess Harper, Richard
Lineback
02:45 Druga strona
medalu
- talk show
03:15 Noc magii

TV Trwam
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:00 Muzyczne chwile
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:30 Wołyń – nierozliczone
ludobójstwo 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Z wędką nad
wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Europejska
perła baroku 17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel

Sport
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Fot. Ryszard Burdek

» Zaprowadźcie
dziecko na trening,
rozwińcie w nim
pasję do koszykówki

Zakochajcie się w baskecie!
Koszykarski Górnik Trans.eu Wałbrzych prowadzi nabór do klubu w kilku rocznikach. Zaprowadźcie swoje dziecko na trening, rozwińcie w nim
pasję do basketu. Być może wasza pociecha pójdzie w ślady Olka Balcerowskiego.
Grupy młodzieżowe biało-niebieskich w przeszłości odnosiły duże sukcesy na arenie
krajowej. Po medale sięgały
już na przełomie lat 70. i 80
ubiegłego stulecia. W 2000
roku wicemistrzostwo Polski
juniorów starszych zdobył zespół z Rafałem Glapińskim w
składzie, a w 2003 roku kolejna grupa wywalczyła brązowy
medal. W nowszej historii też
jest czym się pochwalić. W
2011 roku młodzicy zajęli 4.
miejsce w kraju, a w 2015 juniorzy awansowali do turnieju
finałowego, przeznaczonego
dla ośmiu najlepszych ekip
w Polsce.
W dwa ostatnie sukcesy
„zamieszany” był trener Paweł Domoradzki (w 2011 w

roli asystenta). Ten 42-letni szkoleniowiec pracuje w
Górniku od 2006 roku, jest
synem Witolda Domoradzkiego, w przeszłości koszykarza
biało-niebieskich z okresu,
gdy klub występował w najwyższej lidze w Polsce. Paweł
podczas swojej pracy w grupach młodzieżowych prowadził m.in. Bartłomieja Ratajczaka, Damiana Durskiego
oraz Marcina Jeziorowskiego,
czyli trzech wychowanków,
którzy reprezentują aktualnie
Górnika w Suzuki 1 Lidze. Co
ciekawe, nie każdy z nich,
rozpoczynając treningi, zapowiadał się na ligowca.
Najbardziej inspirująca jest
historia Damiana Durskiego.
– W młodzikach miał kłopoty,

by znaleźć się w składzie. Pamiętam taki obóz w Gardei,
przed pierwszym rokiem w
kadetach, gdy Damianowi
dokuczała astma. Chłopaki
dublowali go podczas biegania na stadionie. Dziś to
zupełnie inna historia. Dzięki
swojej ciężkiej pracy jest, nie
boję się tego powiedzieć, jednym z najlepiej przygotowanych fizycznie zawodników
w 1 lidze – wspomina trener
Domoradzki.
Wymienieni, to nie jedyni
wychowankowie Górnika z
ostatnich lat, których możemy oglądać na parkietach.
W 2. lidze występują Mateusz Stankiewicz, Łukasz
Makarczuk i Michał Kaczuga
(wszyscy Nysa Kłodzko),

Mateusz Podejko (Sudety
Jelenia Góra) i Bartosz Kłyż
(Basket Nysa).
Najgłośniejszym wychowankiem wałbrzyskiego basketu w ostatnich latach jest
jednak Aleksander Balcerowski. Środkowy opuścił Górnika
w wieku 14 lat, po tym jak

dotarł z zespołem do ćwierćfinałowego turnieju mistrzostw
Polski w 2014 roku (w składzie byli wspomniani wyżej
Podejko, Makarczuk i Kłyż).
Następne lata „Balcer” spędził
w hiszpańskim Gran Canaria,
w ostatnich sezonach występował w europejskich pu-

charach. Obecnie 21-latek to
aktualny reprezentant Polski
i zawodnik serbskiego Mega
Mozzart Belgrad, słynącego
z pracy z młodymi, perspektywicznymi koszykarzami. To
właśnie w tym klubie rozwijał
się Nikola Jokić, gracz Denver
Nuggets, MVP ligi NBA 2021.
Kto wie, być może w najlepszej lidze świata zobaczymy i
wychowanka Górnika? Paweł
Domoradzki jest w tej kwestii dobrej myśli. – Olek jest
skazany na sukces. Ostatnio
poprawił jeszcze sylwetkę,
lepiej broni i biega, a mobilność na najwyższym poziomie
odgrywa teraz bardzo ważną
rolę. Jego etos pracy jest na
wysokim poziomie. Wie, po co
to wszystko robi, zresztą latem
był u nas, trenował. To nie jest
typ zawodnika, który ucieknie
na dyskotekę i potem będzie
pozorował zaangażowanie –
podkreśla Domoradzki.
Górnik oferuje najmłodszym świetną bazę treningową (Aqua-Zdrój oraz Hala
Wałbrzyskich Mistrzów) wraz
z jej zapleczem, grę na turniejach oraz w rozgrywkach
ligowych, a także wyjazdy
na obozy letnie i zimowe.
Treningi, praca i wyrzeczenia
to jednak nie wszystko. Nie
brakuje też dobrej zabawy. –
Radom, finał mistrzostw Polski juniorów 2015. Chłopaki
czas wolny mieli poświęcić
na regenerację w hotelu. Tak
się jednak złożyło, że obok
był chiński sklep. Nasi wraz z
graczami WKK Wrocław kupili sobie pistolety na kulki, co
było wtedy nowością. Wraz z
trenerem WKK, Tomkiem Niedbalskim, nakryliśmy ich w
pobliskich krzakach, podczas
kulkowej strzelaniny. Jak to
zobaczyliśmy, to dostaliśmy
niezłych spazmów – kończy
z uśmiechem trener Domoradzki.
Dominik Hołda

» To w Górniku przygodę z basketem
rozpoczynał Olek Balcerowski

Fot. użyczone (archiwum prywatne Aleksandra Balcerowskiego)
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Fot. Alfred Frater

» Z samej porażki nie ma co robić tragedii.
Bardziej martwi styl gry Górników w ataku

Wrocławski sztylet wbity
Suzuki 1 Liga: Seria zwycięstw Górnika Trans.eu Wałbrzych zatrzymana na siedmiu. Nasi przegrali na wyjeździe z Weegree AZS Politechniką
Opolską 75:83 i stracili pozycję wicelidera rozgrywek.

Ostatnie lata to kilka bardzo
wyrównanych pojedynków
Górników z Akademikami
w kameralnej hali przy ul.
Prószkowskiej.
W rozgrywkach 2017/18
nasi przegrywali tam już
4:17, ale potrafili wrócić
do gr y i wygrać 87:82,
głównie za sprawą Huberta
Kruszczyńskiego, autora 33
punktów (9/9 za 3). Weegree AZS Politechnika był
wtedy jednym z faworytów
do awansu do 1 ligi, ale
to Górnik okazał się lepszy w tym wyścigu. Sezon
2019/20, już na zapleczu
ekstraklasy, dla Weegree AZS
był rozczarowujący, bo zakończony na przedostatnim
miejscu w stawce. W Opolu
nasi triumfowali 89:75, ale

w pierwszej kwarcie znowu
mieli problemy, przegrali ją
aż 11:24. Poprzedni sezon
to kolejna nerwówka. W
czwartej kwarcie naszych
ratował Krzysztof Jakóbczyk, autor ponad połowy
punktów całego zespołu w
tej części gry. „Mały” trafił
absolutnie kluczowy rzut za
trzy na jedenaście sekund
przed końcem meczu. Kluczowy i arcytrudny, bo pomimo asysty dwóch obrońców
gospodarzy, który zapewnił triumf 78:73. Ostatnia
wizyta przy Prószkowskiej
miała miejsce w pierwszej
rundzie play-off i kojarzy się
z zerwaną konstrukcją kosza
przy efektownym wsadzie
Bartłomieja Ratajczaka. To
niecodzienne wydarzenie

wydłużyło pobyt w Opolu aż
do dwóch spotkań, z tym że
w innym obiekcie.
Tym razem Akademicy
powitali wałbrzyszan na
kampusie z nowym trenerem
na ławce. Ledwie 30-letni
Kamil Sadowski zadebiutował w roli pierwszego szkoleniowca, a ostatnie kilka lat
spędził w roli asystenta w
ekstraklasowej Arce Gdynia
oraz Anwilu Włocławek.
Żywiołowość Sadowskiego przeniosła się na jego
zespół, który do przerwy
prowadził 40:31. W trzeciej gospodarze wygrywali
już 59:42, a ekipa Łukasza
Grudniewskiego miała kłopoty z obroną pod koszem i
siermiężnym podejściem do
rozwiązań w ofensywie. Im-

puls do poprawy defensywy
dał Damian Durski. Opolanie
nie zdobyli punktu przez ponad sześć minut, a mozolnie
odrabiający straty grą pod

faul Górnicy zbliżyli się na
59:54. O tym, że nic dobrego
gości w tym meczu już nie
czeka, zadecydowały dwie
akcje. Najpierw Jakub Kobel

trafił arcyważną „trójkę” na
71:65, a potem nieatakowany Marcin Dymała spudłował
spod samej obręczy (przy
stanie 74:69). Sztylet wałbrzyszanom wbili w szczególności gracze wychowani
w szkółce WKK Wrocław.
Kobel, Szymon Kiwilsza, Dominik Rutkowski, Michał Jodłowski i Patryk Wilk zdobyli
aż 53 z 83 punktów drużyny.
Ten ostatni był szczególnie
pobudzony, prężąc w końcówce muskuły przed grupą
około 30 kibiców z Wałbrzycha. Dla Wilka zwycięstwo
z Górnikiem miało dodatkowy smaczek, bo to właśnie
biało-niebiescy ograli jego
zespół w finale mistrzostw
Polski w koszykówce 3x3
U-23 w ubiegłym roku.
Problemy z obroną pod
obręczą oraz płynnością w
ataku biało-niebiescy mieli
już w starciach w Krośnie
oraz u siebie z rezerwami
Startu Lublin. Tym razem
zaniedbania w tych elementach nie udało się przykryć,
bo naprzeciwko stanął bardziej wymagający przeciwnik. W Opolu Górnicy trafili
zaledwie 33 proc. rzutów z
gry, a tylko 6 z 18 prób zamienił na punkty nasz lider,
Marcin Dymała.
Zwycięstwo GKS-u Tychy
spowodowało, że wałbrzyszanie spadli na trzecie miejsce w tabeli, a przed nimi
kolejne dwa mecze na wyjeździe: w Warszawie z Dzikami
(17.11) oraz w Łowiczu z
Księżakiem (20.11). W Suzuki 1 Lidze wciąż prowadzi
niepokonany Rawlplug Sokół
Łańcut.
Weegree AZS Politechnika
Opolska – Górnik Trans.eu
Wałbrzych 83:75 (21:19,
19:12, 19:18, 24:26)
Górnik Trans.eu: Dymała
16, Pabian 14 (11 zb.), Jakóbczyk 13, Malesa 9, Zywert 9,
Cechniak 7, Kruszczyński 3,
Ratajczak 2, Durski 2, Pawlak 0.
Dominik Hołda

Na gorąco
Po meczu Jan Malesa,
rzucający obrońca Górnika Trans.eu
– Chłopaki z Opola pokazali charakter, czyli to,
czego zabrakło w naszej grze w pierwszej połowie.
Widać to po statystykach. W pierwszych 20 minutach
ani razu nie stawaliśmy na linii rzutów wolnych. Zabrakło aktywności w ataku, nie graliśmy do kosza, a
z tego jesteśmy znani. Wszystko zaczyna się jednak w
defensywie. Jesteśmy zespołem, który napędza dobra
gra w obronie, to wtedy mecze są łatwiejsze. Jest to
ważne szczególnie na wyjazdach, gdzie w każdej hali
gra się trudno.
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