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Rozmawiamy tylko z
tymi, którzy mają takie
same poglądy jak my
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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (Biblioteka Cyfrowa POLONA)

W Sobięcinie (Hermsdorf) od 1925 roku funkcjonował nowoczesny
stadion? Był to pierwszy
odkryty obiekt sportowy
w Wałbrzychu posiadający
oświetlenie. Oprócz boisk
do gry w piłkę nożną były
tam m.in.: bieżnie (na 100
i 400 metrów) i miejsca do
trenowania lekkoatletyki,
boisko do piłki ręcznej oraz
korty tenisowe. Ciekawostką wśród uprawianych na
obiekcie dyscyplin była
gra w fistball, która łączy
elementy tenisa i siatkówki.
Po II wojnie światowej
obiekt funkcjonował jako
miejski stadion sportowy
w Sobięcinie (Węglewie).
Bieżnia sobięcińskiego stadionu uchodziła za jedną
z najlepszych w regionie.
Niszczejący stadion próbowano pr zywrócić do
świetności, planując budowę toru żużlowego – bez
efektu.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Tylko u nas 32 strony!

Szukamy pozytywów
Nawet tam, gdzie na pierwszy rzut oka wydaje się, że ich nie ma. Dla nas
są. My je często dostrzegamy i pokazujemy wam, jak ciekawie dzieje się w
gminach. Jak interesujących ludzi mamy w regionie. Jak niejednoznaczna
potrafi być historia. Jak fascynujący są rozmówcy, których dotąd nikt nie
odkrył. I tak moglibyśmy jeszcze długo wymieniać.
Po to powstało WieszCo,
by was na każdym kroku
zaskakiwać, intrygować, zaciekawiać. Nie gonimy za
sensacją i bywa, że niektóre
wydarzenia omijamy szerokim łukiem. Wiedząc, że
inne media rzucą się na nie
jak hiena na padlinę. Po co

mielibyśmy robić to samo. Jesteśmy inni i chyba za to właśnie nas lubicie. Poszukujemy
nieoczywistych tematów.
Takich, na które niewielu by
wpadło. Mamy wielką satysfakcję, że o wielu faktach
piszemy jako pierwsi, odkrywając przed wami nieznane

informacje i prezentując fantastycznych ludzi, których jak
się okazuje, jest pełno wokół.
W wielu „odkryciach” nam
pomagacie, za co serdecznie dziękujemy. Piszecie maile, dzwonicie i pytacie „czy
wiemy o tym”, „czy słyszeliśmy o tamtym”, czy znamy

tego”? Nie każdemu jesteśmy
w stanie odpowiedzieć, ale
wszystkie informacje skrzętnie
analizujemy. Te najciekawsze
bierzemy „na tapetę”. Dlatego
cały czas apelujemy, piszcie
do nas Szanowni Czytelnicy.
Czekamy pod adresem: redakcja@wieszco.pl.

A dziś niezmiennie oddajemy do waszych rąk niezwykle ciekawą gazetę, w której
znajdziecie to wszystko, co
lubicie i na co czekacie. W
wersji papierowej znajdziecie nasz tygodnik w jednym z blisko 500 punktów
kolportażu na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Możecie też zaglądać na
stronę www.wieszco.pl. Tam
każdy najnowszy numer jest
do ściągnięcia w wersji PDF
na wasze urządzenia mobilne. Oczywiście bezpłatnie. Gdybyście mieli ochotę,
możecie też ściągnąć online
każde archiwalne wydanie
WieszCo.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 30.11
Temp. 1/1
przelotne opady
śniegu
Środa 1.12
Temp. 5/2
przelotne opady
Czwartek 2.12
Temp. 4/-2
ponuro
Piątek 3.12
Temp. 2/-1
Deszcz ze śniegiem
Sobota 4.12
Temp. 3/0
ponuro
Niedziela 5.12
Temp. 4/-2
przelotne opady
Poniedziałek 6.12
Temp. 4/0
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.

Wałbrzyski szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego od wielu tygodni wzbudza
duże zainteresowanie opinii publicznej. Zmiany w kadrze zarządzającej sprawiły, że coraz częściej dochodzi do słownych potyczek pomiędzy politykami.

tować się z odpowiedzialnymi za
obecną sytuację w szpitalu, czyli
marszałkiem Cezarym Przybylskim
oraz Grzegorzem Macko. Niestety,
nikt w urzędzie marszałkowskim
nie znalazł dla nas czasu – mówi

posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
O zwolnieniach w szpitalu i sposobie traktowania pracowników
mówi również senator Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska. - Lekarze są

zastraszani, oddziały łączone. Jak
długo panowie Macko, Przybylski
i Krzyżanowski będą narażać
życie wałbrzyszan? Dlaczego nie
chcą odpowiedzieć na pytania?
Informują nas pacjenci, że na
SOR-ze dzieją się dantejskie sceny,
że interweniuje bardzo często policja, że pacjenci są źle traktowani.
Chcemy wyjaśnić to wszystko, co
ostatnio tutaj się zdarzyło – mówi
SCB
parlamentarzystka.

Dołożyli sobie „kasę”
Na początek przypominamy ostatnie podwyżki w Wałbrzychu, o których zdecydowali
radni. Więcej „zabulimy” za parkowanie w
mieście, za bilety komunikacji miejskiej, za
podatek od nieruchomości. Skoro wszystko
idzie do góry, to radni zdecydowali, że ich
diety… też. No i je sobie podwyższyli. Więcej
zarabiać będzie także prezydent Roman Szełemej.

- Zmieniły się przepisy ustawowe o wynagradzaniu pracowników samorządowych
– tłumaczy krótko taką decyzję
skarbnik gminy Ewa Kłusek. Prezydent Wałbrzycha będzie teraz
otrzymywał wynagrodzenie w
wysokości 18,9 tys. zł brutto
z wyrównaniem od 1 sierpnia
tego roku, na które składa się
wynagrodzenie zasadnicze (10

tys. zł) oraz dodatki: funkcyjny
(3 tys. zł), stażowy (2 tys. zł) oraz
specjalny (3,9 tys. zł).
Nie będziemy bawić się w
jakieś groszowe sprawy. Od
teraz Roman Szełemej będzie
zarabiał, lekko licząc, więcej o
ok. 6 tys. zł brutto. Tabela z rozporządzenia z dnia 1 listopada
2021 roku wskazuje dokładnie,
że dla włodarza miasta powyżej

oka na znowelizowaną ustawę
o pracownikach samorządowych sporo wyjaśnia. Co z niej
wynika? Ano to, że minimalne
wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru (burmistrz lub
prezydent) nie może być niższe
niż 80% maksymalnego wynagrodzenia. Skoro to najwyższe
możliwe wynieść może nieco
ponad 20 tys. zł brutto, to cztery
piąte z tej sumy daje ciut ponad
16 tys. zł brutto. Gdyby radni
uparli się, mogliby właśnie taką
pensję przyznać prezydentowi i
zrobiliby to zgodnie z przepisami. Dali więcej, mieli gest.
Ale chyba jeszcze większe
kontrowersje budzi wzrost uposażenia właśnie miejskich rajców. Wysokość diety radnego
nie może przekroczyć w ciągu
miesiąca łącznie 2,4-krotności
kwoty bazowej określonej w
ustawie budżetowej dla osób

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Obecnie
maksymalna dieta radnego
może więc wynieść 4294,61
zł brutto, a takiego szeregowego gościa, który podnosi
rękę podczas głosowania, tylko
trochę mniej. Przewodnicząca
rady w Wałbrzychu dostała
„maksa”, a te „trochę mniej” dla
pozostałych radnych, to prawie
3,4 tys. zł brutto (zerknijcie
w tabelkę obok). Tyle sobie
przyznali radni, bo mieli prawo zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Warto wspomnieć,
że dotychczas szeregowy wałbrzyski rajca miejski otrzymywał
jakieś 2 tys. zł, co wynikało z
uchwały z 2015 roku. Pokażcie
nam firmę, w której dają takie
podwyżki – jakby nie liczyć –
70-procentowe! Dodajmy, że
nieobecność radnego podczas
sesji czy obrad komisji oznacza
SCB
potrącenie diety.

100 tys. mieszkańców, maksymalna pensja zasadnicza
może wynieść 10,7 tys. zł plus
dodatki: funkcyjny – 3,4 tys. zł,
specjalny – 4,2 tys. zł i stażowy
– 2,1 tys. zł. Maksymalnie więc
nasz prezydent mógłby zarabiać
nieco ponad 20 tys. zł, a będzie
dostawał – jeszcze raz przypomnijmy – 18,9 tys. zł brutto.
Dużo więcej niż do tej pory. Rzut

Wynagrodzenie prezydenta po podwyżce
- kwota całkowita 18,9 tys. zł brutto
- wynagrodzenie zasadnicze – 10 tys. zł brutto
- dodatek funkcyjny – 3 tys. zł brutto
- dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 2 tys. zł brutto
- dodatek specjalny, czyli 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3,9 tys. zł brutto

Dieta radnego po podwyżce

Przewodnicząca rady – 4 294,61 zł brutto
Wiceprzewodnicząca rady i przewodniczący komisji – 3 632,52 zł brutto
Szeregowi radni – 3 399,90 zł brutto

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Wałbrzyscy radni i prezydent skończą rok z
wyższym uposażeniem. Znacznie wyższym

Fot. (red)

Stawiają zarzuty marszałkowi
- Najpierw odwołana została
dyrektor szpitala Mariola Dudziak,
później dochodzi do sytuacji, w
której lekarze są przez władzę
zastraszani i boją się o swoją
posadę. Próbowaliśmy skontak-
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Kozłowski zasłużony
Podczas sesji Rady Miasta Wałbrzycha radni podjęli
uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Miasta Wałbrzycha” zmarłemu niedawno Ryszardowi Kozłowskiemu.

Rys. Katarzyna Zalepa

Ryszard Kozłowski (1949 r. 2021 r.) urodzony w Zawierciu,
studiował metalurgię na Politechnice Częstochowskiej. Pracował

na kierowniczym stanowisku w
hucie Zawiercie, jak również przy
budowie huty Katowice. Do Wałbrzycha przyjechał w połowie lat

70. i zaczął prowadzić działalność
rzemieślniczą. Było to instalatorstwo hydrauliczne. W Wałbrzychu
także rozpoczął swoją działalność
społeczną i polityczną współtworząc struktury Unii Demokratycznej.
Był wałbrzyskim radnym w latach
1994-98. Mocno zaangażował się
w stworzenie Loży Trubadurów
Górskich, grupy, która przez wiele
lat skupiała i skupia takich jak on
pasjonatów gór, turystyki i muzyki.
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Udzielał się w wielu środowiskach,
również górniczych. Przez ostatnie
kilkanaście lat bardzo mocno zaangażowany w Radzie Wspólnoty
Samorządowej Śródmieście, gdzie
jako wiceprzewodniczący działał
na rzecz mieszkańców całego Wałbrzycha. Pomysłodawca akcji „Kolorowe Podwórka”, która przez wiele
lat służyła integracji mieszkańców
Śródmieścia.
SCB

Nielubiane święte krowy
Nie wiemy, dlaczego Donald Tusk pędził w terenie zabudowanym dwukrotnie
szybciej niż pozwalają przepisy. I nigdy pewnie się nie dowiemy. Możemy tylko przypuszczać. Że albo chciał zdążyć poharatać w gałę, albo dowiedział się
o wynikach nowego sondażu wyborczego i ze złości mocniej przycisnął pedał gazu. Pewne jest, że zrobił głupotę większą niż Andrzej Gołota, bijący po
jajach rywali w ringu. Teraz to z Tuska wszyscy robią sobie jaja, bo to żadna
święta krowa.
Czytamy, oglądamy, przysłuchujemy się i niekiedy żałujemy, że Carl
Benz zbudował w 1885 roku swój
trzykołowy automobil. Nie trzeba
być nie wiadomo jakim specem, żeby
wiedzieć, że nadmierna prędkość,
to główny powód śmiertelnych wypadków w Polsce. A nasze drogi, to
jedne z najbardziej niebezpiecznych
w Europie. Zaraz po Bułgarii, Serbii
i Rumunii. Tam z przepisami drogowymi jest jak w Polsce z konstytucją.
Wszyscy o czymś takim słyszeli, ale
mało kto przestrzega.
Teraz uważajcie, bo za chwilę
zaczniemy wymądrzać się, jakbyśmy
nigdy nie przekroczyli dozwolonej
prędkości. Zresztą niech rzuci kamie-

niem ten, komu nie zdarzyło się złamać przepisów za kółkiem. Żebyście
nie myśleli, że szukamy taniego wytłumaczenia liderowi PO, jak matka
synowi niepotrafiącemu zrobić przewrotu w przód usprawiedliwienia z
lekcji wychowania fizycznego. Nie jesteśmy tak święci jak Kasia Cichopek.
Kiedyś na pewno jechaliśmy trochę
szybciej niż pozwalały na to przepisy,
ale bez jaj, nigdy dwa razy szybciej,
zwłaszcza gdy wokół szkoła, poczta,
urząd gminy i sklepy. Morderca nie
ma wypisanego markerem na czole
słowa „zabiję cię”, a pirat drogowy
nie nosi w portfelu karteczki z hasłem
„lubię prędkość”. Tym drugim może
stać się każdy z was. Prawda, że to

wcale nie takie trudne zapomnieć się
przez chwilę na drodze? Zabójcą zostanie jednak tylko totalny ignorant
i dyletant bez wyobraźni.
Można mieć ego wielkości, niech
będzie, lodowca Lamberta na Antarktydzie. I w zasadzie, to nawet
nic… strasznego. Przynajmniej tak
nam się wydaje. Jeśli jednak po
zeskoczeniu z tego wielkiego ego
na poziom własnego rozsądku,
można kogoś mocno poturbować
lub nawet zabić, no to wtedy „Houston, mamy problem”. Z oficjalnych
danych ryzyko śmierci pieszego przy
potrąceniu przez osobówkę jadącą
50 km/h wynosi 5 proc. Przy prędkości samochodu wynoszącej 70 km/h,

prawdopodobieństwo uśmiercenia
przechodnia wzrasta do 50 proc. Gdy
jednak auto gna więcej niż „setkę”,
potrącony praktycznie nie ma szans
na przeżycie. Tusk jechał w terenie
zabudowanym 107 km/h. Został
zatrzymany, stracił na 3 miesiące
prawo jazdy, dostał 10 pkt karnych
i zapłacił mandat w wysokości 500
zł. Potem krótko na Twitterze wytłumaczył, jak się rzecz miała i że przyjął
karę bez dyskusji. Zabrakło jednego,
słowa przepraszam. To tak, jakbyście
wysłali do organizatorów krzyżówkę
z jakiegoś magazynu „Tina”, nie
wpisując końcowego hasła. Niby
wszystko w porządku, ale czegoś
zabrakło. Najważniejszego.

Fot. (archiwum/red)
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Donald Tusk swoim wybrykiem
dolał paliwa do pustego baku partii
rządzącej. Przez chwilę inflacja,
drożyzna, koronawirus, szczepionki
i kryzys na granicy (jeśli chcecie, możecie coś z tej listy wyrzucić) zeszły na
drugi plan. Telewizja publiczna miała
używanie. Wiadomo, dla TVP lider
PO to uosobienie wszelkiego zła.
Prawie jak połączenie przebiegłości
Hannibala Lectera z okrucieństwem
Jokera i bezwzględnością Dartha
Vadera. Ale czy można się temu
dziwić?! Telewizja Jacka Kurskiego
zrobiła reportaż według klasycznych
zasad. Prawie jak w horrorze klasy
B. Wytworzono odpowiedni nastrój
i napięcie. Mówiąc metaforycznie
był stary dom, skrzypiące drzwi prowadzące do piwnicy oraz szalejąca
wichura na zewnątrz. I jakiś nieszczęśnik, który z psującą się latarką
włazi do podziemi, choć każdy o
zdrowych zmysłach dwa razy by się
zastanowił, nim by tam zszedł. A w
piwnicy czekał on, Freddy Krueger,
czyli Donald Tusk. A dom stał przy ul.
Wiązów. Szkoda, że ta sama TVP nie
przypomniała wyskoków jej obecnego prezesa. Gdy w 2008 roku Kurski
jako europoseł PiS pędził po Olsztynie, także w terenie zabudowanym,
dużo więcej niż powinien, albo jak
„podłączył się”, jadąc na światłach
awaryjnych, do policyjnego konwoju
przewożącego przestępcę.
Dość tego. Dla równowagi Fakty
TVN w dzień zatrzymania Tuska wypuściły chyba ledwie 30-sekundowy
materiał „sucho” informując o karze
dla lidera PO. Wtedy pomyśleliśmy,
cholera, wiadomo, że nie można ostro
krytykować gejów, a ciemnoskórych
to już w ogóle, bo można mieć przechlapane bardziej niż Tusk w TVP. O
oskarżeniach o homofonię i rasizm już
nie wspominamy. Ale, że politycy też
są pod specjalną ochroną?! Następnego dnia telewizja TVN podobno
poprawiła się (nie widzieliśmy) i nieco
„dowaliła” Donaldowi, ale tak z gracją i nieśmiało jak baletnica podczas
debiutu.
Tak sobie jednak myślimy, że prędzej w lesie pod Wałbrzychem spotkacie muflona lub w sklepie natraficie
na człowieka prawidłowo noszącego
maseczkę, niż znajdziecie polityka
stosującego się do przepisów drogowych. Nawet tego jadącego w
kolumnie rządowej. Ci z wszelkimi
immunitetami, to dziś największe
święte krowy, którym zbyt często i
zbyt wiele uchodzi na sucho.
Tomasz Piasecki

5

REKLAMA

reklama

REKLAMA

WIESZ CO | NR 48/30.11.2021 r.

FaktY

Celował do sąsiadki

wymiany zdań z jedną z pokrzywdzonych, dodatkowo w jej
kierunku skierował wiatrówkę.
Policjanci pierwszego komisariatu w Wałbrzy- Nie strzelił, ale sytuacja ta wychu zatrzymali bezpośrednio po zgłoszeniu glądała bardzo groźnie. Zaalar47-letniego mieszkańca miasta, który groził mowani o zdarzeniu policjanci
pierwszego komisariatu już po
swoim sąsiadom.
chwili byli na miejscu i w toku
Funkcjonariusze otrzymali szego czasu terroryzuje sąsia- wykonanych czynności zatrzyzgłoszenie o tym, że lokator dów i grozi im pozbawieniem mali agresywnego mężczyznę.
jednego z budynków przy ul. życia, a oni obawiają się o swoje Zabezpieczyli również broń,
Andersa w Wałbrzychu od dłuż- zdrowie. Podejrzany podczas z której 47-latek miał grozić

Dzięki stronie
was skojarzą

kobiecie. Teraz odpowie on za
kierowanie gróźb karalnych
w stosunku do innych osób,
wzbudzając w nich obawę, że
groźby te zostaną spełnione.
Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd po
przeanalizowaniu zebranego w
sprawie materiału dowodowego
zdecydował o dwumiesięcznym
areszcie dla sprawcy.
SCB

Co możesz zyskać?
• informacje o produktach i usługach lokalnych firm
• szansę na nowe, lokalne kontakty
• darmową reklamę i wizytówkę
• możliwość tworzenia lokalnych łańcuchów dostaw
Pod adresem www.biznes. Inne osoby odwiedzające platwalbrzych.pl działa od nie- formę dowiedzą się, w jakiej
dawna platforma dla lokal- branży działacie, gdzie znajnych przedsiębiorców. Warto, duje się siedziba firmy, może
żebyście wpisali ten adres do „złapiecie” kontakt z kimś, kto
ulubionych, bo coś czujemy, że akurat poszukuje wytwarzaczęsto będziecie tam zaglądać. nych przez was produktów
Cel przedsięwzięcia jest lub zamierza zlecić usługę,
dość oczywisty. Chodzi o którą oferujecie. Zyskacie też
zebranie i zarejestrowanie darmową reklamę. Waszą wiprzedsiębiorców działających zytówkę obejrzy sporo osób.
na terenie całej Aglomeracji Portal powstał również po to,
Wałbrzyskiej. Każdy może aby łatwiej było prowadzić
się tu wpisać. Jeśli już wasza biznes w trudnych czasach
firma znajdzie się w bazie, pandemii. Gdy wiele aktywwtedy możecie tylko zyskać ności przenosi się do świata
Red
(zobaczcie do ramki powyżej). wirtualnego.

Mali przedsiębiorcy nie mają łatwo. I nie mówimy wyłącznie o nowych przepisach podatkowych związanych z Polskim Ładem. Chodzi również o to, że w pandemii prowadzenie
firmy to spore wyzwanie. Dlatego być może
pomysł miasta pomoże tym, którzy szukają
kontaktów, chcą się wypromować albo dowiedzieć, jakie produkty i usługi oferują inni.
Po to powstał miejski portal biznesowy.
Dodajmy lokalny, dla małych firm z terenu całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na początku chyba najistotniejsza
rzecz. Oprócz tego, że musicie
zalogować się na platformie –

co chyba oczywiste – nie trzeba za to nic płacić. Rejestracja
jest absolutnie darmowa.
Ale żebyście w ogóle chcieli
to zrobić, musimy jakoś portal pochwalić, a robimy to z

Zapamiętaj
www.biznes.walbrzych.pl
mail: bizneswalbrzych@um.walbrzych.pl
tel.: 74 64 88 548

całkowitym przekonaniem,
że warto. Im bowiem więcej
podobnych inicjatyw, tym lepiej. No więc bierzemy się
do roboty, żeby przyklasnąć
pomysłowi. Wałbrzych stara
się uczestniczyć w działaniach
wspierających życie gospodarcze w mieście. A także stwarzać, jeśli to tylko możliwe,
korzystne warunki rozwoju
dla lokalnych przedsiębiorców.
Dlatego wymyślono powstanie portalu internetowego.
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Fot. (red)

» Żeby ułatwić wyszukiwanie, zarejestrowane firmy podzielono według branż
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Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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Remont ulicy Dąbrowskiego w Strzegomiu został wstrzymany na dłuższy czas. Mieszkańcy narzekają, kierowcy się
denerwują. Co poszło nie tak?

Opóźnienie tłumaczy Tomasz Wanecki
z UM Strzegom. - W związku z kolizją
z istniejącymi sieciami infrastruktury
technicznej, których lokalizacja po wykonaniu prac odkrywkowych różniła się
z tą naniesioną na mapach, zaszła ko-

nieczność przeanalizowania możliwości
budowy nowej kanalizacji deszczowej i
rozwiązania kolizji.
Prace na szczęście ruszyły. Ciągle obowiązują jednak objazdy. Istotną zmianą
w stosunku do normalnie obowiązują-

cego ruchu jest jego ,,odwrócenie” dla
ul. Szkolnej dla 1-3 etapu planowanej
organizacji ruchu, na co należy zwrócić
szczególną uwagę. Utrudnienia na ul.
Dąbrowskiego oraz jezdni przyległych
miało potrwać do końca kwietnia 2022
r. Wprowadzanie poszczególnych etapów
organizacji ruchu uwarunkowane jest
postępem w realizacji robót budowlanych. Już wiemy, że termin zostanie
przesunięty...
KaR

Droższe parkowanie
Radni otrzymali projekt uchwały zawierający zmiany taryf opłat abonamentowych w strefie płatnego parkowania w mieście. Podwyżki stają się więc
faktem.
oddychamy, miało być bardziej czyste.
Jeszcze 10 lat temu na jedno auto
przypadały statystycznie dwie osoby.
Dziś wskaźnik motoryzacji sięga już
natomiast 8 aut na 10 mieszkańców
i tempo wzrostu jest nadal wysokie.
Między bajki włożyć można powyższą

historyjkę o powietrzu i mniejszym
ruchu. Miasta zarabiają na strefach
płatnego parkowania. Nikogo już
to nie dziwi, nikogo nie szokuje.
Podwyżki szczęśliwie nie będą dotyczyły wszystkich aut i ich właścicieli. Projekt uchwały dotyczy bowiem
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Fot. KaR

» Samorządy sięgają do kieszeni kierowców
parkujących na miejskich ulicach

Płatne parkowanie miało docelowo spowodować, że łatwiej będzie
znaleźć wolne miejsce postojowe w
centrach miast. Zmniejszyć miał się
również ruch samochodowy, a odnowione uliczki nie będą zastawione
autami. Powietrze, którym wszyscy

Fot. użyczone (TW)

Dąbrowskiego z opóźnieniem

podwyższenia stawek opłat za trzecie i następne auto oraz opłat abonamentowych ogólnodostępnych
okresowych i dla służb użyteczności
publicznej. Nie ulegną zmianie opłaty abonamentowe dla mieszkańców
strefy za pierwsze i drugie auto. Pro-

ponuje się także ograniczenie ilości
ulic na abonamencie mieszkańca z
pięciu do trzech.
- Propozycja podniesienia cen
abonamentów ogólnodostępnych
jest wynikiem wcześniejszych zmian
cen opłat jednorazowych w parkomatach. Pozwoli to na zwiększenie
rotacji pojazdów. Poddaliśmy szczegółowej analizie rozwiązania systemowe odnośnie cen abonamentów
mieszkańców przyjętych w innych
miastach, w których funkcjonuje
strefa płatnego parkowania. W większości z nich abonamenty wydawane
są maksymalnie na dwa auta, mocno
ograniczone są także obszary ich
obowiązywania, zawężając się do
najbliższych dwóch ulic od miejsca
zamieszkania. Tak jest na przykład
w Wałbrzychu, Opolu czy też Dzierżoniowie – uzasadnia Maciej Gleba,
dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej UM w Świdnicy.
Kilka przykładów? Proszę bardzo. Proponowane stawki opłat
abonamentowych za abonament
(okresowy tygodniowy) na numer
rejestracyjny – z 50 na 80 zł, na
okaziciela – z 70 na 100 zł. Kolejna
zmiana to abonament okresowy
miesięczny. Na numer rejestracyjny
ze 120 na 240 zł, na okaziciela – z
200 na 300 zł. Abonament okresowy
roczny oczywiście też wzrośnie. Na
numer rejestracyjny z 700 na 2000
zł, a na okaziciela z 1200 na 3000
zł. A na koniec abonament roczny
mieszkańca na adres zamieszkania.
Tu trzecie i każde następne auto w
gospodarstwie domowym to podwyżka ze 150 zł na 700 zł.

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

KaR

REKLAMA

FaktY

WIESZ CO | NR 48/30.11.2021 r.

FaktY

Więcej znaczy lepiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie kupiła kolejny sprzęt i wyposażenie
niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Sprzętu nigdy za wiele, szczególnie kiedy chodzi o ratowanie życia i zdrowia uczestników
wypadków i pożarów. Dzięki
dofinansowaniu z budżetu gminy Żarów w kwocie 6 tys. zł,

jak i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w kwocie
4 tys. zł, kupiono dwie podpory
stabilizujące, cztery komplety
ubrań koszarowych, 8 sztuk heł-

mów strażackich oraz dwie sztuki
spodni dla pilarza. Jest to kolejny
zakup w tym roku, ponieważ
wcześniej w ramach innych funduszy udało się pozyskać sprzęt
za kwotę prawie 12 tys. zł.

Sprawdzą, czy
nie skłamałeś

Warto zaznaczyć, że niewielka
przecież OSP Żarów jest jednostką najczęściej wyjeżdżającą do
różnych zdarzeń z terenu całej
gminy Żarów (ponad 180 wyjazdów w 2020 roku!) i wymiana
oraz zakup nowego sprzętu są
bardzo ważne dla ochrony życia
strażaków, jak i oczywiście poszkodowanych. Z tym się w pełni
zgadzamy.
KaR

się wysokość opłaty za wywóz
odpadków. Kara przewidziana
jest też dla osób, które skłamały w deklaracji śmieciowej, by
płacić mniej, np. zaniżając liczbę
mieszkańców, jak i dla tych, którzy nie segregują śmieci pomimo
deklaracji. Ostatnim elementem
poddawanym karze są deklaracje
założenia kompostownika, co
obniża rachunek. Często jednak
ta „inwestycja” widnieje jedynie
na papierze...
Przepisy są potrzebne, bowiem
obecnie przynajmniej 5 mln Polaków nie wywiązuje się z obowiązku opłat za wywóz śmieci.
Niestety do tej pory ukaranie ich
było właściwie niemożliwe. Co
więcej, spółdzielnie mieszkaniowe
(i inni właściciele nieruchomości)
dostaną uprawnienia do identyfikowania worków wyrzuconych
przez konkretnych lokatorów.
KaR

Świebodzice rozpoczynają kontrole danych
zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja będzie długa i
żmudna, ale oczywiście potrzebna.
Już niebawem, od 1 grudnia 2021 roku sprawdzana
będzie zgodność zgłoszonych
osób w deklaracji ze stanem
faktycznym. Dotychczas przeprowadzone kontrole często
potwierdzały, że zadeklarowana liczba osób nie pokrywa
się z ilością osób faktycznie
zamieszkałych. W przypadku
uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w
deklaracji, mieszkańcy będą
wzywani do udzielenia wyjaśnień.
Zgodnie z przepisami prawa, właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od

dnia zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany
danych zawartych w deklaracji, konieczność zgłoszenia
następuje w terminie do 10
dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Mieszkańcy w Świebodzicach do czasu otrzymania
wezwania mogą sami zgłosić rzeczywistą liczbę osób
zamieszkałych. Ilu to zrobi?
Pewnie niewielu... - Apelujemy do wszystkich, u których
nastąpiła zmiana liczby osób
zamieszkujących nieruchomość, do powiadomienia o

tym gminy. Obowiązkowo, w
przypadku zmiany adresu zamieszkania, narodzin dziecka
lub zgonu członka rodziny –
informują przedstawiciele UM
w Świebodzicach.
Przypomnijmy, że w życie
weszła nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń,
która pozwala strażnikom
miejskim i gminnym na wystawianie mandatów karnych za sprawy związane
z segregowaniem śmieci.
Strażnik ma prawo wystawić
mandat nawet w wysokości
500 zł dla osoby, która nie
złożyła deklaracji śmieciowej,
na podstawie której ustala
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Fot. użyczone (UM Świebodzice)

» W Świebodzicach będą sprawdzać, czy liczba zadeklarowanych osób
zgadza się ze stanem faktycznym. Chodzi o wywóz śmieci
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Fot. użyczone (Justyna Kluka)

» Anna Gerus z rodziną. To jej mąż
Daniel wpadł na pomysł akcji „Łączą
nas góry”, ale nasza rozmówczyni jest
współautorką projektu

Góry naprawdę łączą
Wytrzymaliście jakoś ten tydzień? Mamy nadzieję. Dziś druga część rozmowy z Anną Gerus, członkinią zarządu Fundacji Ładne Historie i współautorką
niesamowitego projektu „Łączą nas góry”. - Mamy w gronie uczestników
chłopca z dziecięcym porażeniem mózgowym, który mówi, że dzięki wycieczkom zmieniło się jego życie – podkreśla nasza rozmówczyni.
Ilu niepełnosprawnych zabieracie jednorazowo na wyprawę?
- Początkowo były to małe grupy.
W 2019 roku na każdą z wypraw
jeździło średnio około 5 osób z
niepełnosprawnością. Razem z ich
rodzinami, wolontariuszami i osobami z fundacji wycieczki liczyły
między 20 a 30 osób. Rok później,
w czerwcu, po tym, kiedy stopniowo
znoszono obostrzenia pandemiczne,
zainteresowanie bardzo wzrosło. Ludzie byli wygłodniali wyjść, spotkań
ze znajomymi. Po kilku miesiącach
zamknięcia chcieli wyjść w góry,
na świeże powietrze. Teraz w wycieczkach uczestniczy około 15 osób
z niepełnosprawnościami. Razem
wszystkich na każdą wyprawę wybiera się z nami od 70 do nawet
110 osób
Dużo! To spora i domyślam się,
bardzo wesoła grupa lubiących się
wzajemnie ludzi?
- Tak, atmosfera, jaką tworzą
nasi uczestnicy jest niepowtarzalna.
Warto tego doświadczyć, zachęcam
każdego. Wiele rodzin zaprzyjaźniło
się ze sobą, chodzą w góry razem już
poza projektem. Niedawno otrzyma-

liśmy na Facebooku komentarz od
jednej z mam, która napisała „daliście
nam zabawki i nauczyliście się nimi
bawić... jakby tego było mało, mniej
lub bardziej świadomie pchnęliście
nas w ruch, więc nie dziwcie się,
że trudno jest się nam zatrzymać”.
Piękne słowa.
- Które cieszą najbardziej. To jest
prawdziwy sukces projektu „Łączą
nas góry”. To, że one naprawdę
łączą.
Widziałem, że wybieracie trasy
wybitnie spacerowe, gdzie bez
problemu da się wjechać, ale i
takie, jak na przykład wspinaczka
na Wysoki Kamień, dokąd trudniej
dotrzeć. Mówił ktoś „po co tam
się pchać, tam nie da się wjechać
wózkiem”?
- Czasem zdarzały się takie reakcje,
na przykład przy wspomnianym Wysokim Kamieniu. Niektórzy też dziwili
się, że chcemy tak liczną grupą zdobyć Szrenicę, która jest wymagająca
kondycyjnie. Początkowo wszystkie
nasze trasy były spacerowe. Później,
w miarę wzrostu apetytu uczestników, ale również dzięki temu, że
mieliśmy już bazę wolontariuszy,

którzy gotowi są nam pomagać na
tych bardziej wymagających trasach, mogliśmy pozwolić sobie na
organizację wypraw również w te
trudniejsze miejsca.
Ale na taką Śnieżkę, to chyba
nikt się nie porwie, żeby dobrnąć
z osobą niepełnosprawną na
wózku?
- Może zaskoczę, ale na Śnieżkę
da się wjechać z odpowiednim
sprzętem. Nieraz odbywały się takie
wyprawy, w jednej z nich nawet
pomagaliśmy. Bardzo kibicujemy
wszystkim takim inicjatywom za
każdym razem, kiedy o nich słyszymy.
Rodziny, które chodzą z nami w góry,
często o Śnieżkę pytają, więc możliwe, że w następnym roku również
my pokusimy się o jej zdobycie.
???
- Wiemy, że z tak dużą społecznością, która powstała wokół akcji, to
będzie możliwe. Muszę jednak przy
tej okazji podkreślić, że nasz projekt
jest tak naprawdę o czym innym.
Nam najbardziej zależy na tym, by
pokazać, że góry to właśnie nie
zawsze musi być ciężki do zdobycia
szczyt, że one są otwarte nawet dla

osób, które nie mają sprzętu, trzeba
tylko wiedzieć, gdzie pojechać. I my
chcemy tę wiedzę udostępniać, by z
piękna gór korzystali wszyscy, którzy
mają na to ochotę, również osoby,
które nie lubią zorganizowanej formy
wycieczek, a chętnie by pojechały na
górską wyprawę
Wasze górskie wyprawy z niepełnosprawnymi odbywają się
latem lub wczesną jesienią. Zimą
to zbyt duże wyzwanie?
- Wyzwanie jest duże, ale nie powiedziałabym, że zbyt duże. Takie
wycieczki również się odbywają, my
w tamtym roku zrobiliśmy pierwsze
podejście do wypraw zimowych. Zimą
potrzebny jest dodatkowy sprzęt,
trzeba również pamiętać, że wyprawy mają być komfortowe dla osób,
które całą trasę spędzą w wózku,
nie poruszając się w ogóle. Trzeba
zapewnić im ubiór/śpiwór i specjalistyczny sprzęt tak, by nie zmarzły i by
mogły cieszyć się górskim klimatem w
odpowiednich warunkach.
Projekt „Łączą nas góry” miał
dotąd trzy odsłony. Ile osób niepełnosprawnych w tym czasie
udało się „przewieźć”?

9
- W wycieczkach wzięło udział już
ponad 130 uczestników z niepełnosprawnością.
A ile kilometrów stuknęło na
liczniku w ciągu tych 3 lat?
- Przeszliśmy już ponad 380 kilometrów
Jakie uczucia towarzyszą tym,
którzy osiągną już szczyt? Bardziej
cieszą się niepełnosprawni, czy ci,
którzy ich pchają lub ciągną?
- Myślę, że wszyscy cieszą się
podobnie, ale każdy z czego innego.
Niepełnosprawni, bo dotarli w miejsca, które mogły wydawać się dla
nich niedostępne. Tu muszę podkreślić, że wielu z naszych uczestników
dotkniętych niepełnosprawnością,
mimo, że na co dzień poruszają się
na wózku, stara się choć kawałek
pokonać samodzielnie, o kulach
lub z pomocą rodziny, czy wolontariuszy. Rodzice również pokonują
swoje słabości, niektóre z tras były
naprawdę wymagające, a jednak
wszyscy razem pchaliśmy wózki, nikt
się nie poddawał. Mimo ogromnego
zmęczenia, satysfakcja na szczycie
za każdym razem była ogromna.
Wolontariusze często podkreślają,
że wynoszą z tych wypraw więcej,
niż od siebie dają. Radość z pomocy
innym, to piękne uczucie, jedno z
tych nie do opisania.
Turystyka górska to dla niepełnosprawnych także forma
rehabilitacji?
- Zdecydowanie. Góry mają właściwości terapeutyczne, wyciszają,
pozwalają złapać oddech i inną
perspektywę. Niejednokrotnie dostawaliśmy od rodziców sygnały,
że ich dzieci wracały z wypraw wypoczęte, szczęśliwe, otwierały się.
Obserwujemy niesamowity wpływ
gór na dzieci z autyzmem czy Zespołem Aspergera. Mamy też w gronie
uczestników chłopca z dziecięcym
porażeniem mózgowym, któr y
mówi, że dzięki tym wycieczkom
zmieniło się jego życie. Wrócili z
mamą do aktywności, kupili własny
wózek terenowy i gdy tylko mogą,
idą w góry.
Projekt pojawił się wprawdzie
w głowie Pani męża, ale Pani jest
współautorką akcji. Nie żałujecie,
że wcześniej na coś takiego nie
wpadliście?
- Myślę, że w życiu wszystko
przychodzi we właściwym czasie.
Akcja pojawiła się w fundacji w
momencie, w którym byliśmy na to
gotowi i przyciągnęła ludzi, którzy
tego potrzebowali. W momencie,
kiedy pomysł przeradzał się w faktyczne działania, mieliśmy już wiedzę, doświadczenie w prowadzeniu
projektów społecznych, zaplecze
specjalistów, którzy pomogli nam
w różnych aspektach realizacji. To
ważne, by móc rozwijać działania we
właściwym kierunku, dzięki czemu
może z nich korzystać więcej osób,
które tego potrzebują. Cieszymy się,
że projekt „Łączą nas góry” dociera
do coraz większej ilości osób.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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POWIAT WAŁBRZYSKI

Powstanie cyklostrada
Za nami kolejne spotkanie dotyczące cyklostrady dolnośląskiej.
Spotkanie dotyczyło przebiegu Trasy Sudeckiej oraz Eurovelo.

Poruszono temat przebiegu
tras, rozwiązań, które ułatwią turystom podróżowanie
po ścieżkach rowerowych
oraz zachowania wszelkich
norm bezpieczeństwa przy

projektowaniu cyklostrady.
Podpisano również deklarację
współpracy przy tworzeniu
projektu budowy nowych tras
rowerowych. Jest to wspólny
projekt, który nie powstałby

bez zaangażowania jednostek
samorządu terytorialnego.
Program zakłada budowę
długodystansowych dróg rowerowych i obejmuje swym
zasięgiem całe wojewódz-

two. Sieć tras rowerowych
cyklostrady powstanie dzięki
współpracy samorządu województwa dolnośląskiego oraz
samorządów.
Celem projektu jest utworzenie na ziemiach Dolnego Śląska
funkcjonalnej i szerokiej sieci
tras rowerowych, służących
codziennej komunikacji mieszkańców, przy jednoczesnym
rozwoju turystyki w całym re-

Fot. użyczone (archiwum Romana Głoda)

» Roman Głód ze swoimi przyjaciółmi na
szczycie góry Mönch (4107 m n.p.m.)

GŁUSZYCA

Garnitur w kąt i w góry
Na co dzień są wyważeni, stateczni, może nawet zbyt poważni. Najczęściej kojarzycie ich z ustawianych zdjęć, uśmiechających się, gdy przecinają wstęgę lub główkujących nad budżetem miasta. Już chyba wiecie, o kim mowa. Niby gospodarzom
miast nie przystoją wielkie szaleństwa, ale… Są tacy, którzy
konsekwentnie rozwijają swoje pasje. Ot na przykład burmistrz Głuszycy, Roman Głód, uwielbiający góry.

REKLAMA

Ale nie tam żadne spacery z
psem, po czasem zbyt łatwych
szlakach, zakończone ogniskiem z pieczeniem kiełbasek
przy niedawno udostępnionej
wiacie turystycznej. Żeby nie

było, to też jest miłe, ale adrenalina pojawia się dopiero
wtedy, gdy garnitur wraz z
lakierkami zastępują czekan
i raki. A w tle majaczy wspinaczka lodowcowa w Alpach.

Tak jest w przypadku burmistrza Głuszycy, który chodze-

niem po górach
zaraził się jakieś
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gionie. Ma także za zadanie
promować ochronę środowiska oraz podnosić aktywność

fizyczną. Deklarację podpisała
większość gmin z powiatu wałSCB
brzyskiego.

15 lat temu. I nie mówimy tu
o naszych okolicznych „pagórkach”, czy sylwestrowych
wypadach w Pieniny lub Tatry,
które ma „zaliczone” całe.
Mówimy o ciut poważniejszej wspinaczce. Jak wyjazd
w rejon Monte Rosa, chyba
najpotężniejszego masywu
górskiego w całych Alpach.
Tak zrobił kilkanaście lat temu
Roman Głód wraz z dwójką
przyjaciół – Rafałem Urbańskim i Dariuszem Tęczą i był…
stracony. Zakochał się z wzajemnością. Od tamtej pory
stara się zaglądać w tamte rejony Europy regularnie i zdobywać nowe czterotysięczniki.
Pierwszym, poważniejszym
wyzwaniem, było wejście
na szczyt Liskamm (4533 m
n.p.m.) w Alpach Pienińskich,
a później to już właściwie
poszło z… górki. Dziś to już
trochę jak bułka z masłem.
No może dwa croissanty. Dobra, ale nie przesadzajmy. Do
każdej wyprawy wspinacze
są doskonale przygotowani,
najpierw aklimatyzują się na
niższych wysokościach, potem atakują szczyt i wracają
do bazy.
Co ciekawe, gospodarz Głuszycy wybiera się w wyższe
góry przeważnie w okolicach
swoich urodzin, które obchodzi w sierpniu. Czasem nawet
żartuje, że świętuje głównie
na szczytach. Tak było choćby
w 2013 roku z okazji jego 40
urodzin, gdy razem ze wspomnianą dwójką wspinaczy
wybrali się na Matterhorn
(4478 m n.p.m), symbol
Szwajcarii. W wyjąt-

kowy sposób uczcił też swoje
45 urodziny, gdy ze sprawdzonymi przyjaciółmi wszedł
na Kazbek (5054 m n.p.m)
na Kaukazie. Jak dotąd była
to najwyższa góra, na której stanął Roman Głód. Jego
kompani kilka dni później
wdrapali się na Elbrus, ale on
musiał z tego zrezygnować.
Wzywały bowiem obowiązki
samorządowca. Choć istnieje
co najmniej kilka wariantów
przebiegu granicy Europy w
rejonie Kaukazu, to jeden z
nich – mimo sprzeciwu ludzi
z Zakaukazia – uznaje Gruzję,
czy Armenię za kraje azjatyckie, więc i Kazbek trzeba
uważać za szczyt zdobyty
w Azji. W międzyzasie nasz
bohater zdobył kilka, a może
nawet kilkanaście innych czterotysięczników, m.in. Mönch
(4107 m n.p.m.) czy też Dufourspitze (4634 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie masywu
Monte Rosa i zarazem drugi
co do wysokości samodzielny
szczyt Alp, po Mont Blanc.
Co dalej? Biorąc pod uwagę, że wyjazdy samorządowca są niskobudżetowe
i ze względu na liczne obowiązki, muszą zamknąć się
w ciągu tygodnia, raczej nie
ma mowy o zmierzeniu się
z Aconcaguą w Amer yce
Południowej czy chociażby
z Kilimandżaro w Afryce. W
głowie Romana Głoda powoli kiełkuje jednak myśl o
wyjeździe w Himalaje. Nie na
K2 lub Mount Everest, lecz w
niższe partie, ale… Na razie
nie ma co zapeszać.
Tomasz Piasecki

» Burmistrz Głuszycy na szczycie Matterhorn (4478 m n.p.m)
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Fot. użyczone (SIPH w Świdnicy)

» Młodzi świdniczanie pokazali, że na „technicznym”
rynku pracy powinni sobie poradzić

ŚWIDNICA

Nowinki w małym palcu
Dobrych kilka tygodni temu pisaliśmy o konkursie technicznym „Talenty dla firm”. Fajnym pomyśle wymyślonym i zrealizowanym przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową
w Świdnicy. Właśnie zakończył się drugi etap zmagań. Choć to nie piłka nożna, chyba
możemy tak napisać.
Wzięły w nim udział dwie drużyny ze Świdnicy, złożone z uczniów
Szkoły Podstawowej nr 6 oraz

Zespołu Szkół Mechanicznych, pod
patronatem firm AAM oraz DAICEL. Uczniowie tym razem stanęli

GŁUSZYCA

Tak! Tu aż się
chce pracować

do konkursu międzynarodowego
w Hradcu Kralove. W Czechach
oprócz „naszych” zaprezento-

wało się też 6 innych zespołów
ze szkół naszych południowych
sąsiadów.

Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

nową siedzibą głuszyckiego urzędu
miejskiego.
Kamienicę długo modernizowano
i przystosowywano do potrzeb
magistratu. Prace polegały na remoncie zarówno zewnętrznym,
jak i we wnętrzu nieruchomości.
Odnowiono elewację, a na nowym
dachu położono panele fotowoltaiczne. Ba, przecież nie mogło być
inaczej. Wszak w Głuszycy dbają o
środowisko naturalne. Wewnątrz

Drużyny musiały w ciągu trzech
godzin skonstruować trzypoziomową platformę z ruchomą windą
sterowaną automatycznie. Przyznacie, brzmi tajemniczo, ale nie
dla uczestników konkursu, którzy
poradzili sobie znakomicie. Wszyscy
ukończyli zadanie przed czasem. To
co zadecydowało o zwycięstwie, to
dokładność wykonania, zgodność z
instrukcją, a także podział zadań i
współpraca.
Wśród trzech wyróżnionych drużyn znalazła się jedna świdnicka
pod patronatem firmy AAM w
składzie: Marcel Walczykiewicz,
Szymon Śliwak, Oskar Uchański
(wszyscy ZSM) oraz Stanisław Błocha, Maja Mikosz i Patryk Gaładyn
(reprezentujący SP nr 6). Młodzież
mogła liczyć na wsparcie przedstawiciela firmy AAM, Marcina Śliwkę
oraz Jarosława Natanka z Zespołu
Szkół Mechanicznych. To właśnie
ten zespół ze Świdnicy pojedzie na
wielki finał konkursu, który odbędzie się 22 kwietnia przyszłego roku
w Pradze.
– Choć czuć było ducha rywalizacji, to nie o wynik tutaj chodziło, a
o dobrą zabawę i pomoc młodym
ludziom w odnalezieniu się na rynku
pracy. Dodajmy „technicznym” rynku
pracy – podkreśla Marcin Śliwka.
Przypomnijmy, że konkurs został
zorganizowany w ramach projektu
„Talenty dla firm”, który realizują
wspólnie Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy oraz Izba
Gospodarcza Kraju KralovoHradeckiego.

» Wkrótce do budynku po byłej
szkole przeniesie się Urząd
Miejski w Głuszycy

Rzadko was do tego namawiamy, bo fotografia powinna obronić się sama, ale tym
razem prosimy – spójrzcie koniecznie na
zdjęcie. Prawda, że budynek wygląda
efektownie?! Mieszkańcy Głuszycy pewnie go rozpoznają. Wkrótce przeniesie
się do niego urząd miejski.
Jesteśmy pewni, że urzędnicy z
sąsiednich miejscowości będą z zazdrością patrzeć, w jakich warunkach
przyjmowani są petenci w Głuszycy.
Dlatego tym bardziej cieszymy się,
że w końcu zakończyła się rewitalizacja budynku znajdującego się przy
ul. Parkowej 9, w którym niegdyś
mieściła się szkoła. Po uczniach
i nauczycielach pozostało wspomnienie, a lada chwila przejmą go
ludzie z samorządu. Budynek będzie
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wymieniono instalację elektryczną,
tzw. niskoprądową, grzewczą oraz
gazową. Zmianie uległ rozkład pomieszczeń i odnowiono klatki schodowe. Dopełnieniem modernizacji
była wymiana okien i drzwi, a także
montaż instalacji oddymiania klatek

schodowych. Budynek podłączono
do wodociągów oraz zamontowano
kamery telewizji przemysłowej CCTV.
Nowy ratusz został przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do biur będą mogli dostać się dzięki
specjalnej windzie.

Inwestycja możliwa była dzięki
środkom otrzymanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa. Środki udało się pozyskać przy współpracy z ZIT
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Red

Przymiarki do wieży
Przyjrzeliśmy się, jak wygląda aktualny stan budowy wieży na
Wzgórzu Gedymina (532 m n.p.m.) w Szczawnie-Zdroju.

Wieża to tylko jeden z etapów budowy,
bo pod konstrukcją ma powstać platforma
z ławkami oraz stołami. Otoczenie wieży
zostanie również uporządkowane. Zostaną
wyeksponowane mury pozostałe po daw-

nej budowli. Nie zabraknie przedstawienia
historii tego miejsca, jak i dziejów samego
wzgórza.
Najbliższym etapem będzie składanie
stalowych prefabrykatów konstrukcji, któ-

re aktualnie są spawane, wyginane oraz
cynkowane u wykonawcy. Wieża stanowić
będzie kulminacyjne miejsce rewitalizowanego Parku Zdrojowego, gdzie odnowione
zostaną: amfiteatr, publiczna zabytkowa
ubikacja, aleja rododendronów, stawy na
Słonecznej Polanie, schody do Wieży Anny,
fontanna przy alejce. Uzdrowiskowa gmina
Szczawno-Zdrój pracuje nad kolejnymi inwestycjami, które są na etapie planowania oraz
konsultowania z konserwatorem zabytków.
SCB

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Niepełnosprawni wypożyczą książki bez wychodzenia z domu

JEDLINA-ZDRÓJ

Książki jeżdżą też na kółkach
Dzisiaj prawie wszystko jest mobilne lub online. Zaszczepić możecie się w autobusie,
jedzenie zamówicie przez telefon, a rachunki zapłacicie bez wychodzenia z domu.
Dlaczego więc biblioteka nie może być mobilna? Tylko kto powiedział, że nie może!
W Jedlinie myślą o niepełnosprawnych czytelnikach.
wpadł na podobny pomysł. Nawet
nie wiecie, jak jest to ważne dla
osób mających problemy z poruszaniem się, dla których wyprawa do

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Świetnie, że pojawiła się taka
inicjatywa, o której zaraz wam dokładnie opowiemy. Najpierw jednak
kłaniamy się nisko za to, że ktoś
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miejskiej biblioteki, to jak występ w
maratonie.
W Jedlinie-Zdroju od niedawna
działa biblioteka na kółkach. Co tak

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Wiewiórka na straży

naprawdę kryje się za tym lakonicznym sformułowaniem? Prawie kompleksowa usługa. Można poprosić
nie tylko o przywiezienie wybranej

książki, ale także samemu dojechać
do biblioteki i wrócić do domu
zamówionym transportem. Z takiej
usługi mogą skorzystać mieszkańcy
Jedliny-Zdroju, którzy ukończyli 60
lat. Są czytelnikami miejskiej biblioteki, mają kłopoty z poruszaniem się
lub posiadają stwierdzony stopień
niepełnosprawności. No i zamieszkują tereny znacznie oddalone od
siedziby wypożyczalni. Preferowane
okolice to Suliszów, Jedlinka, Glinica, czy Kamieńsk.
Czytelnicy dowożeni są do biblioteki i odwożeni z powrotem,
po wymianie książek. Wybrane
pozycje są także dostarczane na
zamówienie do miejsca zamieszkania niepełnosprawnego. Chyba
jesteście zadowoleni, że bez wychodzenia z domu wypożyczycie
i oddacie książki. Z takiej formy
pomocy możecie skorzystać raz
w miesiącu. Realizacja dowozów
odbywa się co czwartek w godz.
11:00-13:00.
Jak się zgłosić? Najpóźniej do
wtorku, gdy dowóz planowany
jest w czwartek, musicie o tym powiadomić. Można to zrobić na trzy
sposoby. Ktoś za was zgłosi to w
siedzibie biblioteki (Plac Zdrojowy
4A), zadzwonicie sami pod nr tel.
74 85 10 975 lub wyślecie maila na
adres: biblioteka@jedlinazdroj.eu.
Red

» Takie odblaskowe breloki trafiły do uczniów
i przedszkolaków ze Szczawna-Zdroju

Nie, nie, nikt nie będzie łapał tych sympatycznych
stworzeń w szczawieńskich parkach i zmuszał do
zamieszkania w pobliżu szkoły lub przedszkola. Ale
uwierzcie, każdy uczeń ma od niedawna przy sobie
swojego „rudzielca”. Szczawieńskie wiewiórki dbają
bowiem o bezpieczeństwo najmłodszych. W jaki sposób?
Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk zestawił ze
sobą kilka faktów. Jest symbol miasta? No jest! Budzi miłe
skojarzenia? Jak najbardziej! Można go wykorzystać do
pożytecznej kampanii? Bez dwóch zdań! I tak zrodził się
pomysł, by kupić uczniom i przedszkolakom z uzdrowiska
specjalne breloki. Na których – dobrze kombinujecie –
pojawiła się przesympatyczna wiewiórka. Gadżety trafiły

do uczniów klas I-III Miejskiej Szkoły Podstawowej w
Szczawnie-Zdroju oraz do dzieci z przedszkola działającego w uzdrowisku oraz do maluchów z niepublicznych
przedszkoli „Małe Misie” i „Tu mieszka bajeczka”.
Każdy kilkulatek ma już odblaskowy brelok, który
może przypiąć, gdzie tylko chce. No może nie tak
do końca. Najlepiej umieścić go na odzieży wierzchniej lub przytwierdzić do tornistra albo plecaka. Byleby był widoczny dla kierowcy, bo przecież o to
chodzi, żeby wiewiórka naprawdę chroniła dzieci z
uzdrowiska. Kierowca widząc odblask z dużej odległości, może zareagować w odpowiedni sposób.
Red

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Puszcza Białowieska ma swojego żubra, grecka wyspa Zakynthos żółwia caretta caretta i… tak moglibyśmy wymieniać jeszcze długo. Miast i regionów mających swojego zwierzęcego
patrona jest tyle, co igieł na świątecznej choince. Szczawno nie
jest gorsze i ma swoją wiewiórkę. To sympatyczne zwierzątko
pomoże w bezpieczeństwie uczniów.
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NASI ULUBIEŃCY

Oglądajcie i wybierajcie

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

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

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

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

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

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

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

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

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.11.2020

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 06.06.2019

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

TRYTKA, nr ewidencyjny 159/21
Wiek: ok. 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.09.2021

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

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

To może nie jest najbardziej fortunne sformułowanie, bo to przecież nie jest jakiś targ, a każde
zwierzę ze schroniska zasługuje na nowy dom, ale… Jakoś musimy was namówić do adopcji. Każdy
sposób jest dobry, żebyście postanowili sobie „w porządku, bierzemy psa lub kota do domu”. Przekonani, że warto?!
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NIE MA NAS W DOMU

lat była wielokrotnie przebudowywana i przyjmowała
nowe style. Obecnie większość jej elewacji prezentuje
styl barokowy, co wiąże się z
bogatymi zdobieniami, jakie
można znaleźć w jej otoczeniu. Do najważniejszych należą rzeźba św. Floriana, rzeźba
św. Nepomucena oraz rzeźby
książąt świdnickich. Atrakcją
jest także odbudowana w
2012 r. wieża udostępniona
turystom.

Fot. użyczone (LOT AW)

» Katedra Świdnicka to jeden z najpiękniejszych gotyckich kościołów Europy

W krainie skarbów z kamienia
Odwiedziliście poprzednie miejsca opisywane na Szlaku Kamiennym w
Świdnicy? Jeśli nie i czekacie, żeby za jednym zamachem poznać wszystkie
punkty, przy których warto przystanąć i pozachwycać się architektonicznymi skarbami, to dajemy wam właśnie taką szansę. Dziś kończymy opis tego
urzekającego traktu.
Razem na trasie znajdziecie
23 obiektów. Każdy niespotykany, oryginalny, piękny.
Przyjrzyjcie im się dokładnie,
obejrzyjcie, a dzięki nam poznajcie każdy z osobna.
Pomnik Wielanda
(Park Centralny)
Pomnik z 1922 r. autorstwa
Dorothei von Philipsborn poświęcony przechodzącym na
rzecz Polski w tymże roku ziemiom Górnego Śląska. Przedstawia Wielanda, kowala i
mściciela z germańskiej mitologii, który miał spoglądać
w kierunku utraconych ziem.
Na jego cokole umieszczono
napis „Denkt an Oberschlesien” (Pamiętajcie o Górnym
Śląsku).
Flesza Nowomłyńska
(ul. Pionierów/ul. Śląska)
Kamienne pozostałości jako
relikty ukazują kunszt dawnej
architektury militarnej. To jeden
z lepiej zachowanych obiektów
fortyfikacyjnych miasta będący
pozostałością wybudowanej
w latach 1747-1753 Twier-

dzy Świdnickiej. Korpus fleszy
otoczony był z trzech stron
imponującą ciągnącą się na
kilkadziesiąt metrów kamienną
fosą, przez której wschodnie
skrzydło przepuszczono istniejącą wcześniej rzekę Młynówkę. W północno-wschodnim
narożniku fosy umieszczona
jest zbudowana z granitowych
bloczków kaponiera z otworami strzeleckimi, połączona
z fleszą częściowo zniszczoną
poterną.
Budynek dawnego
Berglandhaus
(ul. Żeromskiego 11-13)
Kamienica została zbudowana w 1927 r. przez właściciela drukarni i wydawnictwa „Bergland” wydającego
popularną na Śląsku gazetę
Mittelschlesische Zeitung. Na
wysokości pierwszego piętra,
bezpośrednio nad wejściem
głównym do przedwojennego
wydawnictwa, widoczne są 4,
wykonane z piaskowca figury
będące wyobrażeniem przedstawicieli zawodów związanych z wydawnictwem.

Gotycka Katedra Świdnicka
pw. św. Stanisława
i Wacława
(pl. Jana Pawła II)
Monumentalny trzynawowy obiekt z kamienia, o
charakterze bazyliki górujący
nad miastem z najwyższą na
Śląsku i jedną z najwyższych
w Polsce wieżą (101,5 m).
Uznawany za jeden z najpiękniejszych gotyckich kościołów
Europy. Pomnik Historii. Z
zewnątrz ozdobiony licznymi
rzeźbami i imponującymi portalami z piaskowca. Figury
świętych znajdują się także
wysoko na wieży.
Kościół św. Józefa
(ul. Kotlarska 19)
Do najcenniejszych kamiennych elementów kościoła św.
Józefa z 1766 r. zalicza się
barokową elewację frontową ozdobioną dekorami z
piaskowca m.in. kamiennym
portalem i rzeźbami św. Augustyna, św. Józefa, św. Urszuli, św. Wolfganga i św.
Floriana. W dawnym ogrodzie
przyklasztornym znajdują się

kamienne rzeźby Madonny z
XVIII w. oraz św. Jana Nepomucena z 1846 r.
Kamienica „Pod Złotym
Gryfem” (ul. Kotlarska)
Patrycjuszowska kamienica u zbiegu ulic Kotlarskiej
i Łukowej należy do grupy
najstarszej zabudowy Świdnicy. Jej narożnik zdobi figura św. Jana Chrzciciela pod
baldachimem, stojącego na
konsoli przedstawiającej walkę człowieka z gryfem. Ten
ostatni element wystroju elewacji kamienicy pochodzi z
II połowy XIV w. i nawiązuje
do średniowiecznej nazwy
kamienicy, w której miała się
mieścić gospoda „Pod Złotym
Gryfem” oraz legendy, według
której w podziemiach tego
domu miał grasować gryf
bądź bazyliszek pożerający
dziewice.
Blok śródrynkowy z wieżą
ratuszową (Rynek)
Pierwsze wzmianki na temat istnienia ratusza pochodzą z okresu II połowy XIV

w., jednak dom kupiecki, przy
którym obiekt ten powstał,
datowany jest już na 1291 r.
Obecna ujednolicona fasada
bloku śródrynkowego powstała po wielkim pożarze
1716 r. Jest to imponująca
budowla, która na przestrzeni

Muzeum Dawnego
Kupiectwa (Rynek 37)
Obejrzeć tu można wiele elementów związanych z
dziedzictwem kamienia Ziemi
Świdnickiej. Są to m.in. kamienie graniczne Twierdzy
Świdnickiej, kamienne macewy z okolicznych cmentarzy,
kamienne odważniki, toporki,
naczynia, jakie pochodzą z
wykopalisk archeologicznych.
Tuż przed wejściem do muzeum znajdują się zatopione
w bruku 4 granitowe płyty
upamiętniające ofiary Wiosny
Ludów w Świdnicy z 31 lipca
1848 r.
Basteja Strzegomska
(ul. Basztowa 2)
Pozostałości fortyfikacji przy
nieistniejącej Bramie Strzegomskiej, basteja i kaplica św.
Barbary. Budowla o charakterystycznych grubych murach
i małych okienkach miała za
zadanie bronić Bramę Strzegomską. Zadanie to pełniła
do końca istnienia Twierdzy
Świdnickiej. Do obiektu przylega fragment muru obronnego.

» Do najcenniejszych kamiennych elementów kościoła
św. Józefa zalicza się barokową elewację frontową

Red
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» Panorama Starego Zdroju i Nowego Miasta (w oddali). Na środku kadru i po prawej widać cegielnię i jej olbrzymie
wyrobisko gliny, w którym przed wojną urządzono wysypisko śmieci (Fot. www.polska-org.pl, ok. 1910)

Śmieci nie takie proste
W archiwalnych i współczesnych opracowaniach, monografiach, kronikach dosyć dobrze opisana jest historia wałbrzyskich tramwajów, energetyki, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, kopalni, zakładów przemysłowych i wielu innych. Ale jest coś, co nie doczekało się jeszcze spójnego
opracowania. Gospodarka śmieciami. Czas to nadrobić.
Na pierwszą wzmiankę o
sposobie usuwania i składowania śmieci mieszkańców
natknąłem się w monografii
miasta z 1925 r. Jak opisywał miejski radca A. Matthäi
wywóz śmieci był regularnie
przeprowadzany przez miasto
(miejskie biuro gospodarcze)
na podstawie miejscowych
przepisów (Ortsstatus) i rozporządzenia policji (Polizeiverordnung). Na Starym Mieście
40-litrowe pojemniki systemu
Viktor opróżniane były trzy
razy w tygodniu, a na Starym
Zdroju – 90-litrowe kubły
typu Colonia – dwa razy w
tygodniu. W wywozie śmieci
uczestniczyło latem 5 zaprzęgów, zimą 7. Łącznie zajmowało się tym 18 pracowników
i jeden nadzorca. W chwili
odbioru śmieci stawały się

» Fragment planu Wałbrzycha z rosyjskim nazwami. Pomarańczową elipsą oznaczone jest
wysypisko śmieci w Rusinowej (Fot. www.igrek.amzp.pl, 1984, opracowanie własne)

własnością miasta i były wykorzystywane do wypełniania
licznych nierówności terenu
poza granicami Wałbrzycha
(nie zdziwcie się więc, drodzy
czytelnicy, gdy kiedyś przekopując ogródek traficie na jakieś przedwojenne odpadki).
Koszty wywozu śmieci były
pobierane od właścicieli nieruchomości poprzez dopłaty
do państwowego podatku od
nieruchomości.
Na kolejną ciekawostkę w
sprawie wałbrzyskich śmieci natrafiłem w publikacji z
1937 r. „Przez wałbrzyskie
ulice”. W 1926 r. władze
Wałbrzycha kupiły od Kulmische Verwaltung cegielnię
przy obecnej ul. Ceglanej. W
kolejnym roku kosztem 125
tys. marek rozbudowano ją
tworząc zakład odpowiadają-

cy nowoczesnym wymogom.
Po zamknięciu cegielni w
latach 1932-33 magistrat
postanowił nie uruchamiać
jej ponownie. Decyzja ta
opierała się na wytycznych
rządu narodowosocjalistycznego, według których sektor
publiczny nie powinien utrzymywać żadnych przedsiębiorstw gospodarczych z wyjątkiem gazowni, elektrowni
i wodociągów. Zapytacie, ale
co cegielnia ma wspólnego
ze śmieciami? Przy niej znajdowało się wyrobisko gliny
używanej do produkcji cegieł.
Istniejące zasoby gliny pozwoliłyby na funkcjonowanie
cegielni tylko przez 10 kolejnych lat, co ułatwiło decyzję
o jej zamknięciu. Ponadto
władze miejskie nie chciały
doprowadzić do sytuacji, gdy
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eksploatacja dosyć głębokiego wyrobiska uniemożliwiłaby „zrastanie się” Starego
Zdroju z Nowym Miastem.
Dlatego wielki dół przy cegielni zaczęto wykorzystywać
jako składowisko odpadów
komunalnych, stopniowo
zasypując je śmieciami. Obecnie w tym miejscu są ogródki
działkowe. Okazuje się, że po
wojnie okolice ulicy Ceglanej
jeszcze długo służyły jako
dzikie wysypisko śmieci. Redaktor Trybuny Wałbrzyskiej
w styczniu 1970 r. napisał o
ul. Ceglanej tak: „Logicznie
rzecz biorąc, leży ona jakby w
sercu miasta, a nikt specjalnie
się nią nie interesuje. Jeżeli
już ktoś tam wykazuje nią
zainteresowanie, to jest ono
szczególnego rodzaju. Przyjeżdżają tu rozmaite samochody i ukradkiem wywożą
gruz i śmieci. Ponieważ ten
cichy proceder trwa już sporo
czasu, trudno dzisiaj powiedzieć, gdzie na ul. Ceglanej
kończy się jezdnia, a gdzie
zaczyna chodnik. Ten ostatni
zniknął bowiem pod gruzami,
które tworzą malownicze
pagórki”. Po tym artykule
problem nie zniknął. W maju
1972 r. w prasie ukazało
się zdjęcie ulicy ze zwałami
śmieci, głównie gruzu. Na
dużej tablicy znajdował się
zakaz wysypywania śmieci,
ale najwidoczniej nikt sobie z
niego nic nie robił. W końcu
miasto postanowiło rozwiązać problem. Skierowano
kilka wniosków do kolegium
ds. wykroczeń. Ale ponieważ
władzom miasta bardziej
zależało na utrzymaniu ładu
niż karaniu, zwrócono się do
przedsiębiorstw budowlano-remontowych, aby ich kierownictwo wzmogło nadzór
nad tym, dokąd kierowcy
wywożą odpady. Przy okazji
wydział gospodarki komunal-

nej i mieszkaniowej wskazał
miejsca, do których można
przywozić gruz, w porozumieniu ze służbą drogową.
I tak „około 10 tys. m. sześciennych na teren przeznaczony pod otaczarnię przy
ul. Antka Kochanka, tysiąc
m. sześciennych można wysypać obok Szkoły Rzemiosł
Budowlanych w Rusinowej,
w miejscu wskazanym przez
dyrekcję”. Tak zakończyła się
historia dzikiego wysypiska.
Dzisiaj po stertach gruzu przy
ul. Ceglanej nie ma żadnego
śladu.
Z odnalezieniem trzeciego
(tym razem powojennego)
wałbrzyskiego wysypiska
śmieci nie miałem problemów, bo gdy miałem kilka
lat, pokazał mi je mój dziadek.
Fakt, że dziecięca pamięć nie
spłatała mi figla, udało się
potwierdzić w kilku źródłach.
Zrekultywowane już składowisko znajduje się w okolicy stacji paliw, u zbiegu ulic
Noworudzkiej i Świdnickiej.
Pierwsze potwierdzenie znalazłem na planie Wałbrzycha
z 1984 z rosyjskimi napisami.
Wysypisko opisane jest tu jako
„swałka”, czyli właśnie wysypisko śmieci). Kolejny trop
znajduje się na stronie internetowej Fundacji Otwartego
Muzeum Techniki: „Zespół
szybu Teresa ograniczony
jest od wschodu ul. Noworudzką, od północy zwałem
skały płonnej i położonym
pomiędzy nim a ul. Świdnicką
miejskim wysypiskiem śmieci
(w miejscu dwóch dawnych
stawów osadnikowych, trzeci położony był na wschód
od ul. Noworudzkiej, wzdłuż
ul. Bystrzyckiej – od lat 90.
XX w. na zrekultywowanym
obszarze funkcjonuje stacja
benzynowa)”. Bingo! Komentarz ze strony www.polska-org.pl jest już tylko wisienką
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na przysłowiowym torcie:
„Było to wysypisko odpadów
komunalnych, a sypano tam
wszystko, co się dało, jak to
za komuny. Gdy byłem dzieckiem, byłem tam parę razy.
Pamiętam doskonale. To były
lata 1965-1973”.
Jedziemy na północ miasta,
gdzie na powtórne odkrycie
czeka czwarte składowisko.
Wiadomo o nim niewiele. Po
raz pierwszy trafiłem na nie
studiując plan Wałbrzycha
bez daty (po analizie nazw
ulic i kilku innych szczegółach, między innymi braku
osiedla Podzamcze, oceniam,
że pochodzi z 1973 r. lub z
lat wcześniejszych). Wysypisko znajdowało się przy
granicy Książańskiego Parku
Krajobrazowego, w pobliżu
leśniczówki (W.W. Rehgarten, Forsthaus Teilwiesen),
jakieś 700 m. w kierunku
północnym od pętli autobusowej przy al. Podwale. Drugi
ślad, że istniało, znalazłem na
planie z 1984 r. z rosyjskimi
napisami („swałka” – jak przy
poprzednim wysypisku). Ale
najważniejsza informacja, bo
z prywatnych wspomnień,
pochodzi z portalu www.
polska-org.pl, na którym jeden z użytkowników pisał:
„W rejonie, o którym mówisz,
znajdowało się wysypisko
śmieci i gruzu. Pamiętam,
jak na początku lat 80. ojciec
kolegi (milicjant) zabierał nas
tam na strzelanie z wiatrówki. Odpady były przemieszane
z ziemią. Łatwo można było
znaleźć cele – różne puste
butelki, flakony, puszki itp. W
późniejszych latach wszystko
zarosło. Nie wiem, czy samoistnie, czy po rekultywacji”. Z
kolei inny użytkownik wspominał, że pod koniec lat 90.
grzebał w tym wysypisku i
znalazł sporo przedwojennych butelek po piwie oraz

likierze Kirchniawy, a także
mnóstwo opakowań po lekach z lat 60.
Zanim poznamy kolejne
wałbrzyskie składowiska,
będzie mały przerywnik. O
śmieciach, które miały trafić
pod ziemię, do kopalnianych
chodników. Mikołaj Niedzielski w pierwszym numerze
Wiadomości Wałbrzyskich,
wydawanych przez Redakcję
Wydawnictw i Programów
Informacyjnych przy Urzędzie
Miejskim w Wałbrzychu, w
artykule „Śmieci pod miastem
nie będzie” poruszył ważny
temat. W 1991 r. wałbrzyszan
zelektryzowała wiadomość, że
w nieczynnych wyrobiskach
górniczych likwidowanych
kopalń będą składowane
odpady od I do IV kategorii
uciążliwości. Takie zakusy
miało Przedsiębiorstwo Górnicze Chełmiec, które posiadało
aprobujący list ministra ochrony środowiska. Na szczęście
wydział ochrony środowiska
urzędu wojewódzkiego na
prośbę samorządu Nowej
Rudy w dniu 22 lipca 1991
r. wydał opinię zaliczając tę
planowaną inwestycję do
szczególnie szkodliwych dla
środowiska i zdrowia ludzkiego. Niebezpieczny miał
być transport odpadów, ich
rozładunek i odstawa do
podziemnych wyrobisk. Dodatkowo nie było pewności,
czy ruchy górotworu nie będą
wypychać śmieci ku górze.
Ponadto zaciśnięcie się wyrobisk wypełnionych śmieciami
i zalanie ich wodą całkowicie
uniemożliwiłoby ich kontrolę.
Mieszkańcom sprzyjały przepisy znowelizowanego prawa
górniczego, zgodnie z którymi
koncesji na składowanie we
wnętrzu ziemi odpadów, w
tym odpadów niebezpiecznych i promieniotwórczych
udziela Minister Ochrony

» Szyb Teresa w Rusinowej. Po wojnie na północ od szybu funkcjonowało wysypisko (Fot. www.polska-org.pl, ok. 1899)

» Wyrobisko piasku na północ od Podzamcza. To
prawdopodobnie tu urządzono później wysypisko śmieci (Fot.
Stanisław Marcinkowski, zbiory Ryszarda Kumorka, 1964)

Środowiska w porozumieniu
z prezesem Głównego Urzędu Górniczego i organami
samorządu terytorialnego.
Przedsiębiorstwo Górnicze
Chełmiec nie posiadało takiej
koncesji, a na zgodę Rady
Miejskiej Wałbrzycha (wspomniany w ustawie organ samorządowy) raczej nie mogło
liczyć. Redaktor Niedzielski
tak zakończył artykuł: „Zbyt
dużo bowiem w całej sprawie
niejasności, wątpliwe są też
korzyści dla miasta (nie rozwiązuje się tu w żaden sposób problemu składowania
odpadów komunalnych, gdyż
pod ziemię miałyby trafiać in-

nego rodzaju śmieci). W myśl
przepisów brak zgody rady
miejskiej powinien wystarczyć, by minister nie udzielił
koncesji Chełmcowi. Śmieci
zatem, przynajmniej pod Wałbrzychem – nie będzie”. (cdn.)
Opr. Piotr Frąszczak
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23.11.2021)
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Niech zadzwoni Meryl Streep

Z którego rodzaju aktywności artystycznej jest Pan
najbardziej zadowolony?
- Ja generalnie nie jestem
z siebie zadowolony. Zawsze
znajdę sobie coś, co jest powodem do niezadowolenia.
Ale cieszę się, jak mi coś
wychodzi. Teraz np. jestem
bardzo zadowolony, że wyszła moja książka „Antylopa
z Podbeskidzia”. Wyszła nie
tylko w sensie wydawniczym,
ale także literackim. Jest to
rzecz, którą składałem przez
9 lat. Jak mi się uda jakaś
piosenka, to też się cieszę.
I chyba nie znajdę czegoś
takiego, żeby być totalnie z
tego zadowolonym, ale też na
szczęście nie mam nic takiego,
z czego mógłbym być totalnie
niezadowolony.
Naprawdę nie ma nic takiego, co się Panu nie udało?
-Oczywiście, że parę rzeczy
w życiu mi nie wyszło i to w
tych samych sferach. Człowiek
np. napisze sobie piosenkę,
jest z niej bardzo zadowolony, po czym wyjdzie z nią do
ludzi, a ludzie nie są już tak z
niej zadowoleni. Zazwyczaj
się wtedy kombinuje, żeby
coś pozmieniać, dopasować,
a czasami się je po prostu
wyrzuca. Nie mam także zbyt
dużych osiągnięć w sporcie,
to znaczy nie mam żadnych
osiągnęć w tej dziedzinie. A
chciałbym pochwalić się np.
że mam świetne wyniki w
biegu na 100 m. Nawet nie
wiem, czy ja kiedykolwiek
przebiegłem ten dystans.
Wyrzuca Pan piosenki?!
Co dokładnie się z nimi
dzieje?
- Czasami jest tak, że powstaje coś, co jest tylko doraźne i po 2-3 tygodniach to już
nie ma znaczenia. Na każdej
płycie jest parę piosenek, których nie używam na estradzie.
Podczas słuchania w domu,
czy w samochodzie działają,
a na scenie nie sprawdzają
się. Nie powiedziałbym, że to

są piosenki wyrzucone, bo są
nagrane, ale na koncertach
już nie używane. Być może
do nich wrócę. Może będzie
taki moment, że któraś z nich
się przyda.
Jest jeszcze jakaś przestrzeń, w której chciałby
Pan działać? Może chciałby
Pan zostać posłem?
- Nie zostałem jeszcze posłem, bo się na tym nie znam.
Wiem, że zazwyczaj ci, którzy
zostają posłami, wcześniej
nimi nie byli, ale dobrze, żeby
wcześniej byli np. radnymi,
zdobywali pewne umiejętności, uczyli się, na czym polityka polega. Chciałbym, aby
taka była naturalna droga
do reprezentowania nas w
parlamencie. Ja w tę drogę
się nie wybieram. I nie zanosi
się, abym kandydował, jeśli
jednak okaże się, że kandyduję, to znaczy, że zwariowałem.
Czego Pan się boi?
- Boję się takich normalnych
ludzkich rzeczy jak choroby,
szczególnie moich bliskich.
Pewnie każdy człowiek ma
taki sam zestaw strachów.
Boję się trochę starości. Wiem,
że ona mnie raczej ominie,
prawdopodobnie przyjdzie,
ale jest to trudny moment
w życiu. Rzadko się zdarza,
aby niebiosa pozwoliły mieć
łagodną i fajną starość. W
sprawach zawodowych to
może nie to, że się boję, ale
nie będzie to miła chwila,
kiedy zobaczę, że ludzie przestali chodzić na moje występy.
Może w pewnym momencie
skończą mi się pomysły, albo
forma, którą będę reprezentował na scenie, nie będzie
na tyle interesująca. Ludzie
stwierdzą wtedy, że wolą
zapamiętać Andrusa w lepszej
dyspozycji, sprzed 30 lat.
Jest coś, co Pana szczególnie śmieszy?
- Śmieszy mnie to, co jest
śmieszne. Ale co jest śmieszne, to już nie jestem w stanie
określić. Czasem jest to ja-

kaś rzecz sytuacyjna, czasem
bardzo wyszukany dowcip,
a czasem coś bardzo prymitywnego. W garderobie
nie opowiadamy sobie tych
samych kawałów, które pojawiają się na scenie. Zdarza
się nawet, że tak zwana „siekiera” rozśmiesza mnie. Ale
prywatnie. Na scenie nie rzucę
żartem-siekierą. W ogóle mnie
bardzo dużo rzeczy bawi.
Raczej wolę spoglądać na
świat pozytywnie niż pesymistycznie. Jak z czegoś mogę
się zaśmiać, albo nad tym
zapłakać, to wolę się zaśmiać.
Ogląda Pan TVP?
- Bardzo rzadko, jak coś
konkretnego muszę zobaczyć.
Dopiero wtedy.
A słucha Pan jeszcze ukochanej Trójki?
- Już nie słucham. Był taki
długi czas, kiedy po odejściu
z Trójki podsłuchiwałem, co
tam się dzieje. Potem przyszedł taki moment, w który
mnie wręcz rozdzierało. Kiedy
zanosiło się, że duża grupa
dziennikarzy stamtąd odejdzie
i ich emocje było słychać na
antenie. A potem większość z
nich odeszła. Parę razy jeszcze
posłuchałem, ale nie podejmuję się oceny tego radia. Od
oceny są tylko słuchacze, a
ja nie jestem już słuchaczem
tego radia. To nie jest już moja
Trójka.
Jest Pan powszechnie lubiany, ale chyba zdarza się
usłyszeć czy przeczytać o
sobie jakieś uszczypliwości?
- Zdarzają się nie tyko
uszczypliwości, ale także
złośliwości. Związane są
głównie z moim udziałem
w „Szkle kontaktowym”.
Najczęściej zdarzają się w
wirtualnej przestrzeni, bo
tam ludzie są odważniejsi
niż podczas rozmowy twarzą
w twarz. Nie wyobrażam
sobie szarpać się z kimś o
własne poglądy polityczne, nawet jeśli są rozbieżne
z poglądami politycznymi

osoby, z którą rozmawiam.
To jest niestety nasza
największa bolączka, że my już nie
umiemy ze sobą
rozmawiać.
Rozmawiamy
tylko z tymi,
którzy mają
takie same
poglądy
j a k m y.
W różnieniu
się nie
ma niczego
złego.
Świat powinien składać się
z różnych ludzi. My już tego
powoli nie akceptujemy,
dochodzimy do wniosku, że
świat się powinien składać z
takich samych ludzi jak my,
o takich samych poglądach,
a reszta jest niepotrzebna. A
jest bardzo potrzebna.
W jakich sytuacjach Pan
się denerwuje?
- Denerwuję się często w
samochodzie. W efekcie okazuje się, że denerwuję się na
samego siebie. Wkurzam się
na tych wszystkich kierowców, którzy jeżdżą gorzej ode
mnie, ale po chwili, jak się
zastanowię, kto naprawdę
jechał gorzej, to wychodzi, że
ja. Ale staram się nad sobą
pracować.
Zatrzymuje Pana policja
i co najczęściej dzieje się
dalej?
- Dawno mnie nie zatrzymała (śmiech). Ostatnio za to
„zatrzymał” mnie fotoradar i
przysłał zdjęcie, które zrobił.
Gdyby miał Pan możliwość porozmawiać z
każdą postacią, nawet już
nieżyjącą, to kogo by Pan
wybrał?
- To się wiąże z żalem,
który mam sam do siebie,
że nie skorzystałem z pew-

» - Tak się porobiło, że dziś
rozmawiamy tylko z tymi, którzy mają
takie same poglądy jak my – mówi
Artur Andrus

nej okazji. Zawód radiowca, który wciąż uprawiam,
umożliwia zapraszanie do
studia ludzi, z którymi chcę
rozmawiać. I to jest najlepsze
w tym zawodzie, że spotyka
się takich ludzi, jakich by się
nie spotkało w innych okolicznościach. I mam do siebie
żal, że nie porozmawiałem z
Agnieszką Osiecką i Jeremim
Przyborą. Mimo, że chodzili
po korytarzach radia przy
ul. Myśliwieckiej. Nigdy nie
wystarczyło mi odwagi, aby
z nimi pozmawiać. I tego już
nie nadrobię. Za to wystarczyło mi odwagi w przypadku
Marysi Czubaszek, Wojciecha Młynarskiego, Wiesława
Michnikowskiego, Edwarda
Dziewońskiego, czy Stefani
Grodzieńskiej.
Czyj głos chciałby Pan
usłyszeć w słuchawce z
pytaniem „napiszesz mi
piosenkę”?
- Z przyjemnością słucham
wszystkich głosów, które
dzwonią do mnie w tej sprawie. Mam takie szczęście, że
już z niektórymi współpracuję.
Jeśli to pytanie rozciągamy
na takich, co także nie żyją,
to na pewno z przyjemnością
usłyszałbym głos Zbigniewa
Wodeckiego. Z nim miałem

Fot. Ryszard Bizon (www.kamiennogorska.pl)

Od ostatniego występu Artura Andrusa na „Przewałce”
minęło już kilka lat. Nic zatem dziwnego, że entuzjaści
jego poczucia humoru zdążyli za nim zatęsknić i w środowy wieczór lojalnie stawili się w szczawieńskim Teatrze
Zdrojowym. Satyryk, tekściarz, aktor, pisarz i dziennikarz wraz z czterema muzykami nie zawiódł. Skutecznie
bawił niemal pełną salę widzów przez blisko dwie godziny. Nam udało się z nim dłużej porozmawiać.

przyjemność parę razy się spotkać. Jak możemy poszaleć, to
mogłaby do mnie zadzwonić
Meryl Streep. Co prawda nie
wiem, jakby zaśpiewała po
polsku, bo ja tekstu po angielsku bym na pewno jej nie
napisał. A tak serio, to dość
łatwo jest zidentyfikować,
czyje głosy chciałbym usłyszeć
z prośbą o napisanie dla nich
piosenki, bo ja dla nich już to
robię. Na przykład napisałem
kilka piosenek na dwie płyty
Alicji Majewskiej. Jest to dla
mnie wielkim zaszczytem.
Zdarzało się, że podczas
występu miał Pan pustkę w
głowie?
- Kompletny brak pamięci
zdarzył mi się kilka razy. Raz
nawet podczas śpiewania
piosenki, którą wykonuję regularnie. Nagle nie wiem, jak
zaczyna się druga zwrotka. Co
najciekawsze, rozglądam się
w panice po kolegach muzykach, którzy grają ze mną od
kilkunastu lat i żaden z nich
nie wie, jak ona się zaczyna.
Tak przy okazji uświadomiło
mi to, jak oni uważnie mnie
słuchają. Na szczęście ktoś z
pierwszego rzędu podrzucił
mi pierwsze słowa i jakoś
poszło. (śmiech).
Rozmawiał Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Spektakl mikołajkowy dla najmłodszych

Środa jak zwykle literacka

Z okazji dnia św. Mikołaja Teatr Lalki i Aktora w
Wałbrzychu zaprasza na spektakl „Władysław i Anabella – historia pewnego misia i lalki”, który zostanie
zaprezentowany 5 grudnia o godz. 12:30 na Dużej
Scenie przy ul. Brzechwy.
W wigilijny dzień święty Mikołaj wraz ze swoim pomocnikiem Krampusem mają mnóstwo pracy. Muszą
zdążyć na czas z dostarczeniem prezentów dla wszystkich dzieci. Jednak przez śnieżną zawieruchę Krampus
wypada z sań. Jego nieoczekiwane pojawienie się w
jednym ze sklepów z zabawkami, w którym pracują
do późna tajemniczy Stróż i zrzędliwa Sprzątaczka,
wywoła lawinę niezwykłych zdarzeń. To tutaj m.in. rozstrzygnie się los zapomnianych zabawek: baletnicy
Annabelli – delikatnej porcelanowej lalki oraz Władysława, dzielnego pluszowego misia bez jednego ucha.
„Władysław i Anabella”, to prosta historia misia i lalki, która opowiada o marzeniach, tęsknocie za lepszym
życiem, przyjaźni, dobru i uszczęśliwianiu innych.
Bilety: 20 zł (normalny) / 18 zł (ulgowy dla dzieci do 12. roku życia),

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie z Pawłem Buczmą
w ramach Świdnickiej Środy Literackiej. Spotkaniu towarzyszyć będzie
tradycyjnie Turniej Jednego Wiersza. Paweł Buczma, to poeta, działacz
literacki, twórca spotkań z poezją, fotograf, założyciel Świdnickiej Fotografii Niezależnej. Dumny mąż i ojciec. Kolekcjoner staroci. Członek
PTTK i Teraz Sudety. Prowadzi stronnę na Facebooku: „Spotkania z
poezją” oraz „Świdnicka niezależna fotografia”.
Zapraszamy 6 grudnia (poniedziałek) godz. 18:00 do Galerii FotoSCB, KaR
grafii, Rynek 44. Wstęp wolny!

Barbórka nadchodzi

Pitbull z testamentem w zębach
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Pitbull
(2021)” w reżyserii Patryka Vegi.
Już w kilku ostatnich produkcjach Patryka Vegi można
było dostrzec, że jego bulteriery już nie są takie groźne, a
jego najnowszy „Pitbull” jest
chyba najłagodniejszy. Powiem więcej, ten najbardziej
komercyjny polski filmowiec
staje się coraz bardziej refleksyjny, wręcz filozoficzny.
Reżyser stawia pytania, a
odpowiedzi szuka w tekstach
biblijnych. Czy dla nas, widzów, to dobre wiadomości
czy złe? Trudno powiedzieć.
Z jednej strony, jego filmy,
oprócz dostarczania rozrywki,
próbują wnieść coś więcej –
chwilę refleksji, może nawet
chęć dyskusji. Tylko, czy Vega
potrafi sprostać swoim am-

bicjom? Otóż nie do końca.
Często dylematy jego postaci
okazują się trochę naiwne
i wypadają groteskowo. To
chyba nie jest jego świat.
Wciąż znacznie efektowniej
odnajduje się w prostej policyjno-gangusowej rzeczywistości. A konkretnie, czy
„Pitbull” A.D. 2021 to dobry
film czy nie? Niestety, tu także
nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Jego bohaterami są „Nos”
(Przemysław Bluszcz) – specjalista od wysadzania wszystkiego oraz zdeterminowany
glina – Jacek „Gebels” (Andrzej Grabowski). Ich drogi
krzyżują się w chwili, gdy w
latach 90. gangster wysadza

policyjnego sapera. Panowie
nie spodziewali się, że ich
zmagania będą trwały latami.
Ale prawdziwych rumieńców
nabierają, kiedy Jarek – syn
gliniarza – wchodzi na ścieżkę
przestępczą i – wraz z kumplami ze studiów – okrada
dom bandziora. Takich rzeczy
się nie daruje. Trzeba zatem
oddać fanty i zapłacić gangsterowi premię – kilka milionów złotych. To jest moment,
w którym nie ma wyjścia i
trzeba poprosić o pomoc…
tatę. Tak zaczyna się druga
część filmu, zdecydowanie
ciekawsza. Pierwsza z kolei poświęcona jest głównie
„Nosowi”, który w wieku 14
lat założył dom publiczny.

Po czym sukcesywnie piął
się po szczeblach struktury
mafijnej, aż na sam jej szczyt.
Taka przydługa retrospekcja
prowadzi nas do ostatecznej
rozgrywki, gdzie stawką jest
życie kilkunastu młodych ludzi
m.in. syna „Gebelsa”.
Historia wydawać się może
dość typowa dla twórczości
Vegi, ale jest jednak coś, co ją
wyróżnia, wspomniany wątek
religijno-etyczny. Policjant
staje przed dramatycznym
wyborem – czy przymknąć
oko na rabunki syna i ratować jego życie, czy postawić
go przed sądem. W podjęciu
decyzji pomaga mu… ksiądz
i polecona przez niego Księga Wyjścia. Niestety, sceny,

kiedy „Gebels” z teatralną
zadumą słucha biblii z audiobooka, wypadają dość
kuriozalnie. Jeszcze gorzej
Vega, jako także autor scenariusza, skroił postać specjalisty
od eksplozji. Bluszcz gra go
(dosłownie) jedną, smutną
miną. Jak taki znakomity aktor
dał się wrzucić na taką minę?
Przez to „Nos” nie wypada
jako uosobienie ludzkiego
zła, tylko jakaś bezduszna, zaprogramowana maszyna. Za

to Andrzej Grabowski wciąż
daje radę. Podsumowując,
najnowszy „Pitbull” raczej nie
usatysfakcjonuje fanów największych hitów Vegi, ani nie
zainteresuje bardziej wymagających widzów. Nie musimy
się jednak martwić, ponieważ
najbardziej płodny filmowiec
pewnie realizuje kolejny obraz
i wkrótce zobaczymy, w którą
stronę podąży.
Ocena 6/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Gwoździem po ekranie

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka to rodzinne
święto, celebrujące górnicze tradycje Wałbrzycha i
regionu. Kilkudniowe obchody umożliwią szerokiej i
różnorodnej publiczności poznanie wielowiekowego
dziedzictwa Wałbrzycha. W tym roku program wygląda
następująco: 3 grudnia (piątek): godz. 9:00 – Szychta
Szkolna on-line, godz. 20:00 – Nocne zwiedzanie z
pracami górniczymi, 4 grudnia (sobota): godz. 12:00
– uroczysta msza święta, godz. 13:30 – Wielka Parada Górnicza, godz. 17:00 – Wieczór górniczy w Sztygarówce, godz. 19:00 – Nocne zwiedzanie z pracami
górniczymi, 5 grudnia (niedziela): godz. 12:00-17:00 – Szychta Rodzinna, 6 grudnia (poniedziałek): godz.
9:00-14:00 – Górniczy Mikołaj w Starej Kopalni.
Szczegóły i bilety dostępne na: www.starakopalnia.pl
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Okiem gracza

Idealne prezenty dla graczy

SKN

Prawnik radzi
Zadatek w umowie przedwstępnej
sprzedaży nieruchomości. Dziś o tym
mówi nasz prawnik Adam Daraż.

Zadatek dany przez kupującego przy zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży
nieruchomości wzmacnia
więź zobowiązaniową między stronami i zabezpiecza
ich interesy. Brak uiszczenia
zadatku przez stronę do tego
zobowiązaną nie powoduje
automatycznego rozwiązania
umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, a co za
tym idzie nadal wywołuje ona
skutki prawne.
Nadto taki zadatek stanowi dodatkowe zastrzeżenie
umowne, które ma na celu
stymulować strony do jej
wykonania i zawarcia umowy

sprzedaży. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w braku
odmiennego zastrzeżenia
umownego albo zwyczaju
zadatek dany przy zawarciu
umowy ma takie znaczenie,
że w razie niewykonania
umowy przez jedną ze stron
druga może bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od
umowy odstąpić i otrzymany
zadatek zachować, a jeżeli
sama go dała, może żądać
sumy dwukrotnie wyższej.
Podstawową funkcją zadatku jest dyscyplinowanie
stron do wykonania umowy
przedwstępnej, albowiem
jej niewykonanie wiąże się z

ryzykiem utraty wpłaconego
zadatku, bądź obowiązkiem
jego zwrotu w podwójnej
wysokości.
Wysokość zadatku zależy
od ustaleń stron, które korzystając z zasady swobody
umów mogą określić jego
kwotę w dowolnej wysokości,
byleby treść lub cel stosunku
prawnego nie sprzeciwiały
się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom
współżycia społecznego.
W judykaturze wskazuje
się, że jeżeli zadatek nie został
zapłacony przy zawarciu umowy, a w jej treści nie określono
terminu do późniejszego uiszczenia zadatku, to nie został
on skutecznie zastrzeżony.
Nieskuteczne zastrzeżenie
zadatku może nastąpić także,
jeżeli strona do tego zobowiązana nie zapłaci zadatku w
określonym terminie. Skutecz-

UWAGA KONKURS

Pokażcie nam człowieka, który nie lubi naleśników. Może ktoś
taki się znajdzie, ale to by oznaczało, że nie jadł posiłku w Fabryce Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu. Tam to proste, ale
jakże smaczne danie, przygotowują na różne sposoby. Na słodko,
na słono i z czym chcecie. Zachęcamy, żebyście skosztowali tych
specjałów, a przy okazji wzięli udział w naszej zabawie. Jeśli dobrze odpowiecie na pytanie konkursowe, za naleśnika zapłacicie
nieco mniej. Zerknijcie na fotografię obok. Makieta jakiego zamku
widoczna jest na zdjęciu?
Poprawną odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać go w
knajpce przy składaniu zamówienia. 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 (1 grudnia) do piątku (3 grudnia). Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu, a także
otrzymacie na wynos.

Oczywistym prezentem dla
gracza są… gry. Problem
pojawia się wtedy, gdy nie
wiemy, czy obdarowywana
osoba przypadkiem nie ma już
w swojej biblioteczce konkretnego tytułu. Jeśli znajdziecie
się w takiej niekomfortowej
sytuacji, sprawdzonym rozwiązaniem będzie zakup karty
podarunkowej, którą można
wykorzystać na konkretnej
platformie np. Steam. Taki
prezent daje obdarowywanej
osobie dużo swobody, a wam
gwarancję, że upominek będzie trafiony.

Skoro oczywiste mamy z
głowy, to porozmawiajmy
o idealnych prezentach.
Wydaje mi się, że świątecznym marzeniem większości graczy jest konsola
albo komputer gamingowy.
Jest to jednak bardzo duży
wydatek, na któr y większość nie może sobie pozwolić. Na szczęście są też
inne sprzęty, które kosztują
znacznie mniej, a przydadzą
się graczom. Bezprzewodowa myszka z kreatywną
podkładką, klawiatura z
podświetlanymi na koloro-

ne ustanowienie zadatku jest
uzależnione od przekazania
sumy pieniędzy (przedmiotu
zadatku). Taki pogląd wynika z przyjęcia, że klauzula
zadatku ma charakter realny,
co oznacza, że aby zadatek
był prawidłowo zastrzeżony,
to musi być wręczony drugiej
stronie.
Złożenie pr zez strony
oświadczeń woli w zakresie
zadatku nie przesądza o jego
skutecznym zastrzeżeniu. Niemniej jednak w orzecznictwie,
nauce i w praktyce przeważa
stanowisko, zgodnie z którym
dopuszczalne jest wręczenie
zadatku w innym momencie,
aniżeli przy zawarciu umowy. Brak wpłaty zadatku jest
czasami mylnie postrzegany
przez strony jako przesłanka
automatycznie rozwiązująca
umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. W rze-

czywistości, gdy zadatek nie
zostanie nieuiszczony, umowa
przedwstępna sprzedaży nieruchomości nadal obowiązuje
i wywołuje skutki prawne.
Strona nie może się zatem
uchylić od wykonania umowy
przedwstępnej z powołaniem
się na sam fakt braku wpłaty
zadatku.
Kupujący i sprzedający
mogą w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
zastrzec możliwość odstąpienia od niej przez jedną
lub obie strony w przypadku
braku zapłaty zadatku. Takie postanowienie powinno
zawierać przede wszystkim
oznaczenie terminu na odstąpienie od umowy. W przypadku braku wpłaty zadatku
takie postanowienie pozwoli
na odstąpienie od umowy
przedwstępnej sprzedaży
nieruchomości i będzie ona

słuchawki z oryginalnym
designem, to tylko kilka
propozycji, każda o wartości
mniejszej niż 100 złotych.
I na koniec różne „bzdety”, które na co dzień nie
są potrzebne, ale miło jest
je mieć. Mowa o figurkach
ulubionych fikcyjnych postaci,
plakatach prezentujących kultowe cutscenki albo kubkach z
motywem gry, w które można
wlać niezbędną do nocnego
maratonu z LoL’em kawę.
Nie musicie szukać sklepów
z akcesoriami gamingowymi,
Empik załatwi sprawę.
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.shutterstock.com)

Choinki zagościły już w galeriach handlowych, więc to najwyższa pora, aby poCHALLENGER
myśleć o prezentach mikołajkowych. Ci, którzy wykonywali wszystkie zadania w
Among Us, zasłużyli na dużą paczkę, tylko co mogłoby się w niej znaleźć?
wo klawiszami albo nowe

traktowana tak, jak gdyby
nigdy nie została zawarta.
Należy przy tym pamiętać o
dokonaniu tej czynności w terminie oznaczonym w umowie.
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
Makieta jakiego zamku widoczna
jest na zdjęciu?

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

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

» Niektóre sprawy, to istne przesądy
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Wiem co jem

Co w ciąży można,
a czego nie wolno?
W ostatnim odcinku naszego cyklu mogliście przeczytać
o programowaniu żywieniowym, diecie i niektórych suplementach ważnych w początkowym okresie ciąży. Dzisiaj
chciałabym rozwiać kilka mitów dotyczących tych szczególnych 40 tygodni w życiu kobiety.

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

Przyszłe mamy na pewno
na co dzień spotykają się z
wieloma dobrymi radami na
temat tego, co im służy, a co
może zaszkodzić ich dziecku i
o ile jest kilka rzeczy, na które
ciężarna powinna zwrócić
szczególną uwagę, to większość tych „dobrych rad”, to
przestarzałe i wyssane z palca
mity. Sami sprawdźcie.
Nie wolno farbować włosów ani malować paznokci
– MIT
Nie ma na to absolutnie żadnych dowodów. Farba wnika
we włosy, ale nie przenika przez
skórę i to samo dotyczy lakieru
do paznokci. Jeśli dmuchasz
na zimne, to wybieraj farby
bez amoniaku i podczas zabiegów zadbaj o dostęp świeżego
powietrza, aby nie wdychać
zapachu farby czy lakieru. Jedna
ważna sprawa – paznokci nie
malujemy przed planowanym
porodem, ponieważ w szpitalu
kolor skóry pod paznokciem
może być ważną wskazówką
diagnostyczną dla lekarza.
Nie używaj i nawet nie
stój w pobliżu pracującej
mikrofalówki – MIT
Jeśli kuchenka mikrofalowa, którą masz w domu, jest

UWAGA

sprawna, to absolutnie nic
tobie ani twojemu przyszłemu
dziecku nie grozi. Szczątkowa
ilość mikrofal może faktycznie
przeniknąć przez przednią
szybkę, więc raczej nie zalecam obserwacji z bliska podgrzewającej się 5 minut miski
z zupą. Poza tym nic nam nie
grozi i pamiętajmy, że mikrofale i promieniowanie jonizujące
to dwie zupełnie inne rzeczy.
Nie zapinaj pasów w samochodzie – MIT
Prawidłowo zapięte pasy
mogą w razie wypadku uratować życie zarówno twoje, jak
i twojego dziecka. Wprawdzie
zgodnie z prawem kobieta z
widocznym, ciążowym brzuchem nie ma obowiązku zapinania pasów, to całym sercem
polecam je zapiąć.
Wegetarianki w ciąży muszą zacząć jeść mięso – MIT
Absolutnie nie! Dobrze
skomponowana dieta wegetariańska, a także wegańska, jest w stanie dostarczyć
odpowiedniej ilości energii
oraz wszystkich niezbędnych
witamin i mikroelementów z
jednym wyjątkiem. Konieczna
jest suplementacja witaminą
B12.

Nie szczep się przeciwko
grypie ani przeciwko COVID-19 – MIT
Kobiety w ciąży powinny się
jak najbardziej zaszczepić w
trosce o zdrowie swoje, jak i
rozwijającego się maleństwa.
Pamiętajmy, że szczepionka
nie wywołuje choroby, a jedy-

KONKURS

Miło jest zaszyć się w przytulnym wnętrzu, zamówić pyszną kolację i
napić się przy okazji lampki wina. Można to zrobić we dwoje, ale także z
całą rodziną. Zwłaszcza teraz, gdy za oknami szaro i buro, perspektywa
miłego popołudnia lub wieczoru w knajpce brzmi kusząco. Mamy dla
was doskonałe miejsce. To świdnicka Restauracja Kryształowa. Zjecie
tam pyszny posiłek, a do tego zapłacicie za niego mniej niż wynika z
menu. Jeśli weźmiecie udział w naszym konkursie, będziecie mogli
skorzystać z 15-procentowego rabatu. Zobaczcie zdjęcie obok? Model
ratusza w którym mieście przedstawia ta fotografia?
Poprawną odpowiedź wpiszcie do kuponu, a później pokażcie go
przy składaniu zamówienia w lokalu. Wtedy otrzymacie 15-procentową
bonifikatę na wybraną przez siebie potrawę. I jeszcze jedno. Każdy kto
zna poprawną odpowiedź, zapłaci mniej za danie. Na miłośników
dobrego jedzenia i mających kupony z naszej gazety w świdnickiej
Restauracji Kryształowa czekają od środy (1 grudnia) do piątku
(3 grudnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie
na miejscu.

nie uczy nasz system odpornościowy wyglądu danego patogenu, aby w miarę sprawnie
sobie mógł z nim poradzić w
razie zakażenia. Ale pamiętaj,
swoją decyzję skonsultuj z
lekarzem prowadzącym.
Magdalena Janusz,
dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

KUPON
Model ratusza w którym mieście
przedstawia ta fotografia?

..........................................................
..................

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. Ryszard Burdek

» Harmony Clinic Wałbrzych to nowoczesna
klinika i najlepsi specjaliści

Pomogą stanąć na nogi
Szukacie kompleksowej rehabilitacji? Chcecie wrócić do pełnej sprawności? Zamierzacie
poddać swój organizm bioregeneracji? A może marzy wam się osiągnięcie ambitnych celów
sportowych? W tym wszystkim pomoże Harmony Clinic. Nowoczesna klinika, działająca w
wałbrzyskim Aqua-Zdroju.

W czym pomaga terapia Indiba Activ:
w dolegliwościach bólowych
przy skręceniach, pęknięciach, złamaniach kostnych
w stanach zapalnych i obrzękach
zrostach pooperacyjnych
bólach kręgosłupa
w zmniejszeniu podatności na kontuzje
w szybszej regeneracji po wysiłku
lepszym przygotowaniu fizycznym

Harmony Clinic to nowoczesna klinika, którą wyróżnia zaangażowany zespół
wielu specjalistów, nowoczesny sprzęt i innowacyjne
metody, profesjonalna diagnostyka i plan terapii oraz
indywidualne i holistyczne
podejście do pacjentów.
Prowadzone są tu zabiegi
w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji i medycyny sportowej. Takie podejście zakłada
nowatorskie połączenie terapii manualnej i fizykalnej znacznie skracając czas
regeneracji. Rehabilitacja

staje się przez to o wiele szybsza
i przyjemniejsza. Obok profesjonalnej rehabilitacji przy użyciu
najnowocześniejszego sprzętu
medycznego, pracę z pacjentami
wspierają tacy specjaliści jak
akupunkturzysta, trener oddechu,
psychodietetyk, psychologowie
oraz trenerzy personalni.
Klinika pomaga w utrzymaniu
organizmu w pełnej sprawności,
zapewnia także szybką regenerację i odnowę. W przypadku
urazów czy kontuzji umożliwia
szybki powrót do formy. Wszystkie
zabiegi poprzedza gruntowne badanie pozwalające na wytyczenie
kierunków i wybór najwłaściwszych metod rehabilitacji.
W tym miejscu skorzystanie z
terapii Indiba Activ, która znacząco przyśpiesza naturalne procesy gojenia i odbudowy tkanek
poprzez zwiększenie wymiany
jonowej i poprawę funkcji błony
komórkowej. Oddziaływanie na
wybrane grupy białek komórkowych stymuluje jądro komórki
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i jej metabolizm. Indiba Activ
doskonale sprawdza się w fizjoterapii sportowej oraz rehabilitacji.
Poza szybszym leczeniem stanów
ostrych i przewlekłych terapia
przyczynia się do zmniejszenia podatności na kontuzje wynikające
z nadmiernej eksploatacji tkanek
(mięśniowej, chrzęstnej). Terapia
przyczynia się do optymalizacji
fizycznych zdolności organizmu
poprzez integrację terapii z ruchami funkcjonalnymi, które są
charakter ystyczne dla danego
sportu – skutecznie usprawnia
nadmiernie przeciążone struktury.
Systematyczne stosowanie terapii
wpływa na efektywność sportowca, a co za tym idzie, na osiąganie
lepszych wyników sportowych. I
to wszystko da się uzyskać bez
rezygnowania z udziału w zawodach!
Poza rehabilitacją w Harmony
Clinic Wałbrzych mocno rozwijana
jest strefa odnowy biologicznej i
masaży relaksacyjnych oraz rozluźniających. Prowadzona jest m.in.

aromaterapia, masaż ciepłymi
kamieniami wulkanicznymi oraz
wiele innych. W ramach terapii
tańcem rozpoczęto warsztaty
tanga argentyńskiego, a niedługo
odbywać się będą zajęcia z salsy i
innych tańców kubańskich.
Klinika to miejsce dla pacjentów, którzy potrzebują kompleksowej rehabilitacji, sportowców,
którzy chcą być w najlepszej formie fizycznej, kobiet, które chcą
naturalnie zadbać o swoje ciało i
umysł oraz dzieci, których rodzice
troszczą się o prawidłowy rozwój.
Rehabilitowani są tu pacjenci
po urazach, udarach, wylewach,
wypadkach komunikacyjnych.
Ponadto specjaliści opiekują się od
strony rehabilitacyjnej i psychoonkologicznej pacjentami z chorobami nowotworowymi. Niedawno W
Harmony Clinic Wałbrzych zakończył się turnus rehabilitacyjny z
użyciem egzoszkieletu. Być może
podobne sesje będą organizowane co najmniej dwa razy w roku.

» Niedawno zakończył się turnus
rehabilitacyjny z użyciem egzoszkieletu

Red

Fot. użyczone (Sklep Frontosa)

» Ryby w takich zbiornikach
częściej chorują i krócej żyją

Dlaczego zrezygnować z kuli?

wody oraz dają możliwość ukrycia
się w nich. Każde zwierzę, nawet
ryba, gdy źle się czuje, chowa się
do kryjówki. W takiej bańce cały
czas jest zestresowana, bo nie ma
miejsca, gdzie mogłaby się zaszyć.
Ciągły stres powoduje obniżenie
odporności, czyli ryba łatwiej zapada
na choroby i krócej żyje.
Niedługo Mikołajki i święta Bożego Narodzenia, nie róbmy nieprzemyślanych prezentów...

Od lat funkcjonuje stereotyp, że kula (a w niej bojownik) to idealne rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą mieć rybkę, ale nie chcą mieć akwarium.
Niejednokrotnie spotykałem się ze stwierdzeniem typu: „Mój bojownik
żyje w kuli i ma się świetnie”.
Często z dalszej rozmowy z
taką osobą wynikało, że rybka
niewiele pływa, często „wisi” bez
ruchu lub chowa się, gdzie może.
Fakt, że niektóre bojowniki zdolne
są do przeżycia w tak ciężkich
warunkach, świadczy wyłącznie o
wytrzymałości tych rybek. Jednak
w takiej przestrzeni nigdy nie
zaprezentują nam pełni swoich
możliwości i urody. W rzeczywistości kula nadaje się do hodowli
jedynie roślin lub do przechowywania… cukierków. Trzymanie
w niej jakichkolwiek ryb jest ich

torturowaniem. W wielu krajach
sprzedaż takich zbiorników jest
prawnie zabroniona. Dlaczego?
Zaraz to wyjaśnię.
Kula jest bardzo małym zbiornikiem, w któr ym niesamowicie trudno utrzymać równowagę
biologiczną. Teoretycznie, żeby
zniwelować te negatywne czynniki, zbiornik taki musiałby mieć
minimum 30 litrów, ale te dostępne
w handlu przeważnie nie mają nawet 5 litrów. Małe objętości wody
nie mają zdolności buforowych.
Skutkuje to znacznie szybszym

niż w większych akwariach zanieczyszczeniem wody produktami
przemiany materii i resztkami
jedzenia, co powoduje zatrucia,
infekcje bakteryjne, itp. To z kolei
jest przyczyną śmierci rybek, a co
najmniej skróceniem ich życia
Kula posiada symboliczną wręcz
powierzchnię dna, w której nie mogą
się zasiedlić pożyteczne bakterie,
które przetwarzają rybie odchody
na składniki dostępne dla roślin.
Nie ma również możliwości zasadzenia dużej ilości roślinek, które
pochłaniają szkodliwe substancje z

» Kula posiada symboliczną wręcz powierzchnię
dna, w której nie mogą się zasiedlić
pożyteczne bakterie

Daniel Sanigórski
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Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
1 - ślad na odwrót ze statkami
4 - do transportu gdy
lekarstwo zachowuje się jak
zegar
8 - bosy, ale chodzi w butach
9 - zatrzymaj się nad brzegiem
wody
10 - polskie śpiewające
drapieżniki
12 - młody do przygotowania
zupy
13 - alkohole Tuska
Pionowo:
1 - z marmoladą w maśle
2 - czołg z Irlandii
3 - bójka w stylu aniu nie zrób
tego poprawnie
5 - łączy pupę z filmem
6 - interesująca z kawą
7 - topiony bez wody
11 - piękna u starszego
dziadka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
2 - odmienna postać atomów
pierwiastka chemicznego,
różniąca się liczbą neutronów
w jądrze – izotop
5 - akrobacje cyrkowe, ćwiczenia gimnastyczne przy
jednoczesnym utrzymywaniu
równowagi - ekwilibrystyka
7 - dynamika, śmiałość cechujące jakieś działanie - rozmach
8 - nauka humanistyczna i
społeczna, która zajmuje się
badaniem przeszłości – historia
9 - ciąg obrazów i myśli w
wyobraźni, odzwierciedlający
często nierealne pragnienia marzenie
10 - ozdobna opaska z drogiej
tkaniny lub obręcz ze szlachetnego metalu – diadem
11 - człowiek niebędący w
stanie rozstrzygnąć sporu o
istnienie Boga – agnostyk
13 - płaski, szeroki płat odkrojony z czegoś – plaster
16 - herbicyd używany w
rolnictwie – glifosat

17 - mała jednostka pływająca, zwykle odkrytopokładowa
– łódź
Pionowo:
1 - urządzenie umożliwiające
identyfikację kolejnych ujęć
filmu - klaps
2 - potocznie głupi człowiek
– idiota
3 - przewlekła, niezakaźna,
swędząca choroba skóry – liszaj
4 - abstrakcyjna sfera, otaczająca obserwatora znajdującego się na Ziemi - firmament
6 - osoba, której celem jest
odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka
- archeolog
12 - koczownik, członek grupy
ludzi nieposiadającej stałego
miejsca zamieszkania – nomad
14 - wzajemna wymiana towarów na inne towary pomiędzy stronami transakcji
– barter
15 - okrywa z tkaniny, służąca
do przykrywania zwłok - całun

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

00:15
TVP2

środa
22:20

3 - 9 grudnia 2021
Poniedziałek

22:10
POLSAT

21:35
TVP1

dramat obyczajowy, USA, 2016

20:05

Furia

POLSAT

Thomas od lat pracuje jako detektyw
w wydziale zabójstw bostońskiej policji.
Jest samotnym wdowcem. Jedyną bliską
mu osobą jest ukochana, 24-letnia
córka Emma (Bojana Novakovic), pracująca
w jednej z wielkich korporacji. Pewnego dnia
dziewczyna informuje ojca, że przyjeżdża do
niego z wizytą. Uradowany policjant odbiera
ją z lotniska. W drodze do domu okazuje
się, że Emma bardzo źle się czuje. Z czasem
objawy chorobowe nasilają się, więc Craven
postanawia jechać z córką do szpitala.

21:45

Cudowny chłopak

TVN

Miami Vice
ﬁlm sensacyjny, Paragwaj, Niemcy, USA, 2006

Policjanci Sonny Crockett (Colin Farrell)
i Ricardo Tubbs zostają wyznaczeni do
niebezpiecznej misji. Rozpracowują gang
przemytników narkotyków, na czele którego
stoi Montoya (Luis Tosar). Handlarz jest
prawdopodobnie zamieszany w morderstwo
dwóch agentów federalnych i rodziny
ich informatora. Wkrótce Crockett i Tubbs
przenikają w szeregi organizacji Montoi.
Sonny nawiązuje romans z Isabellą (Gong Li),
która inwestuje pochodzące z przestępstw
pieniądze w legalne przedsięwzięcia.

Dziesięcioletni August „Auggie” Pullman mieszka w Nowym Jorku z rodzicami i siostrą Olivią.
Przyszedł na świat z licznymi deformacjami
twarzy. Konieczne było przeprowadzenie ponad
dwudziestu operacji, aby mógł normalnie
funkcjonować. Do tej pory uczył się w domu
pod okiem mamy. Teraz jednak ma traﬁć do
prywatnej szkoły. Przed rozpoczęciem edukacji
dyrektor organizuje dla niego wycieczkę, aby
mógł oswoić się z rówieśnikami. Niestety,
z powodu swojej odmienności spotyka się ze
złośliwymi uwagami.

Wtorek

thriller, Wielka Brytania, USA, 2010

Niedziela
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dramat obyczajowy, Hongkong, USA, 2017

Rigby Gray (Selma Blair) to obiecująca
fotograf. Jej świetnie zapowiadającą
się karierę przerywa nieplanowana
ciąża. To wydarzenie całkowicie zmieni
jej poukładane życie. Rigby nie chce
jednak porzucać swojej pasji, dlatego
postanawia przygotować związany z nią
autorski projekt. Zamierza dokumentować relacje matek i córek. Rigby
uwiecznia na zdjęciach swoje bohaterki,
a jednocześnie poznaje ich niezwykłe
historie oraz sekrety.

John Tucker
musi odejść
POLSAT

Matka jest tylko jedna

Sobota

Środa

Więzień labiryntu: Próby ognia

21:35
TVN

thriller, USA, 2015

Kataklizm obraca świat w zgliszcza. Osoby,
które wychodzą cało z tragedii, uczestniczą
w eksperymencie prowadzonym przez
członków sekretnej organizacji DRESZCZ.
Thomas i inni Streferzy - nadal są w niebezpieczeństwie, mimo że wydostali się
z naszpikowanej zasadzkami rzeczywistości
labiryntu. Sądzili, że kiedy uda im się opuścić
pułapkę, wrócą do dawnego życia. Biorą
jednak udział w Fazie Drugiej. Muszą przejść
przez teren zwany Pogorzeliskiem, obejmujący pustkowia i pozostałości cywilizacji.

Czwartek

23:55

Historia zemsty

TVP2

thriller, USA, 2017

Teena wracając razem z córką z imprezy
u przyjaciół zostaje brutalnie zgwałcona i pobita przez czterech mężczyzn. Porzucają ją na
pewną śmierć. Policja odnajduje sprawców,
ale oni nie przyznają się do winy. Postanawiają natomiast wynająć bezwzględnego
adwokata Jaya Kirkpatricka, który obiecuje
zdyskredytować zeznania Teeny. Prowadzący
śledztwo John Dromoor zamierza ukarać
sprawców, nawet jeżeli będzie to oznaczało
złamanie regulaminu i wymierzenie sprawiedliwości na własną rękę.

Z podniesionym czołem
dramat sensacyjny, USA, 2004

Po latach służby w oddziale sił specjalnych
Chris Vaughn (The Rock) powraca w rodzinne
strony, do miasteczka Ferguson w stanie
Waszyngton. W domu czekają na niego
rodzice, siostra Michelle (Kristen Wilson)
i nastoletni brat Pete (Khleo Thomas). Chris
szybko zauważa, jak bardzo zmieniło się
Ferguson od czasu jego wyjazdu. W spokojnym niegdyś miasteczku panuje korupcja
i narkomania. Wielki tartak należący do jego
ojca, źródło utrzymania wielu rodzin, został
zamknięty.

piątek

3 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - Toksyczna
praca - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Sekretne życie
wiejskich zwierząt

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Zacznij od zdrowia
- magazyn
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
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, 2020
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
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
19:30 Sport
19:40 Pogoda - informacje
19:45 Raport smogowy
- informacje
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
19:55 Pogoda
20:00 Czarownica 2
Akcja ﬁlmu rozpoczyna się
kilka lat po wydarzeniach.
Rodzinne powiązania
komplikują życie Diaboliny
i Aurory.

07:00 Muzyczne poranki
07:55 Co dalej? - program
publicystyczny
08:25 Kronos Barbarzyńcy
- magazyn kulturalno-społeczny
08:55 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Lady Fiona
Carnarvon - rozmowa
09:35 Duże zwierzę - ﬁlm
obyczajowy
11:00 Siedlisko - serial TVP
13:05 Mąż pod łóżkiem - ﬁlm
13:40 Barbara Hannigan.
Warto ryzykować
- ﬁlm dokumentalny
14:50 Wałkonie - ﬁlm
obyczajowy, prod. Francja,
Włochy, 1953
16:45 Kurara - dramat
18:05 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Wirtuozi V4+.
Międzynarodowy
talent show 2021

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Wykidajło

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:50 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
21:25 Kulisy „Na sygnale”
21:35 Na sygnale - serial
22:15 Film fabularny
00:05 Operacja Delta Force
01:50 SEAL Team - komando
Foki - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
rozrywkowe
22:05 Kabaret. Super Show
Dwójki
23:15 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
00:15 Matka jest tylko jedna dramat, prod. USA, 2016
01:55 Kurier - ﬁlm akcji,
03:40 Toksyczna miłość
- dramat
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Paciﬁc Rim: Rebelia
- ﬁlm, USA, Wielka
Brytania, Chiny, Japonia,
2018, reż. Steven S.
De Knight, wyk. John
Boyega, Scott Eastwood,
Cailee Spaeny, Burn
Gorman, Charlie Day,
Tian Jing
23:50 Dwanaście małp
- ﬁlm S-F, USA, 1995,
reż. Terry Gilliam,
wyk. Bruce Willis,
Madeleine Stowe,
Brad Pitt, Christopher
Plummer, David Morse
02:35 Kuba Wojewódzki
- talk show
prod. Polska
03:45 Noc magii
05:10 Kto was tak
urządził

22:45 Braveheart
- Waleczne Serce
Epicki obraz średniowiecznej Szkocji skoncentrowany wokół postaci
Williama Wallace’a,
patrioty walczącego przez
całe życie o niepodległość
swojej ojczyzny.
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
03:35 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

21:15 Wieczór kinomana
- Carlos - dramat, prod.
Niemcy, Francja, 2010
00:10 Świat Paola Sorrentino
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Francja, 2018
01:20 Teraz animacje! - Kilka
słów - ﬁlm animowany,
prod. Węgry, 2017
01:25 Teraz animacje! - Klub
seniora - ﬁlm animowany
01:35 Teraz animacje!
- Nerwowe życie kosmosu
- ﬁlm animowany
01:55 Informacje
kulturalne
02:30 Kwiat mojego sekretu
- komediodramat
04:25 Tama
05:05 Syzyf - ﬁlm animowany
05:25 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:40 Zakończenie

22:15 Prawo zemsty
Kiedy żona i córka
Clyde’a Sheltona zostają
brutalnie zamordowane,
a ich zabójca unika kary,
bohater przygotowuje
plan zemsty nie tylko na
oprawcach, ale i wymiarze
sprawiedliwości.
00:25 Dom zły
02:35 Castle - serial
kryminalny
03:25 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:25 Reporterzy.
Z życia wzięte
05:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:40 Szpital
06:35 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 SOS Ekipy w akcji program
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Ten moment
17:50 SOS Ekipy w akcji
18:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:55 Miłe wieści
20:00 Projekt Lady
KOMEDIA

21:05 Sylwester w Nowym
Jorku - ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Garry
Marshall, wyk. Michelle
Pfeiﬀer, Zac Efron, Robert
De Niro, Halle Berry,
Jessica Biel, Seth Meyers,
Katherine Heigl, Jon Bon
Jovi, Ashton Kutcher, Lea
Michele, Sarah Jessica
Parker, Abigail Breslin
23:40 Sherlock Holmes:
Gra cieni
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2011, reż. Guy Ritchie,
wyk. Robert Downey Jr.,
Jude Law, Noomi Rapace,
Rachel McAdams, Jared
Harris, Stephen Fry
02:15 Druga strona
medalu
02:50 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles (a
później na Hawajach). 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
nowy dom 09:00 Pierwsza
miłość 09:50 Kochane
pieniądze
10:50 Hardkorowy lombard
11:50 Święty 12:55 Galileo
13:55 STOP Drogówka 15:55
Hardkorowy lombard 16:55
Święty 18:00 Kochane
pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:15
Wstrząsy 5: Więzy krwi
Burt Gummer w walce o przetrwanie podczas kolejnych
zmagań z potworami. 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 - Lista przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
11:55 Prymas Stefan Wyszyński
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Ziemia Obiecana 13:00 Ojcowie
Niepodległości 13:30 Msza
święta 14:20 100 cudownych
miejsc
14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55 Słowo życia
15:00 Modlitwa 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Warszawa 16:45
Muzyczne chwile 17:00 Życie
z pasją 17:20 Niezwykłości
przyrody Nowej Zelandii
17:30 Geopolityka 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte
Młodych 19:00 Warto
zauważyć...19:30 Opowieści
Theo 19:45 Modlitwa 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:40 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:20 Wojsko - polskie.pl
08:45 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:20 Fascynujący świat
- Hotel dla bogatych
i sławnych - ﬁlm dokumentalny
10:30 Sprawa dla reportera
11:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:30 Najgorszy rewolwerowiec Dzikiego
Zachodu - komedi
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:25 Budując marzenia
- program lifestylowy
14:00 Milionerzy
15:10 MasterChef
16:45 Kobieta na krańcu
świata
17:20 Kolekcja smaków
17:50 Zaplanuj
długie życie
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty - informacje
19:25 Sport
19:30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:31 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:20 MasterChef
14:55 Kobieta na krańcu
świata
15:25 Kolekcja smaków
16:00 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Ruka
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
- magazyn
20:05 Miłe wieści
20:10 Mam talent
- program rozrywkowy

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:55 Madagwiazdka
Zwierzaki chcą w końcu
wyrwać się z Madagaskaru
do Nowego Jorku. Budują
w tym celu balon, ale
lemury pod wodzą Juliana
zestrzeliwują ich.
08:30 Na fali 2
Maverick, spragniony
nowych wyzwań prosi
załogę The Hang 5 o możliwość dołączenia do nich
w podróży do legendarnego miejsca surﬁngu,
znanego jako Rowy, gdzie
występują największe fale
na świecie.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty Dom - Biedny
Dom
13:45 Drwale i inne opowieści
Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie

07:00 Violetta Villas śpiewa
dla zakochanych
07:35 Muzeum Polskiej
Piosenki - Violetta Villas
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni
- Jerzy Illg - magazyn
08:55 Ludzie i miejsca.
Twórczość Wojciecha
Kudyby - reportaż
09:25 Filoteo Alberini - Włoch,
który wynalazł kino
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Włochy, 2019
10:35 Serialowa nostalgia
- Zmiennicy - serial TVP
11:45 Frank Lloyd Wright i architektura organiczna
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2017
12:55 Do dzieła - magazyn
13:25 Shalako - ﬁlm fabularny
15:20 Mieszczanie żywieccy
- Mirosław
16:00 Szczawno - Zdrój Baroque
Festival 2021

06:00 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Mocne sobotnie
kino: Likwidator

05:05 Szkoła
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy
i przyjaciele - animacja
animowany
07:15 Rozwód. Walka
o wszystko
08:15 Hotel Paradise
10:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:20 Makłowicz
w drodze
14:55 Niania i wielkie
bum - ﬁlm rodzinny, USA,
Francja, Wielka Brytania,
2010, reż. Susanna White,
wyk. Ralph Fiennes,
Maggie Gyllenhaal, Emma
Thompson, Maggie Smith,
Asa Butterﬁeld
17:15 Szybcy i wściekli VI
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Justin Lin, wyk.
Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson, Jordana
Brewster

06:00 Flintstonowie 07:05 Galileo 11:15 Alex Rider: Misja
Stormbreaker 13:25 STOP
Drogówka 14:30 Jedenasty
września z pokładu Air Force
One 16:15 Najgroźniejsi
kierowcy świata
17:00 Policjantki i Policjanci
22:05 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:15 Tombstone: Umrzeć raz
jeszcze Dalsza historia bohatera „Śmierci w Tombstone”
- Guerrera - przywódcy
przestępczej bandy, zamordowanego przez własnych
ludzi, który traﬁ ł do piekła,
skąd wykupił się za dusze
swoich dawnych kompanów.
Teraz Guerrero znów
przemierza Dziki Zachód jako
łowca głów i... dusz, na które
czeka Lucyfer. 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

REALITY SHOW

TELETURNIEJ

MAGAZYN

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

FILM AKCJI

FILM SF

15:00 Rolnik szuka żony
- reality show
15:55 Szczyt Cyfryzacji
ONZ w Katowicach
- kulisy
16:05 Skoki Narciarskie
17:30 Teleexpress
17:35 Skoki Narciarskie
18:35 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:25 Szczyt Cyfryzacji ONZ
w Katowicach - kulisy
21:35 Hit na sobotę
- Cudowny chłopak
- ﬁlm obyczajowy
23:35 Film fabularny
04:50 Z pamięci - felieton
04:55 Zakończenie

19:50 Uwaga!
- magazyn
20:05 Miłe wieści
20:10 Ukryte piękno
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2016, reż. David
Frankel, wyk. Will Smith,
Edward Norton, Kate
Winslet, Michael Pena,
Helen Mirren, Naomie
Harris
22:15 Prawie święta - ﬁlm,
USA, Chiny, 2016, reż.
David E. Talbert,
00:40 Diabelskie nasienie
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2018, reż. Rob Lowe, wyk.
Rob Lowe, Mckenna Grace,
Sarah Dugdale, Patty
McCormack
02:35 Noc magii
03:55 Kto was tak urządził

22:30 Holiday
- ﬁlm komedia,
USA, 2006, reż. Nancy
Meyers, wyk. Cameron
Diaz, Kate Winslet,
Jude Law, Jack Black, Eli
Wallach, Edward Burns,
Rufus Sewell
01:20 Doom
- ﬁlm S-F, Wielka
Brytania, USA, Czechy,
Niemcy, 2005, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Dwayne
Johnson, Karl Urban,
Rosamund Pike, Ben
Daniels, Dexter Fletcher
03:35 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Doktor Strange
Historia światowej sławy
neurochirurga, dr Stephena Strange’a, którego
życie odmienił tragiczny
wypadek samochodowy,
odbierając mu sprawność
w rękach.
22:40 Speed - niebezpieczna
szybkość
01:05 Śpiączka cz. 1
Studentka medycyny
odkrywa, że liczba
pacjentów bez wyraźnego
powodu zapadających
w śpiączkę po operacji jest
niepokojąco duża.

17:00 Retro kino - Fredek
uszczęśliwia świat
- komedia
18:35 Co dalej? - program
publicystyczny
19:05 Legendy Rocka
- Ray Charles - cykl
dokumentalny
19:30 Legendy Rocka
20:00 Bilet do kina - Maria
Antonina - ﬁlm
22:10 Koncert Apostolisa
Anthimosa
- koncert
23:25 Seans kultowy - Studnia
i wahadło, prod. USA
01:00 Mieszczanie żywieccy
01:40 Co dalej?
02:15 Wieczór kinomana
- Carlos - dramat
05:10 Tamte lata, tamte dni
- Jerzy Illg - magazyn

22:05 Riddick
Zdradzony, walczący
o przetrwanie na
opuszczonej planecie
Riddick staje się jeszcze
bardziej niebezpieczny.
Tymczasem na ziemię
spaloną słońcem przybywają dwa statki.
00:25 Ostatnie zlecenie
02:20 Castle - serial
kryminalny
03:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:05 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Van Helsing
- ﬁlm S-F, USA, Czechy,
2004, reż. Stephen
Sommers, wyk. Hugh
Jackman, Kate Beckinsale,
David Wenham, Richard
Roxburgh, David Wenham,
Samuel West, Robbie
Coltrane
22:55 Zemsta cieciów - ﬁlm
komedia, USA, 2011,
reż. Brett Ratner, wyk.
Eddie Murphy, Ben Stiller,
Casey Aﬄeck, Alan Alda,
Matthew Broderick, Judd
Hirsch, Tea Leoni
01:00 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:05 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV Trwam
07:55 Poczet Wielkich Polaków
08:00 Informacje dnia 08:15
Westerplatte Młodych 08:55
Słowo życia 09:00 Głos serca
09:45 Ocalić od zapomnienia
10:00 Informacje dnia 10:15
Retrospekcja 10:20 Życie
z pasją 10:40 Polski Punkt
Widzenia
11:00 Centrum Ewangelizacji
11:25 Podobni do ewangelicznego siewcy 11:55 Słowo
życia 12:00 XXX Rocznica
powstania Radia Maryja
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 z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia 21:40 Polski
Punkt Widzenia 22:00 Warszawa moja miłość i życie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

5 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Las bliżej nas
09:25 Fascynująca
Szwajcaria
09:50 Weterynarze z sercem
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Program katolicki
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Zacznij od zdrowia
- magazyn
11:10 The Voice
of Poland
14:00 Familiada
- teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
muzyczne
16:15 58. KFPP w Opolu
- Krzysztof Krawczyk.
Ostatni raz zatańczysz
ze mną
17:05 Lajk!
17:30 Smaki świata
- pośród mórz
- magazyn kulinarny
18:00 Panorama

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:15 Nowa Maja
w ogrodzie
07:45 Akademia
ogrodnika
07:50 Zaplanuj długie
życie
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Kobieta na krańcu
świata
12:05 Co za tydzień
- magazyn
12:35 Kolekcja
smaków
13:10 Budując marzenia
- program lifestylowy
13:45 Bociany - ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Nicholas
Stoller, Doug Sweetland,
wyk. Andy Samberg

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:50 Zakochany Madagaskar
Zbliżają się Walentynki,
czyli ulubione święto
Alex’a. Z okazji dnia
zakochanych Melman
planuje niespodziankę
dla Glorii, Marty próbuje
zaimponować nowym
znajomym.
08:20 Pada Shrek
Zbliża się Wigilia Bożego
Narodzenia. Shrek marzy
o tym, by nacieszyć się
spokojem domowego
ogniska. Każdy ulega
euforii, jedynie Shrek nie
poddaje się emocjom,
bo nie znosi świąt.
Aby jednak nie sprawić
Fionie i dzieciom zawodu,
postanawia zaangażować
się w przygotowania.
08:55 Artur i Minimki 3.
Dwa światy

08:30 Od ucha do ucha
- Orkiestra
08:50 Od ucha do ucha - Pan
Tadeusz - Księga jedenasta
- Rok 1812 - spektakl
10:00 Czeskie śniadanie
11:00 Słodka Irma
- komedia
13:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:00 Jak się pozbyć czarnego
kota - komedia
15:30 Muzyka Skalnego
Podhala - Zielone
15:40 Barbara Hannigan.
Crazy Girl Crazy
17:15 Niedziela z...
18:05 Niedziela z...
twórczością Marka
Grechuty
18:30 Niedziela
z..twórczością
Marka Grechuty
19:30 Niedziela z...
twórczością
Marka Grechuty

05:30 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:30 Wyspa Nim
Tajemniczą wyspę
zamieszkuje Nim wraz
z ojcem. Kiedy mężczyzna
znika bez śladu, córka
prosi o pomoc słynnego
bohatera, Alexa
Rovera.
10:30 Przygoda
na Antarktydzie
12:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Niedźwiedzia skóra
15:35 Pamiętnik
księżniczki
Nastolatka z San Francisco,
Mia, dowiaduje się, że
ojciec, którego nie znała,
był następcą tronu małego
państewka i że po jego
śmierci to ona jest jedyną
spadkobierczynią.
17:50 Pożyczony
narzeczony

05:05 Szkoła
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Rozwód. Walka
o wszystko
08:15 Hotel Paradise
10:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:25 Makłowicz w drodze
14:00 Projekt Lady
15:05 Greystoke: Legenda
Tarzana władcy małp
- ﬁlm przygodowy, Wielka
Brytania, USA, 1984,
reż. Hugh Hudson, wyk.
Christopher Lambert,
Ralph Richardson, Ian
Holm, James Fox, Andie
MacDowell, Cheryl Campbell, Nigel Davenport, Ian
Charleson
17:50 Podatek od miłości
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Bartłomiej
Ignaciuk

07:05 Księżniczka Łabędzi:
Rodzina królewska 08:55
Marmaduke - pies na fali Dog
niemiecki, Marmaduke, wraz
ze swoimi właścicielami - Philem, Debbie i ich trójką dzieci przeprowadza się z Kansas do
Kalifornii. 10:50 Galileo
11:50 Zakazane królestwo
Nastolatek z Bostonu - Jason
jest zafascynowany chińskimi
sztukami walki. 14:00
Stalingrad 16:55 Gwiazdy
Kabaretu
18:00 STOP Drogówka - magazyn 19:00 Galileo 20:00
Zaginiony świat: Park jurajski
Cztery lata po tym, jak pomysł
ożywienia prehistorycznych
gadów doprowadził do
morderczego ﬁnału, okazuje
się, że istnieje druga wyspa,
na której przeżyły dinozaury
hodowane przez ﬁrmę Johna
Hammonda. 22:45 Tombstone: Umrzeć raz jeszcze

MAGAZYN KULINARNY

SERIAL FABULARYZOWANY

PROGRAM KULINARNY

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

14:25 Okrasa łamie
przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:50 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:05 Skoki Narciarskie
18:20 Szczyt Cyfryzacji ONZ
w Katowicach - kulisy
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Szczyt Cyfryzacji ONZ
w Katowicach - kulisy
22:20 Zakochana Jedynka
- Wymarzony - ﬁlm
24:00 Cudowny chłopak
- ﬁlm obyczajowy
03:55 Jaka to melodia?

18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:05 Postaw na milion
- teleturniej
22:05 Zniewolona
- serial kostiumowy,
prod. Ukraina, 2019
00:05 Kino bez granic
- Złota dama
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
2015
02:00 Przygoda na
Mariensztacie
- komedia
03:45 Bikini Blue - dramat
05:05 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

15:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
17:30 Lego Masters
19:00 Fakty - informacje
19:25 Sport
19:30 Kroniki Pucharu
Świata w skokach
narciarskich
19:40 Pogoda - informacje
19:50 Uwaga!
- magazyn
20:05 MasterChef
21:45 Miami Vice
- ﬁlm sensacyjny
00:15 Paciﬁc Rim: Rebelia
02:40 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:45 Noc magii

11:05 Piorun
- ﬁlm przygodowy
13:20 Czarownica 2
15:55 Sami Swoi
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo
w Państwie
20:00 RYJEK 25 lat - Koncert
Jubileuszowy
22:10 Faceci w czerni
00:30 Gwiezdne wojny:
Część V - Imperium
kontratakuje
03:15 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Krzyk w ciemności
- dramat, prod. Australia,
USA, 1988
22:10 Scena muzyczna
- AstorArte - koncert
23:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:40 Djam - dramat,
prod. Francja, 2017
01:25 Teraz animacje!
- Kilka słów - ﬁlm
animowany
01:30 Teraz animacje!
- Klub seniora - ﬁlm
animowany
01:40 Teraz animacje!
- Nerwowe życie kosmosu
- ﬁlm animowany
02:00 Bilet do kina - Maria Antonina - ﬁlm kostiumowy
04:10 Muzyka Skalnego
Podhala - Zielone

20:00 Niedziela z gwiazdami:
Ocean ognia
Kapitan okrętu podwodnego współpracuje
z drużyną Navy SEAL
w celu uratowania prezydenta Rosji, który podczas
zamachu wzięty został do
niewoli.
22:30 Wykonać wyrok
00:05 Uliczny wojownik
02:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes

20:00 Tarzan: Legenda
- ﬁlm przygodowy, Kanada, Wielka Brytania, USA,
2016, reż. David Yates,
wyk. Alexander Skarsgard,
Samuel L. Jackson, Margot
Robbie, Djimon Hounsou,
Christoph Waltz, Jim
Broadbent
22:35 Król Skorpion
- ﬁlm przygodowy,
USA, Niemcy, Belgia,
2002, reż. Chuck Russell,
wyk. The Rock, Steven
Brand, Michael Clarke
Duncan, Kelly Hu,
Bernard Hill
00:20 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:25 Druga strona
medalu
02:05 Noc magii

TV Trwam
09:00 Prymas Stefan Wyszyński
09:10 Spotkanie z Magdą
Buczek 09:15 Manna z Nieba
09:30 Msza święta z Jasnej
Góry 10:35 Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa 11:35
Poznajemy Polskę 11:50
Muzyczne chwile 12:20 Wieś
- to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków
14:00 Święta Barbara 16:00
Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Maryja
z Nazaretu w Jej Zwiastowaniu 17:20 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
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TV Puls

TVN 7

TV 4

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 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
10:30 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce
- Era przyrody Część 1.
Przebudzenie - ﬁlm

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Bosco Boys - 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
14:30 Szczyt Cyfryzacji ONZ
w Katowicach - kulisy
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2020
16:00 Koło fortuny - teleturniej

05:25 Nowa Maja w ogrodzie
05:50 Akademia ogrodnika
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Miłe wieści
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty - 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
- magazyn
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:45 Mikołajkowy Blok
Reklamowy 2021
18:55 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Fundacja Polsat
25 lat. Jesteśmy
dla dzieci

07:00 Muzyczne poranki
08:15 Nie marnuj jedzenia
- ﬁlm dokumentalny
09:30 Kurara - dramat, prod.
Japonia, 2017, reż. Takao
Kato, wyk. Aoi Miyazaki,
Hiroki Miyake, Ryuthei
Matsuda, Kimiko Yo
11:00 Siedlisko - serial TVP
13:30 Skrzypce
- ﬁlm animowany,
prod. Izrael, 2018
13:45 Reżyserzy
- Anthony Mann
14:45 Skowronki na
uwięzi - komedia, prod.
Czechosłowacja, 1969
16:25 Obraz - ﬁlm animowany
17:55 Urodzeni artyści - Zoﬁa i
Magdalena Forteckie
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Nędznicy - serial
19:50 Toulouse - Lautrec, wolny
duch Paryża - ﬁlm

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:35 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
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Ten moment
17:50 Brzydula
- serial, Polska
18:25 SOS Ekipy w akcji
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 Święty 12:55 Pamiętniki
z wakacji 13:55 STOP Drogówka 15:55 Hardkorowy
lombard 16:55 Święty
18:00 Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Morderczy
występ 23:00 Król Skorpion:
Księga Dusz Nesberek, zły
i żądny władzy przywódca
jednego z egipskich plemion,
odnajduje prastary grób
króla Memtepa, a w nim
Kieł Anubisa - wykuty przez
władcę podziemi mityczny
miecz, który swemu posiadaczowi pozwoli rządzić
światem. 01:10 Śmierć na
1000 sposobów

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

FILM OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

PROGRAM ROZRYWKOWY

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
17:20 Koncert Mikołajkowy
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Koncert z okazji
Szczytu Cyfryzacji ONZ
w Katowicach
- widowisko
22:40 Świat bez ﬁkcji
- Bhutan, dyktatura
szczęścia
23:45 Wymarzony - ﬁlm
01:25 Archiwista - serial TVP
02:20 Oﬁcer - serial TVP

16:35 Familiada
- teleturniej
17:05 Szczyt Cyfryzacji ONZ
w Katowicach - kulisy
17:15 Miłość i przeznaczenie
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
21:40 I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem
23:30 Dowłatow - ﬁlm fabularny, prod. Rosja, Polska,
Serbia, 2018
01:50 O mnie się nie martw
02:50 Złota dama
- ﬁlm fabularny

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:40 Nieobecni
- serial, Polska
23:40 Nieznajomi:
Oﬁarowanie
- ﬁlm horror, USA,
Wielka Brytania, 2018,
reż. Johannes Roberts,
wyk. Christina Hendricks,
Martin Henderson, Bailee
Madison, Lewis Pullman
01:25 Co za tydzień
- magazyn
02:00 Uprowadzona
- serial, USA
02:55 Uwaga! - magazyn
03:15 Noc magii
04:35 Kto was tak urządził

22:10 Furia
- thriller, Wielka Brytania,
USA, 2010, reż. Martin
Campbell, wyk.
Mel Gibson, Ray Winstone,
Danny Huston
00:45 Underworld:
Przebudzenie
- horror sf, USA, 2012 , reż.
Mans Marlind, Björn Stein
Selene, wybudzona po
latach, dowiaduje się,
że ma córkę w połowie
wampirzycę i lykankę.
Ludzie wiedzą już o istnieniu wampirów i lykanów...
02:30 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

20:55 Kino Mocnych Wrażeń
- Najczystszy jest
popiół - ﬁlm prod. Chiny,
Francja, Japonia
23:20 Kronos - Kronos
Uwodziciel - magazyn
kulturalno-społeczny
00:05 Panorama kina
polskiego - Ułaskawienie
- prod. Polska, Czechy,
Słowacja, 2018
01:55 Scena muzyczna
- AstorArte
- koncert
03:00 Krzyk w ciemności
- dramat, prod. Australia,
USA, 1988, reż. Fred
Schepisi, wyk. Meryl
Streep, Sam Neill
05:10 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:35 Zakończenie

20:00 Poniedziałkowy Hit:
Za ciosem
Producent podróbek
z Hongkongu zostaje
wplątany w zabójczą
rozgrywkę pomiędzy
CIA i rosyjską maﬁą.
21:50 Wykidajło
00:05 Skok życia
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:10 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:35 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:40 Moje córki krowy
- ﬁlm obyczajowy, Polska,
2015, reż. Kinga Dębska,
wyk. Agata Kulesza,
Gabriela Muskała,
Marian Dziędziel, Marcin
Dorociński, Małgorzata
Niemirska, Łukasz Simlat
23:30 Van Helsing - ﬁlm S-F,
USA, Czechy, 2004, reż.
Stephen Sommers, wyk.
Hugh Jackman, Kate Beckinsale, David Wenham,
Richard Roxburgh, David
Wenham, Samuel West,
Robbie Coltrane
02:15 Druga strona
medalu
- talk show
03:25 Noc magii

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
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
13:15 Muzyczne chwile
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Święty
Mikołaj - historia prawdziwa
15:25 Prawda znalazła swój
dom 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 NIe Przelewaj 16:55
Świadkowie 17:25 Muzyczne
chwile 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 Mikołaj
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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05:25 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Szetlandzkie wydry,
historia pewnej rodziny
- ﬁlm dokumentalny

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Liturgia św. Jakuba
- historia i ryt - 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
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:00 Koło Fortuny - extra
teleturniej
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty - 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
Marysia opuszcza rodzinną
wieś i przenosi się do
Wrocławia, by studiować
medycynę. W nowym
miejscu kobieta poznaje
Pawła, który zdobywa
jej serce.
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

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

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
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 Zniewolona
- serial kostiumowy
23:55 Ludzkie historie - Wieża
elfów - ﬁlm
01:05 Ziarno prawdy
- ﬁlm kryminalny
03:05 Dowłatow - ﬁlm
fabularny
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
- program rozrywkowy
prod. Polska
22:45 Superwizjer
- magazyn reporterów
23:25 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy
00:25 Nieobecni
- serial, Polska
01:30 Na granicy
światów
- serial, USA/Wielka
Brytania
02:30 Uwaga!
- magazyn
02:50 Noc magii
04:15 Kto was tak urządził

20:05 Więzień labiryntu:
Próby ognia
Ekranizacja drugiego
tomu bestsellerowej
trylogii fantastycznej
Jamesa Dashnera.
Okazuje się, że labirynt
był tylko początkiem, a na
bohaterów czeka jeszcze
więcej niespodzianek,
pułapek i mylnych tropów.
Thomas był pewien, że
ucieczka z labiryntu będzie
oznaczała wolność dla niego i pozostałych Streferów.
22:55 Wilk - horror
01:45 Zastępca
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura
07:00
07:25
08:00
08:30
09:00
09:30
11:00
12:00
13:30
14:30
16:30
18:20
18:30
19:00
20:00
21:35

Co się dzieje
Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Urodzeni artyści
- cykl reportaży
Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
Obraz - ﬁlm animowany,
prod. Belgia, Francja
Siedlisko - serial TVP
Komediantka - serial
Kwiaty w kosmosie
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Japonia, 2017
Szatan z siódmej klasy
- ﬁlm fabularny
Chce się żyć - ﬁlm
obyczajowy
Muzyka Skalnego
Podhala - Zielone
- felieton
Co dalej? - program
publicystyczny
Nędznicy - serial
Kolacja na cztery ręce
Portrety

FILM BIOGRAFICZNY

21:50 Lekkie obyczaje
- Maria Skłodowska
- Curie - ﬁlm biograﬁczny,
prod. Niemcy, Polska,
Belgia, Francja, 2017,
reż. Marie Noelle, wyk.
Karolina Gruszka, Charles
Berling, Izabela Kuna
23:40 Co dalej? - program
publicystyczny
00:15 Młoda Polska - Między
nami - ﬁlm
01:00 Panorama kina
polskiego - Ułaskawienie
02:50 Portrety
- Bogdan Jankowski
- cykl reportaży
03:10 Kino nocne - Historia
małżeńska - ﬁlm dokumentalny, prod. Czechy
05:05 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

TV Puls

TVN 7

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

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:35 Rozwód. Walka o
wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Miłe wieści
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Ten moment
17:50 Brzydula - serial, Polska
18:25 SOS Ekipy w akcj
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 November Man
22:05 Czarny orzeł
00:10 John Stratton
02:10 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:10 Zobacz to!
Blok powtórkowy:
Na jedwabnym
szlaku
03:45 Na jedwabnym
szlaku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Król Skorpion
- ﬁlm przygodowy, USA,
Niemcy, Belgia, 2002,
reż. Chuck Russell, wyk.
The Rock, Steven Brand,
Michael Clarke Duncan,
Kelly Hu, Bernard Hill
22:30 Niesamowity jeździec
- ﬁlm western, USA, 1985,
reż. Clint Eastwood, wyk.
Clint Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn, Richard
A. Dysart
00:55 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
03:10 Noc magii

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Kochane
pieniądze 10:50 Hardkorowy
lombard 11:50 Święty
12:55 Pamiętniki z wakacji
13:55 STOP Drogówka 15:55
Hardkorowy lombard 16:55
Święty 18:00 Kochane
pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Wiking Młody wiking,
Włodzimierz Nowogrodzki,
po śmierci ojca, kniazia Światosława I, przez zamarznięte
morze ucieka na wygnanie
przed swym podstępnym
bratem, Jaropełkiem, który
zamordował ich brata Olega
i podbił ziemie wikingów.
23:55 Hooligans 2 01:55
Śmierć na 1000 sposobów
02:25 Ucho Prezesa 02:50
Trans World Sport 2021
03:55 SuperLudzie

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:10 Restauracja 13:25
Słowo życia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc 14:30
Śladami apostoła Pawła
15:20 Misja Szczecin-Kipsing
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30 Przez
Sport do Wojska 16:50 100
cudownych miejsc na świecie
17:00 Głos z Brukselii 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Zostań Żołnierzem RP 17:45
Muzyczne chwile 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVN
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TVP Kultura
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05:20 Przysięga - seria
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Przystanek u pingwinów

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 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
15:00 Koło Fortuny - extra
- teleturniej
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty - 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
20:00 Nie ma mocnych
wersja kolorowa
Kontynuacja przygód
dwóch rodzin zabużańskich, osadników na
Dolnym Śląsku.

07:00 Muzyczne poranki
teledyski
08:05 Co dalej?
08:30 Do dzieła - magazyn
08:45 Portrety - Bogdan
Jankowski - cykl reportaży
09:00 Chce się żyć - ﬁlm
obyczajowy, prod.
Polska, 2013, reż. Maciej
Pieprzyca, wyk. Dawid
Ogrodnik, Kamil Tkacz,
Dorota Kolak, Arkadiusz
Jakubik, Anna Nehrebecka, Katarzyna Zawadzka,
Mikołaj Roznerski, Anna
Karczmarczyk
11:00 Komediantka
- serial TVP
13:30 Rzeczpospolita
modernistyczna
- Architektura Przemysłu.
Port w Gdyni
14:05 Tamte lata, tamte dni
- Magdalena Zawadzka
14:40 Chłopcy - ﬁlm
obyczajowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Krwawe porachunki

05:40 Szpital
06:35 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 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Ten moment
17:50 Brzydula
- serial, Polska
18:25 SOS Ekipy w akcji
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

FILM KRYMINALNY

FILM SENSACYJNY

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 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:10 Historia bez tajemnic
00:15 To nie ja zabiłam
- ﬁlm fabularny
01:50 Tajemnica Enigmy
- serial TVP
02:45 Bodo - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Zniewolona - serial kostiumowy, prod. Ukraina
23:55 Powiew miłości - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
01:35 Deep State: tajny układ
02:45 Olimpiada w Tokio
- cena bezpieczeństwa

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Historia zemsty
- ﬁlm sensacyjny, 2017,
reż. Johnny Martin, wyk.
Nicolas Cage, Deborah
Unger, Anna Hutchison,
Talitha Eliana Bateman,
Don Johnson
23:40 Bogowie ulicy
- ﬁlm kryminalny,
USA, 2012, reż. David Ayer,
wyk. Jake Gyllenhaal,
Michael Pena, Anna
Kendrick
02:00 Superwizjer
- magazyn reporterów
prod. Polska
02:45 Noc magii
04:05 Kto was tak urządził

22:20 John Tucker
musi odejść
Trzy atrakcyjne
i podziwiane dziewczyny
z rywalizujących ze sobą
licealnych paczek
odkrywają, że każda z nich
spotyka się z tym samym
facetem: przystojnym
i klawym kapitanem szkolnej drużyny koszykówki,
Johnem Tuckerem.
00:05 Zawiść
Nick i Tim są sąsiadami,
przyjaciółmi i współpracownikami.
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:15 Riﬁﬁ po sześćdziesiątce
- komedia
17:50 Mieszczanie żywieccy
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Nędznicy
- serial kostiumowy
20:00 Na wschód od Hollywood - Pani Hyde
- ﬁlm fabularny, prod.
Francja, 2017, reż. Serge
Bozon, wyk. Isabelle
Huppert, Romain Duris,
Jose Garcia
21:45 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
22:10 Więcej niż ﬁkcja
- Szalom Bollywood - ﬁlm
23:40 Jazz - Koncert na dwa
fortepiany
00:35 Informacje kulturalne
01:10 Lekkie obyczaje - Maria
Skłodowska - Curie

22:00 Dzielnica strachu
- ﬁlm kryminalny
00:00 Ekstrakt
01:50 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:05 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:35 Dzień patriotów
- ﬁlm sensacyjny, Hong
Kong, USA, 2016, reż. Peter
Berg, wyk. Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John
Goodman, J.K. Simmons,
Michelle Monaghan, Alex
Wolﬀ
23:20 Moje córki krowy
- ﬁlm obyczajowy, Polska,
2015, reż. Kinga Dębska,
wyk. Agata Kulesza,
Gabriela Muskała,
Marian Dziędziel, Marcin
Dorociński, Małgorzata
Niemirska, Łukasz Simlat
01:05 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
03:20 Noc magii

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Kochane
pieniądze 10:50 Hardkorowy
lombard
11:50 Święty 12:55 Pamiętniki
z wakacji 13:55 STOP Drogówka 15:55 Hardkorowy
lombard 16:55 Święty 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Król Skorpion: Księga Dusz Nesberek,
zły i żądny władzy przywódca jednego z egipskich
plemion, odnajduje prastary
grób króla Memtepa, a w
nim Kieł Anubisa - wykuty
przez władcę podziemi
mityczny miecz. 23:10 Bez
litości 2 Katie przyjechała
do Nowego Jorku by zostać
modelką, ale na razie pracuje
jako kelnerka. 01:25 Śmierć
na 1000 sposobów

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Po co
nam wykopaliska 11:25
Jestem mamą 11:40 Prosto
o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Mojżesz - 10 przykazań 13:15
Muzyczne chwile 13:25
Kolory Świętości 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie
14:30 Oratorium o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej
Maryi Panny 15:30
Albertynki 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30
Wyszyński 16:55 Święty
na każdy dzień 17:00 XXX
Rocznica powstania Radia
Maryja 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
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TVP 1

TVP 2
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

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 Dobre historie
- Świat w kratę
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata - magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Smaki świata
- pośród mórz
- magazyn kulinarny
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
15:00 Koło Fortuny - extra
- teleturniej
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty - 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
20:00 Miłość na zamówienie
Tripp jest przystojny,
czarujący, wysportowany, ma dobrą pracę
i pieniądze. Jest z nim
tylko jeden problem...

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
- twórczością Marka
Grechuty
09:25 Riﬁﬁ po sześćdziesiątce
- komedia, prod.
Polska, 1989, reż. Paweł
Trzaska, wyk. Mieczysław
Czechowicz
11:00 Komediantka - serial
13:30 Wydarzenie aktualne
13:45 Mieszczanie żywieccy
- Mirosław
14:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:55 Avanti - ﬁlm fabularny
17:30 Schody - animowany
17:45 Rzeczpospolita
modernistyczna
18:30 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Nędznicy - serial
kostiumowy
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Dirty Dancing
Szesnastoletnia Frances
poznaje na wakacjach
w ekskluzywnym ośrodku
wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca.
Mimo wielu różnic łączy
ich wspólna pasja.

05:40 Szpital
06:35 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Miłe wieści
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Ten moment
17:50 Brzydula - serial, Polska
18:25 SOS Ekipy w akcji
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY
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14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
21:35 Sprawa dla reportera
22:35 Magazyn śledczy
Anity Gargas
- magazyn
23:10 Magazyn kryminalny
997 - magazyn

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:25 Piłka nożna
- Liga Europy 2021/22,
Legia Warszawa - Spartak
Moskwa
20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
21:55 Zniewolona
- serial kostiumowy,
prod. Ukraina, 2019
23:55 Z podniesionym czołem
- ﬁlm akcji
01:35 Powiew miłości
- ﬁlm obyczajowy, prod.
USA, 2018, reż. Andrew
Cymek, wyk. Cindy Busby,
Kevin McGarry, Sadie
Munroe
03:10 Bankowa gra
04:15 Art Noc

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:40 Ostatnia misja
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 1999, reż. Wojciech
Wójcik, wyk. Peter J.
Lucas, Janusz Gajos, Ewa
Gorzelak, Mirosław Baka,
Piotr Fronczewski, Artur
Żmijewski, Jerzy Kamas,
Małgorzata Foremniak,
Paweł Wilczak, Marek
Barbasiewicz
00:50 Ślub od pierwszego
wejrzenia
01:50 Kobieta na krańcu
świata

22:10 Służące
Cicely to piękna, inspirująca opowieść o potędze
odwagi i nadziei, dzięki
którym wszystko staje się
możliwe. Akcja ﬁlmu toczy
się w latach 60. XX w. na
amerykańskim Południu.
Skeeter, początkująca
dziennikarka, niespodziewanie wywraca do góry
nogami życie swoich
przyjaciół i mieszkańców
rodzinnego miasteczka.
01:35 Krok do sławy 2
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:05 Czwartkowy
klub ﬁlmowy
- Porozmawiaj z nią
- dramat, prod. Hiszpania,
2002, reż. Pedro
Almodóvar, wyk. Javier
Camara, Rosario Flores,
Dario Grandinetti, Leonor
Watling
22:05 Res Poloniae
- O Polsce z oddali - Lord
Jeﬀ rey Archer - rozmowa
22:40 Mieczysław Karłowicz
- samotna wędrówka
23:45 Co dalej? - program
publicystyczny
00:20 Na wschód od Hollywood - Pani Hyde - ﬁlm
fabularny, prod. Francja,
2017, reż. Serge Bozon
02:05 Res Poloniae
- O Polsce z oddali

22:00 Alibi.com - komedia
Właściciel ﬁrmy zajmującej się znajdywaniem
wymówek na różne okazje
zakochuje się w kobiecie,
która nie cierpi kłamstwa.
Aby ukryć swoją profesję
robi to, co potraﬁ najlepiej
- kłamie.
23:55 Ostatnie słowo
02:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska

20:35 Step Up II
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2008, reż. Jon
M. Chu, wyk. Briana
Evigan, Robert Hoﬀ man,
Adam G. Sevani, Cassie
Ventura, Channing Tatum
22:45 Cztery Gwiazdki
- ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, 2008, reż.
Seth Gordon, wyk. Vince
Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy
Spacek, Jon Voight, Jon
Favreau, Mary Steenburgen, Dwight Yoakam
00:25 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:35 Druga strona
medalu
- talk show
03:20 Noc magii

TV 4
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Święty 12:55 Pamiętniki
z wakacji 13:55 STOP Drogówka 15:55 Hardkorowy
lombard
16:55 Święty 18:00 Kochane
pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Akt zemsty Frank Valera,
elokwentny, odnoszący
sukcesy prawnik, po śmierci
żony i córki, które zostały
zamordowane w niewyjaśnionych okolicznościach, nie
może ukoić bólu. Postanawia,
że nie spocznie nim nie
pomści tej zbrodni i ślubuje
milczenie... 23:00 Hooligans
3 00:55 Śmierć na 1000
sposobów 01:55 Królowie
australijskiego lombardu
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
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 Sanktuarium
Betharram 15:25 Odbudujmy Pałac Saski! 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 Communio
sanctorum 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 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

30

Sport

WIESZ CO | NR 48/30.11.2021 r.

» Boguszowscy „herosi”
podczas turnieju w Gogolinie

Wyniki miłe dla oka
Takie informacje zawsze przekazujemy z wielką przyjemnością. Po
pierwsze dlatego, że mówimy o medalach zapaśniczek Herosa Boguszów-Gorce. Po drugie zaś, to wciąż bardzo młode zawodniczki i aż
oczy się cieszą, z jaką determinacją i energią prezentują się na matach.

Najpierw o zakończonych przed
tygodniem w Kielcach MP młodziczek w zapasach kobiet. Jedyną
reprezentantką z całego regionu
wałbrzyskiego była w tej imprezie
zawodniczka Herosa Boguszów-Gorce, Regina Błaszkowska. Dla

podopiecznej Dariusza Piaskowskiego był to debiut w imprezie
tej rangi, mimo to zaprezentowała
się znakomicie i wróciła do Boguszowa z brązowym medalem
wywalczonym w wadze do 46 kg.
Błaszkowska rozpoczęła zmagania

jak burza i w pierwszej walce pokonała przez przewagę techniczną
10:0 Wiktorię Pietrzykowską (Guliwer Kielce). W kolejnym boju zwyciężyła na punkty 6:0 z Roksaną
Sawicką (Cement-Gryf Chełm), co
dało jej awans do półfinału. W tym

pojedynku niestety nie sprostała
starszej przeciwniczce, Karolinie
Zień (Mazowsze Teresin), późniejszej mistrzyni Polski. Heroska
stanęła jednak przed szansą zdobycia brązowego medalu, o który
po mistrzowsku rozprawiła się z

zawodniczką WLKS Siedlce, Julią
Kokoszką, wygrywając na punkty
2:1. W MP młodziczek startowało
148 dziewcząt, a kategoria wagowa do 46 kg była jedną z najliczniej
obsadzonych – o 4 krążki walczyły
23 zapaśniczki. Dodajmy, że nasza
zapaśniczka w swojej wadze była
najmłodszą medalistką, a przed
sobą ma jeszcze kolejny rok w tej
grupie wiekowej (U-14).
Tydzień wcześniej Regina Błaszkowska i jej młodsze koleżanki
zawojowały Gogolin zdobywając
komplet medali podczas memoriału im. Henryka Wołoszyna w
zapasach w stylu wolnym i zapasach
kobiet. Złote krążki wywalczyły
Magdalena Piaskowska oraz siostry – Regina Błaszkowska i Miriam
Błaszkowska, a brązowe – Zuzanna
Wołowicz i Hanna Andrzejewska.
Magda i Hania walczyły w grupie
dzieci, w której musiały zmierzyć
się na macie z chłopcami! Spisały
się świetnie – Piaskowska pokonała
dwóch zapaśników z klubu LKS Orzeł
Namysłów i wygrała wagę do 48
kg, a Andrzejewska, startująca w
kat. do 34 kg, pokonała najpierw
reprezentanta Ukrainy, następnie
zawodnika gospodarzy i dopiero w
trzecim boju przegrała w końcówce
walki z innym młodym zapaśnikiem
z Gogolina. Ostatecznie dało jej to
brązowy medal w pierwszym starcie
w zawodach! W grupie wiekowej
młodziczek zmagały się natomiast
siostry Błaszkowskie oraz Zuzia
Wołowicz. Regina była najlepsza w
wadze do 46 kg, gdzie pokonała zawodniczkę z klubu MKS Rokita Brzeg
Dolny oraz zawodniczkę z Ukrainy.
Miriam wygrała wagę do 50 kg, a
Zuzia po jednej wygranej i dwóch
porażkach zajęła trzecie miejsce w
wadze do 42 kg.

W zapowiedzi tego turnieju nie
musielibyśmy pisać właściwie
nic. Wystarczyłoby wspomnieć,
że chodzi o Heros Lady Open i
wszystko byłoby jasne. Ale… coś
jednak musimy wspomnieć, żeby
jednak nasza dziennikarska robota została doceniona.
Więc tak, grudzień w Boguszowie-Gorcach będzie
międzynarodowy. Wszystko za
sprawą zapaśniczych zmagań.
W dniach 3-5 grudnia w hali
sportowej przy ul. Waryńskiego 10 odbędzie się 16.
edycja turnieju Heros Lady
Open w zapasach kobiet, a

od 6 do 11 grudnia w hali
OSiR-u przy ulicy Olimpijskiej
1 zaplanowano zgrupowanie
międzynarodowe Euro Camp.
Zawody odbywać się będą
od piątku do niedzieli. Pierwszego dnia czeka nas ważenie,
a w sobotę o godz. 9:00 odbędzie się uroczyste otwarcie

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

Kibicujcie
dziewczętom

Red

i walki eliminacyjne, które
potrwają do późnego popołudnia. W niedzielę natomiast
rozegrane zostaną finały, a
najlepsze dziewczęta otrzymają medale. Turniej odbędzie się
w trzech grupach wiekowych:
juniorek i seniorek (17 lat i
starsze), juniorek młodszych
(14-16 lat), a także młodziczek
i młodziczek młodszych (10-13
lat). Na Heros Lady Open wystąpi około 200 zawodniczek

z zagranicy. Przyjadą kluby
i reprezentacje narodowe z
Norwegii, Francji, Niemiec,
Węgier, Holandii, Szwajcarii,
Ukrainy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Chorwacji
oraz z odległego USA, którego zapaśniczki zagoszczą na
boguszowskich matach po
raz pierwszy w historii. Oczywiście nie zabraknie Polek
z reprezentantkami Herosa
Boguszów-Gorce na czele.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek
województwa dolnośląskiego
Cezary Przybylski.
Zapaśnicze święto nie
skończy się na samym weekendzie. Spośród 13 krajów,
zawodniczki 8 państw zostaną na międzynarodowym
zgrupowaniu, które jak co
roku organizowane jest po
turnieju. Wspólne treningi
w hali OSiR-u w Boguszo-

wie-Gorcach odbywać się
będą od rana do wieczora
od poniedziałku 6 grudnia do
soboty 11 grudnia.
Kibice mile widziani. Sympatycy zapasów będą mogli
obejrzeć na żywo w hali zarówno turniej, jak i przyjrzeć
się zgrupowaniu. Walki będzie
można śledzić też na żywo w
Internecie. Przeprowadzona
zostanie transmisja online.
Red
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Fot. Alfred Frater

» Po tym, jak Damian Durski
(z piłką) złapał 3 faule,
otrząsnął się i dał drużynie
potężną dawkę energii

Piekielnie mroźny mecz
Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał u siebie SKS Starogard Gdański
87:65. Tym samym biało-niebiescy wyrzucili z pamięci ostatnie ligowe
niepowodzenia i potknięcia.

Ostatnie tygodnie dla
wałbrzyskiego klubu nie
były najłatwiejsze. Celujący w wygranie Suzuki
1 Ligi Górnicy wybrali się
na tr wające trzy kolejki
tournée po kraju. Podróże rozpoczęli w kampusie Politechniki Opolskiej,
gdzie pogoń za rywalem
nie przyniosła powodzenia.
Efekt „nowej miotły” na
ławce trenerskiej zamiótł
wałbrzyskie aspiracje głęboko pod dywan. W Warszawie przyszło przełamanie z trapionymi kontuzjami
Dzikami. Górnik tamten
mecz kontrolował, ale w
czwartej kwarcie nieco zabrakło pary i gospodarze
pokazali kły. Finalny etap
koszykarskich wycieczek
przyniósł niepowodzenie
w Łowiczu. Górnicy przegrywają tam regularnie i
niezmiennie od 2018 roku.
Zmierzających do Aqua-Zdroju na sobotni mecz
biało-niebieskich fanów

przepełniały niepewność i
obawy. Czy Górnik rzeczywiście trapi zniżka formy?
Czy wyjazdowe niepowodzenia to zaledwie potknięcia, czy pełny upadek, po
którym trudno będzie się
podnieść? Pytania o kondycję wałbrzyskiej drużyny
nie przestawały szumieć w
głowach. Zagrzmiało także
wewnątrz samej drużyny,
bo rozwiązano umowę z
Szymonem Pawlakiem oraz
dogadano warunki kontraktu pewnego środkowego,
którego tożsamość niedługo
wybrzmi oficjalnie klubowymi kanałami. W sobotę nasi
mierzyli się z SKS-em Starogard Gdański, potocznie
nazywanymi Kociewskimi
Diabłami.
Kocioł kojarzy nam się
raczej z wałbrzyskim obiektem i jego kibicami, a nie
drużyną z dalekiej północy
Polski. Fani Górnika zrobili
wiele, by w Aqua-Zdroju
było piekielnie gorąco. W

tygodniu kolportowali w
podziemiu ulotki z datą i godziną meczu, przygotowali
serpentyny i wymachiwali
flagami w barwach klubu.
Mobilizacja po wałbrzyskiej
stronie wynikała z obecności
sympatyków ze Starogardu
Gdańskiego. Ci po sześciogodzinnej podróży dotarli
na Dolny Śląsk i odziani w
jednolite, czarne bluzy (i
biało-niebieskie szale!) dopingowali swoich ulubieńców. Atmosfera sobotniego
meczu w Aqua-Zdroju, konkursy i zabawy dla widzów
były jak efektowny zwiastun
przed serią spektakularnych
seansów, wyświetlanych już
w ekstraklasie.
Górnik podczas ostatnich wojaży miał kłopoty
z zespołowością. Grał zbyt
indywidualnie, nie dzielił
się piłką, forsował rzuty.
W starciu z SKS-em poprawił ten element, a chwilowe przestoje wynikały z
nieobecności na parkiecie

Kamila Zywerta, mającego
kłopoty z pr zewinieniami. W trzeciej kwarcie Kociewskie Diabły podgrzały
atmosferę, zbliżyły się na
53:49. Górnicy byli jednak
zbyt zdeterminowani, by
dać się dogonić. Aż pięciu
zawodników gospodarzy
zakończyło mecz z dwucyfrową zdobyczą punktową.
Tym razem w składzie
zabrakło nie tylko Pawlaka,
ale też przeziębionego Jana
Malesy. Rywale problemów
mieli jednak więcej, zagrali
bez trzech graczy z rotacji.
Na pomeczowej konferencji Bartosz Sarzało, trener
gości, stwierdził, że ten
mecz był absolutnie do wygrania. Kilka chwil później
Kamil Zywert, zapytany o
tą wypowiedź, był zupełnie
odmiennego zdania. Faktem
jest, że biało-niebiescy z
bilansem 9 wygranych i 3
porażek zachowali kontakt
z czołówką, a SKS – z bilansem 5-6 – majaczy w środku
tabeli. Dzień wcześniej w
Wałbrzychu spadł pierwszy
śnieg. Biały puch współgrał
z białymi strojami Górników.
Miejscowi zafundowali Kociewskim Diabłom piekielnie mroźne popołudnie.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – SKS Starogard
Gdański 87:65 (29:25,
20:13, 12:11, 26:16)
Górnik Trans.eu: Pabian
17 (10 zbiórek), Cechniak
15, Jakóbczyk 13, Dymała
12, Kruszczyński 10, Zywert
8 (8 asyst), Durski 8, Ratajczak 4, Jeziorowski 0.
Dominik Hołda

Na gorąco
Po meczu Kamil Zywert,
rozgrywający Górnika Trans.eu
- Wydaje mi się, że każdy zawodnik wniósł
dodatkowy element do naszej gry. Wyglądało to
bardzo dobrze i w ataku, i w obronie. Jednym
z naszych głównych celów jest nie pozwolić
rywalom na zdobycie więcej niż 65 punktów w
naszej hali. Zrealizowaliśmy to założenie, do tego
doszło 87 punktów w ataku, na niezłej skuteczności. Trudno stwierdzić, że ktoś zagrał poniżej
swojego poziomu, każdy dał coś od siebie. Czy
Marcin Dymała gra zbyt indywidualnie? Wygrywał już nam w tym sezonie mecze. Zdarzały mu
się też słabsze chwile, ale pamiętajmy, że to
nowy gracz, który musi się wdrożyć do naszego
systemu. Trzon drużyny ma trzy lata, Marcin jest
z nami kilka miesięcy. Myślę, że z biegiem czasu
ta współpraca będzie wyglądać coraz lepiej. Nie
możemy wieszać na nim psów w momencie, gdy
przydarzy mu się gorszy mecz. Mam szacunek
dla SKS-u, że pomimo osłabień byli w stanie się
postawić, ale ze stwierdzeniem trenera gości,
że ten mecz był dla nich do wygrania, bym nie
przesadzał.
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