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Tworząc ikonę, dotykam
sacrum, a praca nad nią
to moje katharsis
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Tak minął rok
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A gdyby tak na chwilę
Cztery zlewy dla tłumu
zasnąć?!
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Czy wiesz, że…
Mający średnicę około 80
cm, różowy granit według
opinii geologów przywleczony na teren Białego Kamienia przez skandynawski
lodowiec. Głaz o nazwie
„Biały Kamień” (nazwany
tak przez osadników niemieckich w XIII wieku) pierwotnie znajdował się przy
karczmie sądowej. Później
posłużył jako umocnienie
mostku nad strumykiem,
dopływem Szczawnika.

Podczas budowy kościoła
ewangelickiego umocnienia mostku rozebrano, a
głaz ustawiono przy ulicy,
niedaleko kościoła. W 1924
r. przeniesiono go pod pomnik Bismarcka. Obecnie
karczma, kościół ewangelicki, mostek i pomnik nie
istnieją. Głaz wciąż można
obejrzeć na pl. Kołłątaja.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Biały Kamień wziął swoją
nazwę od głazu narzutowego? W czasach, gdy na tym
terenie rosła jeszcze dziewicza puszcza, obecnie w rejonie placu Kołłątaja, znajdował się kamień – eratyk.
Z uwagi na swą wielkość
i kolor służył w lesie jako
drogowskaz dla wędrujących po nim. Stąd też nazywano go „Wegweiser” lub
„Weiserstein” (drogowskaz,
kamień wskazujący drogę).
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Jesteśmy po to, by…
…znów was zaskakiwać. Stęskniliście się za nami? Bo my bardzo.
Już nie mogliśmy doczekać się, gdy usiądziemy przed monitorem i
klawiaturą, aby wykreować nowe tematy. Które was zainteresują,
zaintrygują, pochłoną bez reszty, a może nawet odrobinę zszokują.
Po chwilowej przerwie wracamy z nową dawką oryginalnych treści
w WieszCo.
Jak zwykle chcemy was zaskakiwać.
Na każdym kroku. I wciąż kroczyć po
raz obranej ścieżce. Opowiadać o
otaczającej rzeczywistości w szerszym
kontekście. Zgłębiać problem, a nie
tylko napisać newsa i w poczuciu
dobrze „odbębnionego” obowiązku
usiąść w fotelu z założonymi rękami.

To nie w naszym stylu. My „wgryzamy
się” w temat i najbardziej cieszymy się,
gdy możemy go wyczerpać bez reszty.
Dając do myślenia wam, Szanowni
Czytelnicy, którzy od ponad 2 lat jesteście naszymi sympatykami.
Podobnie jak w ostatnich tygodniach lub miesiącach, prosimy,

piszcie do nas. O tym wszystkim,
co was ciekawi, wkurza, porusza.
Nie obiecujemy, że zajmiemy się
każdym tematem, ale każdego
maila na pewno pr zeczytamy.
Najciekawsze sygnały na pewno
weźmiemy „na tapetę”. Tymczasem przypominamy nasz adres

mailowy, bo po dwóch tygodniach
mogliście zapomnieć. Piszcie na:
redakcja@wieszco.pl.
Zgodnie z obietnicą, dziś pierwszy
w nowym roku numer WieszCo.
Tradycyjnie pełen wartościowych,
niesamowitych i oryginalnych treści.
U nas znajdziecie wszystko to, co
tak lubicie i za co nas cenicie. Gazetę w wersji papierowej możecie
odebrać w jednym z 500 punktów
kolportażu na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Możecie też nas
poczytać ściągając plik w formacie
PDF. Bezpłatnie i wygodnie ze strony
www.wieszco.pl. Dodatkowo, jeśli
znajdziecie chwilę czasu, zachęcamy
do ściągania archiwalnych wydań
tygodnika. Wszystkie są w jednym
miejscu.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 4.1
Temp. 7/1
zachmurzenie duże
Środa 5.1
Temp. 3/-2
zachmurzenie małe
Czwartek 6.1
Temp. 1/0
przelotne opady
śniegu
Piątek 7.1
Temp. 4/0
słonecznie
Sobota 8.1
Temp. 4/0
słonecznie
Niedziela 9.1
Temp. 3/-1
deszcz ze śniegiem
Poniedziałek 10.1
Temp. 3/-2
deszcz ze śniegiem
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Zakończył się remont kolejnego odcinka ul. Wałbrzyskiej, wylotowej
drogi prowadzącej do przejścia granicznego z Czechami. Inwestycję
wykonali wspólnie miasto i Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy.

spółka Kopalnie Surowców
Skalnych w Bartnicy (KSS Bartnica) po raz kolejny wzięły na
siebie koszty jej remontu.
- W ramach najnowszego
remontu, naprawiony został

liczący 410 metrów odcinek
ul. Wałbrzyskiej. Modernizację
zakończyliśmy na wysokości
znajdującej się w tej okolicy
pętli autobusowej – mówi
kierownik budowy Zbigniew

Tak minął rok

Wałbrzych, a KSS Bartnica
przekazała nieodpłatnie masy
bitumiczne, wyprodukowa-

ne lokalnie w należącej do
spółki wytwórni w Starym
SCB
Julianowie.

to najłagodniejsze określenia…
Może zaszkodził jej długotrwały
lockdown, który zniesiono na
początku maja i wszystko zaczęło wracać do normalności.
Każdy cieszył się wtedy, jakby
trafił szóstkę w Lotto. Ekscytacja mieszająca się z radością
była jeszcze większa, gdy w
czerwcu zarząd koszykarskiego
Górnika ogłosił, że w nadchodzącym sezonie drużyna będzie
biła się o awans. Liga trwa,
plany nie zmieniły się, a my
ściskamy kciuki, żeby się udało.
We wrześniu ze szpitala Sokołowskiego zwolniony został Roman Szełemej, łączący
funkcję zastępcy dyrektora i
szefa kardiologii z prezydenturą
miasta. Rozpętała się burza, bo
decyzję uzasadniono rażącym
naruszeniem podstawowych
obowiązków pracowniczych.
Lekarz skierował sprawę do
sądu, a my z niecierpliwością

czekamy na rozstrzygnięcie.
Szełemej wizerunkowo mocno na tym ucierpiał, a szansą
dla niego na odzyskanie zaufania jest korzystny wyrok
sądu. Jakby tego było mało,
w Świdnicy prokurator ganiał
po mieście nago, a do tego
był pijany. Dla przeciwwagi
dzięki inicjatywnie Jerzego
Mazura w Wałbrzychu odsłonięto pomnik Ayrtona Senny,
słynnego kierowcy Formuły 1.
Pod koniec roku ludzi wkurzyli wałbrzyscy radni. Najpierw
podwyższając opłaty za parkingi
i bilety komunikacji miejskiej, a
później lekką ręką zwiększając
swoje diety, a także uposażenie prezydentowi. I na koniec
hit ostatnich tygodni, myśliwy
strzelający do dzików na Podzamczu. W biały dzień, pod
oknami lokatorów. Fajerwerki
prawie jak w sylwestrową noc...
Tomasz Piasecki

Ale właściwie jak? Proponujemy wam nasze
subiektywne podsumowanie ostatnich 12 miesięcy. To nie będzie chronologiczne kalendarium tego, co wydarzyło się w 2021 roku, lecz
zbiór kilku naszym zdaniem istotnych spraw,
którymi żył region i nie tylko. Spraw istotnych,
czasami szokujących, pewnie też trochę irytujących, a nawet zabawnych.
Nie ma co, rok ruszył z kopyta
od pierwszych szczepień w regionie. Konferencje, informacje,
namawianie. Zresztą, co my
wypisujemy, nie trzeba było tego
robić, bo wiele osób rzuciło się
na wakcynę jak za komuny klienci mięsnego na kiełbasę podsuszaną. W Wałbrzychu otwarto
nawet mobilny punkt na terenie
dawnej zajezdni autobusowej.
Im dłużej trwały jednak szczepienia, tym zainteresowanie
spadało. I znów trzeba było
prosić, nakłaniać, namawiać.
Początkowo wielu, zwłaszcza
mieszkańców Podzamcza, brodziło po łydki w śniegu, żeby
dostać zastrzyk. Pamiętacie atak
zimy, z którym nie poradziły

sobie miejskie służby. Gdy pod
koniec stycznia zeszłego roku
śniegu napadało tyle, co w Alpach, na bocznych uliczkach w
mieście można było poczuć się
jak Roald Amundsen, pierwszy
zdobywca bieguna południowego. Pługi i piaskarki w Wałbrzychu były jak Yeti. Niby ktoś o
nich słyszał, ale nikt nie widział.
Przynajmniej przez kilka dni.
Co tam odśnieżanie ulic. Zaskoczyliście nas bardzo, chętnie
biorąc udział w słodkiej akcji. Za
naszą namową kupowaliście
po promocyjnej cenie pączki, a
my do każdego dokładaliśmy
określoną kwotę pieniędzy i
w ten sposób wspólnie pomogliśmy Wielkiej Orkiestrze

Świątecznej Pomocy wpłacając
na jej konto 2600 zł! To nie
jedyna dobra informacja zeszłej
zimy. Kolejną była wygrana
walka małej Nadii, na której
leczenie pieniądze zbierał każdy
kto żyw. Siedmiolatka rozpoczęła kosztowną terapię CAR-T.
Jej komórki pobrano i wysłano
do kliniki w Szwajcarii, gdzie
zostały przeprogramowane.
Tuż po Wielkanocy pewna sołtys wsi Wirki (gm. Marcinowice)
przywiązała psa do samochodu
i tak ciągnęła czworonoga po
jezdni. Nie mamy słów, żeby
określić postępowanie kobiety,
nie wiemy, co przestawiło jej
się w głowie, że wpadła na taki
pomysł. Szok i niedowierzanie
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Fot. ilustracyjne (www.shuterstock.com)

» Zobaczcie nasz subiektywny przegląd wydarzeń minionego roku

Stander ze Świdnickiego
Przedsiębiorstwa Budowy
Dróg i Mostów.
Podczas modernizacji drogi
sfrezowana została jej dotychczasowa nawierzchnia. W to
miejsce położone zostały trzy
nowe warstwy mas bitumicznych. Wymieniono krawężniki
i studzienki kanalizacyjne. W
ramach porozumienia, wykonawcą remontu było miasto

Fot. użyczone (KSS Bartnica)

Wałbrzyska po remoncie
Ulice Niepodległości i Wałbrzyska są częścią przebiegającej przez Wałbrzych drogi nr
35. Choć to tzw. „krajówka”,
to samorząd i prowadząca w
regionie wydobycie kruszyw
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Na placu Magistrackim uroczyście przekazano cztery pojazdy
Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

wpisał się do naszego
życia. – Tym razem udało
się kupić cztery samochody dla Państwowej Straży
Pożarnej w Wałbrzychu.
Łączny koszt pojazdów

wyniósł ponad 650 tysięcy złotych – podkreśla
Roman Szełemej. Na jakie
auta wydano wspomnianą kwotę? Ponad 10 tys.
zł kosztował pojazd SLOp

SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Pojazdy te zakupiono
ze środków Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, który, jak
mówi prezydent miasta
Roman Szełemej, na stałe

Toyota Corolla, blisko
160 tys. zł wydano na
auto SLOp SUV Toyota
RAV4. Zbliżoną sumę
trzeba było zapłacić za
mikrobus Toyota Verso
Business Comfort, a
ponad 232 tys. zł pochłonął zakup pojazdu
SLRr Pick-Up Toyota
Hilux.

Fot. (red)

Nowoczesne wozy dla strażaków
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A gdyby tak zasnąć?!
Macie tak, że chcielibyście popaść na jakiś czas w stan hibernacji? Niczym
bohaterowie filmów science fiction, wejść do kapsuły, dać się zamrozić na
kilka lat i odlecieć w cholerę? Wspominamy o tym nie tylko dlatego, że mieliśmy w ostatnim roku do czynienia z absurdalnymi zachowaniami polityków
koalicji lub totalnym zaćmieniem u członków opozycji. To logiczna konsekwencja tego, co działo się wokół. A działo się ostatnimi miesiącami dużo…

…niedobrego. Dlatego taki sen
byłby skutecznym lekiem na zapomnienie. Potem najlepiej obudzić
się w biblijnym Edenie, w którym
wszystkiego jest pod dostatkiem i z
czego tylko się chce, można korzystać.
Trzeba by tylko uważać na drzewo,
a właściwie jego owoce, żeby pod
namową węża ich nie zerwać, a broń
Boże nie skosztować. To mogłoby źle
się skończyć, ale przecież nie będziemy wam naiwnie wmawiać, że zakazany owoc gorzej smakuje, wszak
on jest najpyszniejszy. Taki słodziutki,
soczysty, nic tylko zrywać i jeść.
Ale do rzeczy, bo gotowi jeszcze
jesteście pomyśleć, że po świętach

wróciliśmy od lekarza. Nie, nie tego
leczącego wirusy, co obecnie jest
dość normalne, ale że ostatkiem sił,
jakimś cudem zwlekliśmy się z kozetki od innego doktorka, u którego
na oknach wiszą żaluzje, pomieszczenie jest zaciemnione, a w tle leci
relaksacyjna muzyka. Chyba wiecie,
o czym mówimy? Choć musimy przyznać i ostrzec jednocześnie, że to, co
dalej przeczytacie, będzie obarczone
dużą dawką abstrakcyjności. Co
tam, raz na jakiś czas – zwłaszcza,
że to pierwszy tekst w 2022 roku
– możemy chyba zastosować taką
konwencję. Innym wolno „odlecieć”
i to niejednokrotnie, a nam nie?!

Zdarza się, że tacy na przykład
politycy działają w Polsce w tempie
lodowca na Antarktydzie, wysyłają
uczniów w dziwnym czasie na zdalną naukę, a później dziwią się, że
zmiany, które wymyślili, nie przynoszą efektów. Podczas gdy wokół da
się dostrzec symptomy apokalipsy.
Tylko jeźdźców brakuje, choć ich
imiona „Zaraza”, „Śmierć”, „Głód”
i „Wojna” jakoś zaczynają brzmieć
znajomo. To nie tak, że posłowie
są tylko safandułami. Gdy trzeba,
to umieją przyspieszyć jak niegdyś
Krzysztof Hołowczyc w słynnym
Rajdzie Monte Carlo. Wtedy potrafią „udupić” telewizję w jeden

dzień, a właściwie w jeden wieczór.
Ale, ale, normalnie nie uwierzycie.
Prezydent Andrzej Duda zrobił coś
szokującego. Zawetował ustawę
lex TVN. Jesteśmy zaskoczeni jak po
obejrzeniu sobotniej powtórki 3345
odcinka serialu „Na Wspólnej”.
Niczym dziwnym nie jest też to, że
politycy gmerają coś w podatkach,
nie zdając sobie sprawy z tego, że
obecnie najbardziej ekstremalną
dyscypliną sportu – uprawianą na
pewno nie dla przyjemności – jest
prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Tylko patrzeć,
jak ktoś wymyśli obozy survivalowe z cyklu „jak płacić podatki

i nie zwariować”. Przebranżowić
mogłaby się firma Łukasza Mejzy,
oferująca do niedawna rodzinom
ciężko chorych dzieci cudowne
terapie ozdrowieńcze, nie mające
medycznego potwierdzenia. Może
pomysł wiceministra sportu nie był
tak nowatorski jak ten Jeffa Bezosa, ale trzeba gościowi przyznać,
że miał nosa do interesów. Tylko
jednego nie przewidział, że sprawa
może się rypnąć. Nie liczylibyśmy,
że zrozumie swoje grzechy. Musiałby być człowiekiem przyzwoitym.
A jemu do tego jest dalej niż z
Nowogrodzkiej na Wyspy Cooka.
No a weźcie takiego Paulo Sousę,
któremu znudziło się trenowanie
polskich piłkarzy w reprezentacji.
Gość zachował się jak sprzedawca
kołder i garnków. Skasował tysiące
(miliony) i tyle go widziano.
To, czego byliśmy świadkami w
ostatnich miesiącach, przywodzi na
myśl remont mieszkania. Totalny
chaos, nerwy, wszystko rozgrzebane,
wzajemne pretensje i oskarżenia.
Wiecie, jak to jest z budowlańcami,
którymi często są ludzie z przypadku? Gdy do końca robót pozostaje
kilka dni, a na podłodze macie górę
gruzu, na ścianach nie ma gładzi, a
wylewka dopiero jest szykowana, to
i tak usłyszycie od „złotych rączek”,
że wszystko jest pod kontrolą i uda
się zdążyć na czas. Wtedy najlepiej
zasnąć na dłuższą chwilę, na kozetce u doktorka, albo poddać się
hibernacji, żeby przetrwać choćby
jedno – omikrona lub inną omegę.
Ciekawe, co w tym roku wyłoni się z
chaosu? Czy jak w mitologii, pierwsi
bogowie (dokładnie nie pamiętamy,
ale chyba byli to Uranos i Gaja)? Jakoś mocno w to wątpimy. Gdyby nawet, to przecież Uranos strącał swoje
dzieci do Tartaru, nie mogąc znieść
ich potworności. Podobieństwo do
prawdziwych postaci i zdarzeń jest
całkowicie przypadkowe.
Choć o Sylwestrze zapomnieliśmy,
to w głowie wciąż nam szumi, jakbyśmy siedzieli na środku niespokojnego oceanu w drewnianej łajbie zbitej
naprędce ze zbutwiałych desek. Do
tego pozbawieni żagli, wioseł, masztu, jedynie z kapokiem pod tyłkiem
i małymi racjami żywnościowymi
w nogach. W tej sytuacji raczej nie
ma co zasypiać, lecz mimo wszystko
podjąć walkę z żywiołem. Jest przecież nowy rok, po sztormie zawsze
wychodzi słońce, a ze snu, nawet
najgłębszego, trzeba się do cholery
Tomasz Piasecki
kiedyś obudzić.
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Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w
Wałbrzychu drugą linię produkcyjną najnowszej generacji
silnika o pojemności 1,5 l.

Silnik ten wraz z elektryczną przekładnią
hybrydową, produkowaną również w
Wałbrzychu, stanowi napęd hybrydowy
Toyoty Yaris oraz Yaris Cross. W 2022 roku
w miejscowej fabryce planowana jest
zmiana generacji przekładni hybrydowej,

w tym start produkcji drugiego silnika elektrycznego pracującego w przekładni MG2.
- Wraz z uruchomieniem tej linii oraz
planowanym wprowadzeniem kolejnej
generacji hybryd z lokalną produkcją obu
silników elektrycznych MG1 i MG2 kończy-

my transformację naszej firmy z producenta
silników konwencjonalnych w centrum
napędów hybrydowych Toyoty – podkreśla
Dariusz Mikołajczak, prezes TMMP.
W związku z tymi projektami Toyota zatrudniła dodatkowo ponad 300
pracowników w Wałbrzychu. Obecnie
całkowite zatrudnienie wynosi ponad
3300 osób. W ramach najnowszej inwestycji Toyota wybudowała całkowicie
nową halę produkcyjną silnika TNGA
SCB
o powierzchni 10 tys. m. kw.

Fot. użyczone (TMMP)

Toyota stawia na Wałbrzych

WIESZ CO | NR 1/4.1.2022 r.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Trudny rok pod względem finansowym
zapowiada się dla Wałbrzycha

Bardzo wymagający budżet
Rok 2022 dla polskich samorządów będzie pewnie bardzo trudny pod względem
finansowym. A jak Wałbrzych chce przetrwać ten niełatwy czas i jakie inwestycje planuje miasto na najbliższe 12 miesięcy?
- Przy obecnej inflacji, która
wynosi 8 procent, ciężko jest
cokolwiek zaplanować. W
nadchodzącym roku pewnie
zajdzie konieczność wielokrotnego zmieniania tego budżetu, bo sytuacja jest dynamiczna, a wysokość inflacji jest
zagadką – mówi prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
Biorąc pod uwagę inwestycje drogowe, w 2022 roku

kontynuowana będzie budowa obwodnicy miasta. Na
ten cel zagwarantowano w
budżecie ponad 50 mln zł.
Jednak Wałbrzych to nie tylko
obwodnica. To także wiele
inwestycji istotnych z punktu widzenia mieszkańców
poszczególnych dzielnic. My
przybliżamy te najbardziej
istotne. Choćby przebudowa
ul. Matejki oraz odcinka jezd-

ni ul. Moniuszki od Matejki
do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą pochłonie 4 mln
zł. Przebudowa skrzyżowania
ulic Sikorskiego i Moniuszki
to kolejne 5 mln zł. Na przebudowę ul. Paderewskiego
wraz z uporządkowaniem
placu Powstańców Warszawy
zarezerwowano 3,6 mln zł.
Największą, obok obwodnicy, inwestycją w 2022 roku

będzie przebudowa dróg wojewódzkich na obszarze gmin
Boguszów-Gorce i Wałbrzych
wraz z budową obwodnicy
Boguszowa-Gorc i dzielnicy
Sobięcina, czyli tzw. Droga
Sudecka. Miasto zarezerwowało na ten cel ponad 28
mln zł.
Mieszkańców interesuje
też zapewne, jakie budynki
i kamienice są wytypowane

do remontów. Na poprawę
efektywności energetycznej
budynku przy ul. Kubeckiego 2 poprzez termomodernizację i remont zaplanowano ponad 4,3 mln zł, a takie
samo zadanie dotyczące budynku przy ul. Kubeckiego 1
pochłonie ponad 3,1 mln zł.
Sporo, bo ponad 9,2 mln zł
przeznaczono na poprawę
efektywności energetycznej

Liczby budżetu Wałbrzycha w 2022 roku
» Dochody – 785 071 500 zł
» Wydatki – 854 542 364 zł
» Deficyt – 69 470 864 zł
» Planowany kredyt – 35 438 659 zł

budynku przy ul. Matejki
5 poprzez termomodernizację i remont. Niewiele
mniej, bo 7,1 mln zł ma
kosztować przebudowa i
termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A
na potrzeby noclegowni,
schroniska dla bezdomnych
oraz ośrodka interwencji
kryzysowej.
Rok 2022 to realizacja
zadań budżetów obywatelskich z poprzednich lat.
Na przykład podzamczański
skwer, gdzie wybudowana
zostanie fontanna oraz zagospodarowany teren pomiędzy
ulicami Hetmańską i Grodzką
za ponad 3,1 mln zł. W tegorocznym budżecie zarezerwowano też środki na remonty
i modernizację niektórych
obiektów szkolnych i sportowych. Choćby modernizacja sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem oraz remont
boiska zewnętrznego wraz
z ogrodzeniem w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1
przy ul. 1 Maja 105 pochłonie
5,4 mln zł, a modernizacja
substancji szkolnej i przedszkolnej w całym mieście w
ramach programu „Szkoła
od nowa” – etap II kolejne
5,2 mln zł.
W budżecie Wałbrzycha na
ten rok znalazły się zadania,
które na pewno zainteresują
wielu mieszkańców. Trzeci
etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia
z budową wieży widokowej to
wydatek rzędu ponad 4,4 mln
zł, a rewitalizacja skweru im.
Sybiraków zlokalizowanego
przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zielonego
zlokalizowanego wzdłuż ul.
Głównej to koszt ponad 12,9
mln zł.
SCB

Zwolnij, prosi cię wyświetlacz
Przy ul. Mieszka I w okolicy marketów Dino i Biedronka w
Świebodzicach zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości zasilany energią solarną. W ramach prewencyjnego
systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Urządzenie to jest ciekawą alternatywą
dla powszechnie stosowanych na drogach
szybkiego ruchu fotoradarów. Radary
prędkości rzeczywistej to skuteczne urzą-

dzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu
drogowego, ponieważ pełnią funkcję nie
tylko informacyjną, ale też ostrzegawczą
i edukacyjną. „Mnie to i tak nie skłoni do

zdjęcia nogi z gazu. Jak mam pustą drogę,
to jadę, ile chcę” – napisał jeden z czytelników portalu Świdnica dla Was. Większość
jednak docenia starania władz miasta.
Jeżeli dzięki wyświetlaczowi uratowane zostanie choć jedno życie – jego rola zostanie
wtedy spełniona.
Wyświetlane na urządzeniu pulsujące
komunikaty „Zwolnij” oraz informacje o ilości punktów karnych i wysokości mandatu
działają psychologicznie na kierowców. No
KaR
może chociaż na niektórych...

Awantura
przez dziki

tów, które zniekształcają, fałszują i lekceważą właściwe rozumienie tych pełnych
tradycji świąt, których treści związane są
zawsze z faktem narodzin Jezusa Chrystusa. Nadawanie temu świętu innego
charakteru, niereligijnego, jest spłyceniem
treści i pozbawieniem go nadprzyrodzoności, która dla nas jest ważna. Jako ludzie
wiary nie godzimy się na takie prezentacje. Nie godzimy się także na ośmieszanie
naszej wiary. Dla nas jest ona światłem.
Jest alternatywą dla świata zapatrzonego
w ciemność. Wobec ateizmu czy niewiary
świata – nasza wiara jest skarbem, który
nie tylko chcemy bronić; jest także siłą,
która umożliwia nam tę obronę. Reprezentując środowisko katolików świeckich
żądamy usunięcia z przestrzeni publicznej
tego plakatu. Nie godzimy się na takie
określanie świąt i niszczenie klimatu, które im towarzyszą” – przekonywał Jacek
Pawlik, prezes Akcji Katolickiej Diecezji
Świdnickiej, w petycji w sprawie usunięcia
plakatu urzędników.
KaR

Boże Narodzenie to nie dzikie święta – taką
akcję zainicjowały środowiska katolickie diecezji świdnickiej. To w odniesieniu do słynnego już plakatu „Świdnica – dzikie święta pełne
tradycji”.
Po prezentacji plakatu
świątecznego Warszawy,
na którym nie widać kompletnie żadnego odwołania
do Bożego Narodzenia, na
podobny ruch zdecydowały się inne miasta. Były już
m.in. jednorożce na plakacie Łodzi czy paprykarz na
plakacie Szczecina. Teraz
pora przyszła na… dziki na
świdnickim plakacie. Spora
część obserwatorów życia
społecznego w Świdnicy i
nie tylko (sprawa wykroczyła
poza granice powiatu już na

samym początku) zarzuca,
że grafika ta nie ma żadnego
symbolu świąt. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska twierdzi, że znajdujące się na niej
dziki nawiązują do historii
miasta, a plakat podoba się
mieszkańcom. Co oczywiście
też jest prawdą. Publikacja wspomnianego plakatu
wywołała falę komentarzy
internautów. Niektórzy zainteresowani wskazują też na
to, iż na świdnickim plakacie
– podobnie jak na warszawskim – również widoczne jest

osiem gwiazdek, co niektórzy
uznają za nieprzypadkowe.
Długo nie trzeba było czekać na protest środowisk katolickich diecezji świdnickiej
wobec plakatu „Świdnica –
dzikie święta pełne tradycji”.
Zaproponowano również alternatywny plakat – ze świętą
rodziną. Bez dzików i ze sporą
liczbą gwiazdek.
„Plakat, którego przekaz
w tym szczególnym czasie
budzi nasze zaniepokojenie i
ból. Wpisuje się on bowiem
w cały szereg różnych projek-
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Fot. użyczone (UM Świdnica/Diecezja Świdnicka)

» Dwa plakaty, niby podobne, ale jakże inne
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Kolejne place zabaw gotowe
Zakończyły się odbiory kolejnych placów zabaw, tym razem
w Jaworzynie Śląskiej. Przy ul. Jana Pawła II, obok orlika,
powstał nowy plac zabaw oraz strefa street workoutu. Taką
samą strefę oraz dwie tyrolki zamontowano także przy ul.
Westerplatte.

Zadanie w ekspresowym tempie zrealizowano za kwotę 360 tys. zł. Mało?
Mamy kolejne, dobre informacje dla
najmłodszych, jak i ich rodziców. Obecnie

trwają intensywne prace przy budowie
kolejnych obiektów. W Milikowicach,
Tomkowej, Nowym Jaworowie i Pasiecznej trwa montaż urządzeń zabawowych.

Wkrótce rozpoczną się inwestycje w
Czechach, Piotrowicach oraz Pastuchowie
na terenie szkoły podstawowej. Sporo
tego, prawda?
Place zabaw zostały także oświetlone
oraz wyposażone w bardzo w tych czasach potrzebny monitoring. Na realizację
budowy stref rekreacyjnych we wszystkich miejscowościach gmina Jaworzyna
Śląska pozyskała kwotę 3,3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

» Świdnica nie daje się w trudnych czasach, przyjmując ambitny budżet

To będzie
trudny rok

KaR

czeniu na mieszkańca naszego miasta
stanowi ubytek ponad 310 zł rocznie
– komentuje przewodniczący Rady
Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski.
Rafał Fasuga z Nowej Lewicy mówi:
– Jest to budżet, który był bardzo
trudny do przygotowania pomimo, że
cyfry pokazują inaczej. Rekompensata
finansowa, jaką otrzymało miasto w
kwocie prawie 11 mln złotych w tym
roku finansowym, pokrywa zadłużenie
roku przyszłego i w żaden sposób nie
równoważy strat poniesionych przez
miasto, które wprowadza tak wychwalany przez rząd PIS-u „Polski Ład”.
Straty szacunkowe, jakie poniesie nasze
miasto z tego tytułu, a tym samym
wszyscy świdniczanie, będą rzędu 14
mln złotych. Na to wszystko nakłada
się gigantyczna inflacja, wzrost cen
wszystkich produktów i usług, ogromny
wzrost cen mediów takich jak prąd,
gaz czy węgiel, które będą rujnowały
budżety domowe i budżet miasta.
KaR

Budżet Świdnicy na 2022 rok został przyjęty.
Dochody miasta mają sięgnąć ponad 271 mln
zł, a wydatki ponad 301 mln zł. Deficyt ma wynieść ponad 30 mln zł. Ciężki to będzie rok dla
samorządów...
- Finanse naszego miasta
pozostają na bezpiecznym
poziomie. Ale dwa ostatnie
lata to czas wielu wyrzeczeń
i ostrych oszczędności. Wynika to z decyzji rządu, który
zdestabilizował dochody samorządów. Bardzo roztropnie
i uważnie zaplanowaliśmy
wydatki miasta na ten zbliżający się rok. Szczególnie
jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, czy inwestycje, które
pozwolą miastu na rozwój w
tych trudnych czasach – mówi
prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.

Ograniczone wpływy z tytułu
udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych
będą miały największy wpływ
na wielkość dochodów budżetowych Świdnicy na 2022
rok. Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gminy
w podatku dochodowym od
osób fizycznych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem
dokonanym przez Ministerstwo
Finansów i jest niższa niż plan
na 2021 rok o ponad 4,5 mln zł.
- Jest to bardzo ambitny
budżet, jeśli chodzi o zadania
inwestycyjne. Z pełną aproba-

tą przyjmujemy kontynuację
tak potrzebnego programu zapobiegania bezpłodności in vitro, z którym boryka się wiele
par, a nie ma dofinansowania
centralnego. Bardzo dobrym
i oczekiwanym kierunkiem
są gabinety stomatologiczne
i program walki z próchnicą.
Rok 2022 to kolejny rok spadków dochodów do budżetu
Świdnicy poprzez nieodpowiedzialne działania rządzących. W tzw.”Polskim Ładzie”
według wyliczeń Związku
Miast Polskich Świdnica traci
prawie 18 mln zł, co w przeli-
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Fot. użyczone (UM Świdnica)
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Fot. użyczone (UM Jaworzyna Śląska)
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Pisząc ikonę, dotykam sacrum
Jeśli myśleliście dotąd, że proces powstawania ikon powinno się
określać malowaniem, to… byliście w błędzie. Przekonuje o tym
ikonopisarka Patrycja Obarewicz, której prace możecie do połowy
lutego podziwiać w jednym z kościołów w Jedlinie-Zdroju. Przekonajcie się, w jaki sposób ikona przenosi człowieka do świata
nadprzyrodzonego.
przedstawioną postacią. W
ten sposób ikona stawia nam
przed oczami człowieka już
przemienionego. Obrazy zachodnie ukazują nam raczej
Boga mieszkającego w człowieku, stąd zwraca się w
nich bardziej uwagę na walory anatomiczne i piękno zewnętrzne samego człowieka.
Zejdźmy na chwilę na
ziemię. Sztuka towarzyszyła
Pani od zawsze?
- Manualnie tworzę od
dziecka. Już w szkole podstawowej brałam czynny udział
w zajęciach malarskich przy
ośrodku kultury w Sosnowcu
im J. Kiepury. Moje prace
wystawiane były nie tylko
na plenerach, ale i na wystawach. Ponieważ moja sześcioletnia szkoła artystyczna
to i gimnazjum i liceum, więc
większość mojego szkolnego
życia to sztuka. Fotografia,
malarstwo, rzeźba, rysunek,
witraże, szkło. Sztuka jest
drogą spełnienia. A ikona
sposobem wyrażania emocji.
Jak to się stało, że pokochała Pani tworzenie ikon?
- Tradycja w tworzeniu ikony jest moim umiłowanym fetyszem, sposobem tworzenia
obrazu według potrzeb serca
i duszy. Nie tylko studia, ale
kontakt z mistrzami tematu,
wybitnymi artystami, anonimowymi mnichami, wpłynęły na mój warsztat. Przede
wszystkim obcowanie z tym
gatunkiem sztuki sakralnej,
przez lata poszukiwań, dotyku, wpatrywania się w moc
tych prostych dzieł, ukształtowało mnie jako artystkę.
Do niedawna była to sztuka zarezerwowana wyłącznie dla mnichów i bezżennych mężczyzn, a tu młoda,
piękna kobieta, chwyta za
deskę i pędzel.
- (Uśmiech). Kiedy skończyłam gimnazjum i liceum
plastyczne w moim rodzinnym mieście, w Dąbrowie
Górniczej, nie za bardzo wiedziałam, dokąd pójść moją artystyczną drogą. Jaką wybrać
uczelnię, jaki kierunek? Na

czym się skupić? Interesowało
mnie wszystko, a wiadomo
jak wszystko, to nic konkretnego. I wtedy właśnie, kiedy
dopadł mnie ogromny kryzys,
przyśniła mi się prababcia,
która pokazała mi swój ostatni
obraz, i opowiedziała o swoich marzeniach, o Lwowie, w
którym zostawiła swoje serce.
Co Pani zobaczyła we
śnie?
- Ikonę anioła oraz pełen
magnetyzmu i artyzmu Lwów.
Powiedziałam dobrze, pojadę
do Lwowa, nauczę się malować ikony, pomieszkam w tym
mieście moich przodków, bo
widocznie to jest moje wiano
od prababci, to zapewne
dzięki niej w moim sercu
jest ta iskra, która nie
pozwala mi przestać
malować. Wtedy
zrozumiałam, że
to będzie szkoła
pisania ikon. Taka
prawdziwa, nie na
niby, nie niedzielna
szkółka, ale studia.
I tak dzięki prababci odnalazłam siebie.
Dostajemy od przodków coś dużo cenniejszego niż majątek. Dostajemy
geny! I teraz Lwów jest już
mój, nasz. Mój i prababci
Bronki.
Wszystkiego, co potrzebne, nauczyła się Pani na
uniwersytecie we Lwowie?
- Najpierw po maturze wyruszyłam w świat poznawać
ikonę. Przez kilka lat byłam
wytrwałą i cierpliwą uczennicą prawdziwych mistrzów
pisania ikon. Swoją wiedzą
dzielili się ze mną zakonnicy,
artyści i profesorowie wiodący
prym w tej dziedzinie sztuki.
Oprócz warsztatu, wiedzy
teoretycznej, zostałam obdarowana całą mistyką, jaka
towarzyszy ikonopisaniu.
Dzięki studiom weszłam dodatkowo w świat malowania
fresków, restaurowania ikon,
malowideł, a także konserwacji sztuki sakralnej
W czym jeszcze pomogły
studia?

- Kiedy otrzymałam dyplom
mistrza pisania ikon, zrozumiałam, że właśnie przez kontakt
z drewnem i naturalnymi barwami mogę złożyć w całość
spójny obraz dla człowieka z
określonym wyobrażeniem.
Tworzę drzwi z kluczem. Drzwi
drewniane, drzwi barwne jak
nasze życie. Przez ciszę
i namiętność, jaką
odkrywam w rytualnej drodze
mojej pracy
z ikoną,
wierzę,
i ż

mam
kontakt z
tą energią i z tym
światem, który otwiera się nie wszędzie i nie
w każdym momencie, nie
każdemu i nie o każdej porze.
Jeśli ktoś pragnie mieć
swoje własne przejście na
drugą stronę, to…
- …jestem gotowa pomóc
przejść w duchową przestrzeń, w drewnie, w naturalnych pigmentach, w dobrej
wierze i z piękną intencją na
wspólną drogę, drogę ikony
i człowieka.
A’propos, ikony malowane są wyłącznie naturalnymi pigmentami?
- Sproszkowanymi minerałami, kamieniami. W ten
sposób otrzymuję zieleń,
czerwień, błękit. Swoistym

» - Praca nad ikoną to moje
katharsis – mówi ikonopisarka
Patrycja Obarewicz

spoiwem mieszającym i łączącym pigmenty jest żółtko jaja z
octem jabłkowym i odpowiednią ilością wody.
Czego nauczyły Panią lata
pracy nad ikoną?
- Przede wszystkim dokładności, sumienności i cierpliwości w tym, co oddane mi
pod opiekę, powierzone do
stworzenia, naprawienia. Jestem przekonana, że w Polsce
jest niewielu specjalistów w
tej dziedzinie sztuki sakralnej,
z takim poziomem wiedzy, jaki
uzyskałam na wschodzie. A ja
ze wszelkich sił chcę się dzielić
wiedzą i energią z drugim
człowiekiem.

Fot. użyczone (Archiwum prywatne Patrycji Obarewicz)

Czym jest dla Pani ikona?
- Trudne pytanie, na które
nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Tworzę ikony, a
dokładniej mówiąc, je piszę.
To znaczy tworzę drzwi. Ikona
to dla mnie drzwi do tego, co
jest po drugiej stronie widzialnej materii.
To nie tylko obraz sakralny, ale zdecydowanie coś
więcej?
- O tak! Oczywiście mam
świadomość, że temat duchowości, mistycyzmu ma bardzo
względny i indywidualny charakter. Jest też sferą intymną,
czasami aż zanadto. Jednak
ja wyczuwam w tej materii
powołanie do tworzenia pewnego rodzaju przejścia...
Przejścia dokąd? By połączyć się w metafizycznym
sensie, z czymś wyższym,
jakimś absolutem?
- Jedni z nas prowadzą
przez słowo do emocji, zmysłów, drżenia ciała, inni – tak
jak ja, w co wierzę – pomagają obrazem dotrzeć do
kontaktu z tym, co nie do
nazwania, nie do opisania…
Do rozmowy z tym, jak Pan to
nazwał absolutem lub jądrem
wszelkiej dobroci i spokoju. Nie chcę jednoznacznie
nazywać tego świata przez
pryzmat określonej religii lub
określonych ram tradycji.
Na ikonach głównie widzimy świętych, sceny z ich
życia lub symbole charakterystyczne dla wiernych
prawosławnych lub grekokatolików. Taki jest jedyny
paradygmat?
- Nie chcę mówić o jakimś
jedynym wzorcu, bo to nie o
to chodzi. Największą wagę
przywiązuję natomiast do
ukazywanych na ikonach postaci świętych i ich twarzy,
które powinny być odrealnione, przebóstwione, bezcielesne.
Czy na obrazie zawsze
najważniejsza jest twarz?
- Tak. Ze spojrzeniem skierowanym na patrzącego,
co pozwala na nawiązanie
modlitewnego kontaktu z

Dziś ikona, to nierozerwalna część Pani życia?
- Ponad wszelką wątpliwość! Ikona to świat, który
tworzę świadomie i z poczuciem misji. Całą sobą jestem
artystyczną duszą. Osobą kreatywną, pragnącą rozwijać
się i nieprzerwanie poznawać
człowieka, świat i samą siebie.
Jak to jest czuć, że poprzez swoje prace łączy się
świat duchowy z rzeczywistym?
- Tworząc ikonę dotykam
sacrum. Praca nad nią to moje
katharsis. Po prostu tworzę
drzwi.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Przypomnijcie sobie, jak tu było
W miejscach, do których chętnie chodziliście. Na kawę, na ciastko, na lampkę wina. Celowo
nie przypominamy tych najbardziej charakterystycznych restauracji w Wałbrzychu, o których
można napisać tyle tomów, ile jest części „Pieśni lodu i ognia”. Nam chodzi o znalezienie „perełek”, czyli zdjęć rzadko publikowanych albo nie pokazywanych dotąd w ogóle. O to przecież
chodzi w naszej akcji „Miasto z innej strony”.
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Raz na jakiś czas staramy
się wam pokazać to, o czym
może już nie pamiętacie, albo
nie wiedzieliście, a utrwalone zostało na starych fotografiach z lat 50., 60. i 70.
Założyliśmy, że z tego akurat
okresu ciekawych zdjęć prezentujących Wałbrzych nie
jest za wiele. I bardzo się nie
pomyliliśmy.
Dzięki pracownicom Biblioteki pod Atlantami i ich
uporowi w poszukiwaniu
tych rzadkich fotografii,
pokazujemy wam miasto
z nieco innej perspektywy.
Niby nie odkrywamy żadnej Ameryki, ale zdjęcia,
które publikujemy dziś na
łamach WieszCo, były bardzo rzadko pokazywane.
Dzięki nam przypomnicie
sobie miejsca doskonale
znane – tak nam się wydaje – w których być może
byliście dziesiątki razy. Jeśli
nie zaglądaliście 50, 60 czy
70 lat temu do tych restauracji czy kafejek, bo byliście
na przykład za młodzi, to
zobaczcie, jak wyglądały.
Gdzie się znajdowały? Co
w nich było takiego wyjątkowego? Nasza akcja, w
której stawiamy sobie ambitne zadanie, żeby pokazywać charakterystyczne
miejsca Wałbrzycha, wciąż
trwa. Bibliotekarki nie mają
z nami lekko, bo proszone
o wynajdywanie „perełek”
muszą nierzadko przekopać
kilka szaf, żeby znaleźć tę
jedyną fotografię. Być może
jeszcze przez żadne media
wcześniej niepublikowaną.
I za to paniom z Atlantów
dziękujemy i nisko się kłaniamy.
Dzisiaj trzecia odsłona naszej akcji „Miasto z innej strony” i dobrze znane lokale, w
których kwitło życie towarzyskie. Pamiętacie w nich swoje
imprezki? Pozwalamy wam
powrócić choć na chwilę
do dawnych dziejów. Taki
sentymentalny powrót do
przeszłości może być całkiem
przyjemnym przerywnikiem
życia w lockdownie.
Tomasz Piasecki

» Kto nie zna tej charakterystycznej
bryły? Tak w latach
70. prezentował się największy hote
l w mieście – Sudety
(Fot. Biblioteka pod Atlantami)

» Zimowy widok Starego Zdroju. Ale
nie to jest najważniejsze,
choć zwraca uwagę odśnieżona ulica
, a musicie wiedzieć,
że był to luty 1981 roku. Zza kamienic
wyłania się Hotel
Sudety, miejsce dla wielu niedostę
pne, w któr ym nocowali
artyści, słynni spor towcy, swoje jubil
eusze organizowali
notable, bawiła się „śmietanka” (Fot
. Biblioteka pod
Atlantami/KAW – Zbigniew Pachla)

Fot. użyczone (www.obwodnicawalbrzycha.pl)

» Kierowcy mają pojechać obwodnicą Wałbrzycha latem przyszłego roku

WAŁBRZYCH

Dawno już o tym pisaliśmy
Nie chcielibyśmy nikogo urazić, ale trochę śmieszy nas cały ten serial pod
tytułem „obwodnica Wałbrzycha”. Ściganie się mediów na newsy kiedy droga
będzie przejezdna, robienie wypraw studyjnych na budowę niczym wyjazdów
do turystycznych rajów i słuchanie opowieści z Narnii. My prawie rok temu
informowaliśmy, że realny termin zakończenia budowy to lato 2022 roku.
Byli wtedy tacy, którzy śmiali się
pod nosem, że szukamy sensacji
i bijemy niepotrzebnie pianę. A
tu proszę, niedawno wszyscy, na
czele z miejskimi urzędnikami i
wykonawcami, oficjalnie potwier-

dzili, że czerwiec przyszłego roku, to
możliwy termin oddania do użytku
„Europejki”. Nie chcielibyśmy pisać
„a nie mówiliśmy”, ale wystarczyło
porozmawiać z Michałem Wrzoskiem, rzecznikiem prasowym firmy

Budimex, budującej wałbrzyską
obwodnicę, by dowiedzieć się
wszystkich konkretów.
Dlatego odsyłamy do wywiadu,
który ukazał się w WieszCo 30
marca zeszłego roku. – Założenie,

że inwestycja zakończy się w lecie
2021 roku, od początku było ambitne, ale już wiemy, że niemożliwe
do zrealizowania. Biorąc pod uwagę
wszystkie znane na dzisiaj czynniki,
lato 2022 roku, to realny termin

11
zakończenia robót i oddania drogi
do użytku – tak mówił wówczas
Michał Wrzosek. Zwróćcie uwagę
na dwa fakty. Rzecznik Budimexu
posługuje się sformułowaniem o
„wszystkich znanych czynnikach”
na koniec marca 2021 roku. Kto
zaręczy, że jutro, za tydzień lub za
miesiąc drogowcy nie napotkają na
jeszcze jedną niespodziankę? Druga
rzecz to bezpieczne sformułowanie
o „lecie 2022 roku”. A jak powszechnie wiadomo, ta pora roku
zaczyna się pod koniec czerwca i
trwa do… września. Wolelibyśmy
trzymać się najnowszych zapewnień, że „Europejką” pojedziemy w
czerwcu tego roku. Wszak koniec
tego miesiąca, to też lato. I tego
będziemy się trzymać.
Dobre informacje są takie, że od
zeszłego tygodnia na ul. Wysockiego
wrócił w niewielkim stopniu ruch.
Chodzi tylko o autobusy komunikacji miejskiej, ale zawsze to coś. Na
razie w kierunku Białego Kamienia
nie pojadą tamtędy inne pojazdy,
a organizacja ruchu w tym miejscu
pozostaje dla nich bez zmian. I to
jest konkretna informacja, a my lubimy przekazywać takie sprawdzone
wieści, a nie pisać palcem po wodzie.
My nie pudrujemy rzeczywistości,
nie piszemy o malowaniu trawy na
zielono, wyłącznie podajemy pewne
informacje. Dlatego warto czytać
WieszCo.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UM Świdnica/wizualizacja)

» Tak ma wyglądać budynek z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Leśnej w Świdnicy

ŚWIDNICA

Nowe mieszkania na horyzoncie
Od takich wiadomości miło jest zaczynać nowy rok. Wprawdzie jeszcze w grudniu Świdnica
pozyskała 4,3 mln zł na budowę nowych mieszkań komunalnych, ale my nie zdążyliśmy o tym
poinformować. Więc nadrabiamy zaległości. Nowy budynek komunalny powstanie przy ulicy
Leśnej, a pozyskana kwota to aż 80 proc. wartości inwestycji.
Przyznacie, że to bardzo
dużo, a wszystko dzięki dobrze napisanemu wnioskowi. Szacowana suma całego
zadania to ponad 5 mln zł,
ale… no właśnie, to jest

najważniejsze. W obliczu
szalejących cen, również
materiałów budowlanych
ostateczna wartość inwestycji
uzależniona jest od wyniku
przetargu.

Wiadomo na pewno, że
przy ul. Leśnej wybudowany
zostanie czterokondygnacyjny,
wielorodzinny budynek, w
którym znajdzie się 25 lokali.
O różnym metrażu: jedno-,

dwu- i trzypokojowych z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Nie zapomniano również o kierowcach. Tuż przy
nieruchomości znajdzie się 40
miejsc parkingowych, w tym

JEDLINA-ZDRÓJ

Postawili na aktywność

2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Powierzchnia
całkowita budynku wyniesie
2465,40 m. kw.
Na realizację inwestycji
miasto otrzymało wsparcie

finansowe w wysokości ponad 4,3 mln zł z Funduszu
Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego
programu budownictwa komunalnego. Wiadomo, jak
jest u nas z mieszkaniami
komunalnymi. Krucho, a tu
proszę kolejna miła niespodzianka w Świdnicy. - Cały
czas naszą wielką bolączką
jest gospodarka mieszkaniowa. Zrobiliśmy już wiele,
stawiając choćby budynek
socjalny przy ul. Robotniczej,
przebudowując kamienice
przy ul. 1 Maja i ul. Traugutta, modernizując pustostany,
zwiększając tempo ich remontów, ale to wciąż za mało
– mówi prezydent Świdnicy,
Beata Moskal-Słaniewska.
Stąd pomysł na powstanie
następnego budynku komunalnego.
W mieście ponadto powstają mieszkania w systemie
TBS. Przy ul. Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego kończy
się inwestycja (tu zostanie
oddanych 45 lokali). Kolejnych
46 mieszkań wybudowanych
zostanie przy ul. Księcia Bolka
II Świdnickiego. Wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnianej ul. Leśnej. Lada moment
zostanie ogłoszony przetarg
na wyłonienie wykonawcy tej
inwestycji. Plan jest taki, by
prace zakończyły się do końca
marca 2023 roku.
Red

» Jeśli pogoda dopisze, na szaleństwa
wybierzcie się do Jedliny

W mieście jest coraz więcej możliwości, by aktywnie spędzić czas.
A skoro ferie za pasem, to chyba
każdemu przyda się informacja, co
w tej małej miejscowości pod Wałbrzychem można robić w wolnym
czasie, a można naprawdę wiele.
Weźmy taki Park Aktywności
„Czarodziejska Góra” przy ul. Poznańskiej, w którym cały czas pojawiają się nowości. Latem były to
dmuchańce, kule wodne, strzelnica
i wypożyczalnia rowerów. Na początku zimy rozpoczęła się modernizacja tras linowych, a gdy tylko
spadł pierwszy śnieg, ruszył zimowy
tor pontonowy. Trasy „junior” i
„standard” zostały przebudowane.
Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia. Dzięki nowatorskiemu systemowi lin asekuracyjnych

użytkownicy pokonujący obie trasy
nie muszą przepinać się w trakcie
przechodzenia przez kolejne etapy.
Gwarantujemy, że dzięki temu nie
ma możliwości, byście przypadkowo wypięli się z uprzęży. –Tylko kilkanaście parków w Polsce ma tego
typu zabezpieczenia – opowiada
Wiesław Zalas, dyrektor Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju.
Idźmy dalej. Zimowy tor pontonowy powstał jako uzupełnienie
stoku narciarskiego. Ze śniegiem na
razie jest tak sobie, ale każdy liczy,
że w styczniu będzie go więcej. A
wtedy… Narciarzy i tych lubiących
ostrą jazdę na pontonach z pewnością tu nie zabraknie. Najważniejszą
zimową inwestycją jest lodowisko,
które zgodnie z planem ma zostać
uruchomione pod koniec stycznia.

Odkryty lodowy plac stanie na
terenie kompleksu „Active Jedlina”
przy ul. Kłodzkiej. Obiekt ma mieć
wymiary 36 na 14 metrów i być
wyposażony w instalację mrożącą.
Ponadto będzie tam można wypożyczyć łyżwy i niezbędny sprzęt do
nauki jazdy, tzw. pingwinki.
Czarodziejska Góra na razie czynna jest w weekendy, ale grupy
zorganizowane i wycieczki szkolne
mogą tu przyjeżdżać codziennie.
Oprócz stoku narciarskiego z wypożyczalnią pontonów, czynne są trasy
linowe, wieża wspinaczkowa oraz
strzelnica. Jest też możliwość zorganizowania ogniska i poczęstunku.
W ofercie są karty podarunkowe,
które kupicie m.in. w jedlińskiej
bibliotece. Jeśli pogoda dopisze,
podczas dolnośląskich ferii zimo-

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

To nie będzie tekst dla leniuchów i tych uwielbiających „zakręcić
się” w kołderkę. To raczej instruktaż dla tych chcących aktywnie
spędzać czas. Nie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko w Polskę, żeby
poczuć adrenalinę. Wystarczy przyjechać do Jedliny-Zdroju.

wych Czarodziejska Góra i jedlińskie
lodowisko mają być czynne codziennie. Aktualne informacje znajdziecie

na stronie www.ckjedlina.pl oraz na
Facebooku.
Red

Doczekają się obwodnicy
Obwodnice trzech dolnośląskich miast zostaną
zbudowane z dofinansowaniem pochodzącym
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jedną z
nich będzie obejście Boguszowa-Gorc.

skutek. Z całą pewnością nie
byłoby tego sukcesu, gdyby nie
wsparcie między innymi ministra

Michała Dworczyka, z którym
wspólnie zabiegaliśmy o pozyskanie tych środków – mówi
wicemarszałek województwa
Grzegorz Macko.
Nowa trasa będzie liczyła ponad 4 km i zostanie zrealizowana
etapami. W połowie przyszłego
roku, po uzyskaniu zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej, planowane jest ogłoszenie
przetargu, a w kolejnym kroku

wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Prace budowlane
rozpoczną się na przełomie lat
2022, 2023 i potrwają do połowy
2026 roku.
- To bardzo wyczekiwana i pożądana przez mieszkańców oraz samorząd inwestycja, która znacząco
wpłynie na komfort naszego życia
i rozwój gminy – mówi burmistrz
Boguszowa Sylwia Dąbrowska.
SCB

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto/wizualizacja)

» Projekt wygląda naprawdę imponująco

WAŁBRZYCH

Wraca temat remontu stadionu
W budżecie Wałbrzycha na 2022 rok znajduje się po stronie inwestycji zapis mówiący o
modernizacji stadionu sportowego na Nowym Mieście. Chodzi o pierwszy etap, który ma
pochłonąć ponad 2,5 mln zł.
- Jesteśmy na etapie zakończenia
budowy ogrodzenia, które zostało
wykonane solidnie i z solidnego

materiału. Jest to ogrodzenie trwałe,
z bramami, furtkami. Kosztowało
nas to ponad 700 tysięcy złotych.

Po konsultacjach ze środowiskiem
piłkarskim przygotowujemy projekt,
który chcemy zrealizować w przy-

GŁUSZYCA

Gdzie nie spojrzeć, tam boiska

szłym roku. Zamierzamy wybudować
boisko ze sztuczną nawierzchnią, z
oświetleniem, ale w górnej części

mieście – oprócz Sierpnicy, także
Kolce, Głuszyca Górna, Grzmiąca i
Łomnica – posiadają nowoczesne
boiska sportowe. – Naszym celem
jest zachęcić dzieci i młodzież do
ruchu na świeżym powietrzu. A jak
to inaczej zrobić jak tylko poprzez
stworzenie dogodnych warunków
do uprawiania sportu? Dlatego
celem kompleksowego projektu realizowanego przez gminę od roku
2015 było stworzenie nowoczesnej

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

swoje musiała dołożyć też gmina.
Przygotowano teren z nawierzchnią
trawiastą, wykonano ogrodzenie
wraz z bramą wjazdową i furtką,
zamontowano tzw. piłkochwyty,
postawiono nowe bramki, zamontowano siedziska oraz dwie lampy
solarne. Niby nic wielkiego. Takich
informacji jest wszędzie pełno. Boisko w Sierpnicy jako ostatnie w
gminie doczekało się modernizacji.
Teraz już wszystkie sołectwa w

obiektu oraz planujemy budowę
skateparku – deklaruje prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
Zamontowany zostanie monitoring, a centrum kierowania znajdzie
swoje miejsce w hali lekkoatletycznej. Część środków gmina ma zapewnionych z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, ale dołoży też
własne środki. Poza tym miasto złoży
wnioski o kolejne dofinansowanie.
- Skatepark i nowoczesne boisko
piłkarskie ze sztuczną murawą i
oświetleniem, na którym będą mogli
trenować piłkarze naszego Górnika,
będzie początkiem odbudowy tego
historycznego stadionu – dodaje
gospodarz Wałbrzycha. Skatepark
powstanie w miejscu dawnego placu
do gry w koszykówkę. Boisko piłkarskie ze względów topograficznych
nie będzie spełniać wymogów gry
na wyższych szczeblach rozgrywkowych, ale… - Zapewniono mnie, że
na stadionie będą mogły odbywać
się mecze w niższych ligach, z czego
się ogromnie cieszę – mówi Roman
Szełemej.
- Szczerze mówiąc pierwszy raz widzę ten projekt. Wygląda imponująco
i cieszę się, że powstanie. Przyda się
nam na pewno, ale też przyda się
wszystkim innym klubom piłkarskim,
które będą chciały z niego skorzystać
– mówił Mirosław Otok, przedstawiSCB
ciel Górnika Wałbrzych.

» Wszystkie sołectwa w Głuszycy posiadają
już nowoczesne boiska sportowe

To nie jest najlepsza pora roku na tego typu informacje, ale… po
prostu trzeba o tym wspomnieć. W Sierpnicy (gm. Głuszyca) wyremontowano boisko. Powiecie – inwestycja jak inwestycja. Ot
kawałek zielonego prostokąta z bramkami i płotem. Moglibyście
mieć nawet rację, gdyby nie jeden, mały szczegół. To ostatnie
sołectwo w mieście, które doczekało się nowoczesnego placu do
gry. Inne już mają takie boiska.
To jest już coś, dlatego warto pochwalić gminę za takie małe rzeczy.
Które może nie zdołają przebić się
„na paski” do ogólnopolskich telewizji informacyjnych, ale dla lokalnych
mieszkańców są niezwykle istotne.
Pewnie ważniejsze niż jakiś lex TVN
lub rajskie wakacje niejakiej Małgorzaty Rozenek.
Boisko zmodernizowano dzięki
środkom pozyskanym z budżetu
województwa dolnośląskiego, ale

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

- Bardzo cieszę się, że nasze starania jako władz województwa odniosły pozytywny
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infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
takiej samej we wszystkich sołectwach – mówi burmistrz Głuszycy
Roman Głód.
Boiska na terenach wiejskich pozwolą młodym ludziom uprawiać
sport nie tylko w czasie godzin
lekcyjnych, ale także popołudniami,
a także w weekendy i wakacje.
Gdy zrobi się ciepło, rzućcie w kąt
telefon, wyłączcie konsolę i pójdźcie

na boisko pokopać piłkę. Warunki
macie do tego w Głuszycy idealne.
Boiska w każdym z sołectw znajdują
się w dogodnych lokalizacjach, a
wraz z istniejącymi placami zabaw
oraz siłowniami zewnętrznymi wybudowanymi ze środków funduszu
sołeckiego stanowią małe kompleksy
sportowo-rekreacyjne. Dla wszystkich mieszkańców.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

I jak, decyzja zapadła?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiadomo o co pytamy, czy zdecydowaliście się pod koniec roku przygarnąć czworonoga z wałbrzyskiego schroniska? Jeśli tak, to mamy dwa powody do radości. Po pierwsze dlatego, że nasze
namowy okazały się skuteczne. Po drugie zaś, że zwyczajnie zrobiliście dużą rzecz, decydując się
zaadoptować kota lub psa.

NIe ma NaS W DOmU
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Fot. użyczone (LOT AW)

» To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Szczawnie-Zdroju

Do wód po sąsiedzku
Jak często cudze chwalicie, a swego nie znacie? To w kontekście urokliwego Szczawna-Zdroju, które jest na wyciągnięcie ręki, a nie przez wszystkich znane, są dostępne tam
lecznicze źródła. Czas dokładnie je opisać, a przy okazji pochylić się nad unikatowym,
XIX-wiecznym kompleksem zabudowy, w którego skład wchodzi Pijalnia Wód Mineralnych,
Hala Spacerowa i coś jeszcze.

Mowa o sgraffito, czyli technice
dekoracyjnej używanej w malarstwie ściennym, której użyto w
XIX-wiecznym uzdrowisku. Technika sgraffita ściennego polega na
nakładaniu kolejnych, kolorowych
warstw tynku lub kolorowych glin.
Następnie na zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich, gdy
jeszcze nie utwardziły się lub jak kto
woli, nie zaschły. Dzięki odsłanianiu wcześniej nałożonych warstw
powstaje dwu- lub kilkubarwny
wzór. Ale o tym może za chwilę.
Jedną z wielu atrakcji Szczawna-Zdroju, o którym było już w tej rubryce, jest Hala Spacerowa z Pijalnią
Wód Mineralnych. Jest to unikatowy
kompleks zabytkowy XIX-wiecznej
architektury. Hala w stylu klasycystycznym została ukończona w 1896
r. W tym okresie powstało wyjątkowe świadectwo minionej epoki
w postaci dekoracyjnego sgraffito,
które możecie podziwiać wewnątrz
obiektu. Przedstawia boga sztuki
lekarskiej Asklepiosa przyjmującego
z rąk bogini zdrowia Higiei czarę z
wodą mineralną „Mieszko”. Autorem alegorycznego malowidła jest

wrocławski artysta Hans Rumsch.
W dolnej części polichromii widnieje napis Experto credite (Zaufaj
doświadczonemu), a pod nim data
1599 r. wskazująca pierwszą analizę
szczawieńskich źródeł. Ich lecznicze działanie na organizm ludzki
potwierdził medyk z Jeleniej Góry
Caspar Schwenckfeld, lekarz rodu
Hochbergów. Dodajmy jeszcze, że
obraz został odrestaurowany przez
spółkę Uzdrowisko Szczawno-Jedlina
w latach 2016-2017.
Hala Spacerowa z Pijalnią Wód
Mineralnych jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej
odwiedzanych obiektów uzdrowiskowych w Szczawnie-Zdroju.
Najstarszym źródłem odkrytym w
miejscowości jest uwiecznione na
sgraffito „Mieszko”, którego istnienie potwierdzono już w XV wieku.
Budowle, które pełniły funkcję pijalni, zmieniały się na przestrzeni lat.
Czy wiecie, że wizerunek pawilonu z
1819 roku upamiętniony jest w herbie Szczawna-Zdroju? W marcu 1893
roku natomiast Hala Elizy (obecnie
nosząca nazwę Hali Spacerowej)
wraz z Pijalnią Wód uległa spale-

niu. W ostatnich latach XX wieku
wybudowano dwukondygnacyjną
Pijalnię Wód Mineralnych według
projektu berlińskich architektów. W
1992 roku obiekt po 100 latach ponownie strawił pożar. Po trwającej aż
cztery lata odbudowie Pijalnię Wód
Mineralnych oddano do użytku i dziś
może zachwycać swoją architekturą
gości. Na parterze zwróćcie uwagę
na rzeźbę szczawieńskiej nimfy
„Najady” opiekującej się zdrojem.
O opiekunce w swoim poemacie
wspomina lekarz i poeta, Neubeck
Valerius Wilhelm już w XVIII wieku.
Tu warto wspomnieć o tym, o czym
niektórzy przyjezdni lub turyści, spacerując po uzdrowisku, zapominają.
Kurację, w zależności od schorzeń
przeprowadza się kilkoma wodami.
Są to: Mieszko, Marta, Dąbrówka i
Młynarz. Ujęcia wód znajdują się w
podziemiach obiektów uzdrowiska.
Najwięcej walorów mają wody lecznicze, szczawy wodorowęglanowo-sodowo-wapniowo-magnezowe.
W czynnej codziennie Pijalni Wód
Mineralnych możecie skosztować
wielu rodzajów leczniczych źródeł,
ale o tym za tydzień.

» Piękne sgraffito możecie podziwiać w szczawieńskiej Hali Spacerowej
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» Ulica Piasta przed wojną, a konkretnie w latach 20 XX w. Po prawej – huta, w miejscu której w 1965 roku ruszy nowa baza MPO (Fot. www.polska-org.pl, zbiory Jacka Kieka)

Cztery zlewy dla tłumu ludzi
Przed przeniesieniem bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Wałbrzychu do nowej lokalizacji przy ul. Piasta na Białym Kamieniu lokalna prasa przestrzegała. Był rok 1962, a pisano o przemysłowym charakterze miasta oraz jego
niezdrowym klimacie i położeniu, które sprawiają, że stan zdrowotny i sanitarny
jest niezadowalający…
» Tak to miejsce przy ul. Piasta, gdzie wybudowano bazę
MPO, wyglądało w 1900 roku (Fot. ww.polska-org.pl)

Stara baza MPO nie posiadała odpowiednich warunków do realizacji nałożonych
na nią zadań. Brakowało
garaży, przez co wszystkie
pojazdy zakładu w liczbie 38
(o wartości od 300 do 600 tys.
zł) parkowały „pod chmurką”.
Dotychczasowe pomieszczenie, w którym garażowały,
wybudowane w 1953 roku w
czynie społecznym przez załogę, trzeba było rozebrać. Jego
budowę przeprowadzono bez
znajomości zasad budowlanych i bez właściwego nadzoru, przez co obiekt po prostu
zaczął się walić. Elementarne
zasady bezpieczeństwa wykluczały jego dalszą eksploatację. Podobnie redaktor
Trybuny Wałbrzyskiej pisał o

szatni: „Szatnia – to właściwie
zbyt elegancje określenie, nie
oddające absolutnie wyglądu
trzech ponurych salek. W jednej znajduje się tylko jedyna
wanna, 4 małe umywaleczki
i 5 sitek prysznicowych. W
dwóch dalszych salkach na
piętrze mieszczą się szafki
pracowników. Trzymają oni
w nich zarówno czystą własną
odzież i bieliznę, jak i ubranie
robocze”. Dla zobrazowania
problemu warto dodać, że
w tamtym czasie liczba zatrudnionych w MPO wynosiła
240 osób, z czego 95 kobiet
– pozbawionych możliwości
utrzymywania czystości czy
korzystania z pokoju higienicznego. Pracownicy wracali
po pracy do domu niedomyci

i niedoczyszczeni, po prostu
brudni. Autor artykułu grzmiał
dalej: „Nie zapominajmy, że
pracują przy najgorszych robotach – wywóz śmieci, fekaliów, itp. Pomyślmy, czy nie
stanowi to potencjalnego źródła roznoszenia bakterii chorobotwórczych? W domach
także nie mogą dokończyć toalety. Warunki mieszkaniowe
Wałbrzycha jak wiadomo są
wyjątkowo ciężkie, a łazienki
należą raczej do rzadkości”.
Jak wynika z artykułów prasowych, potrzeba budowy
nowoczesnej bazy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania była wtedy bardzo paląca.
Na jej terenie przy ul. Piasta
miały się znaleźć m.in. garaże
oraz nowoczesny budynek

WIESZ CO | NR 1/4.1.2022 r.

socjalny z szatniami czystymi i brudnymi (w szatniach
czystych pracownicy mieli
zostawiać własną odzież, a
szatnie brudne służyły do
przechowywania odzieży
roboczej), pomieszczeniem
do dezynfekcji, natryskami,
pokojem śniadań, kuchenką
do podgrzania napojów, pokojem lekarskim i czytelnią. Po
zatwierdzeniu dokumentacji
technicznej w marcu 1962 r.
(o czym pisałem w artykule w
WieszCo z 14.12.2021 r. pt.
„Starą lodówką w system”)
wydawało się, że wszystko
idzie w dobrym kierunku.
Ale pojawił się problem z
wykonawcą. W marcu 1962
roku Wojewódzka Komisja
Rozdziału Robót przydzieliła tę
inwestycję Miejskiemu Przedsiębiorstwu Remontowo-Budowlanemu (MPRB). Już pod
koniec kwietnia lokalna prasa
informowała, że prace miała zrealizować wrocławska
„dwójka” (prawdopodobnie
mowa o Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa
Przemysłowego nr 2), ale
ostatecznie nadal nie było wykonawcy. Koniec końców zadania podjęła się wspomniana
„dwójka”. W połowie sierpnia
1963 roku trwały już prace
przygotowawcze i częściowo
budowlane. Zniwelowano i
ogrodzono teren, wzniesiono
filary i murowane ściany hali
warsztatowej, zbudowano
budynek stacji paliw. Do dnia
31 lipca wykonane zostały
prace o wartości 912 tys. zł, a
zakładano, że do końca roku
zostaną wykonane prace o
wartości 3,8 mln zł. W końcu
nadszedł sierpień 1965 – w
tym miesiącu kosztem 12 mln
zł oddano do użytku nową
bazę MPO przy ul. Piasta w
Wałbrzychu. W połowie stycznia 1966 roku lokalna prasa
informowała czytelników o
rozszerzeniu zasięgu działania
przez ten zakład: „Z nowym
rokiem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania objęło
swą działalnością niektóre
miejscowości powiatu wałbrzyskiego a mianowicie:
Szczawno-Zdrój, Jedlinę-Zdrój,
Boguszów, Kuźnice Świdnickie
i Gorce. Mieszka tu łącznie
około 40 tysięcy ludzi, usytuowane są sanatoria, zakłady
przemysłowe i instytucje”. W
związku z rozszerzeniem terenu działania zatrudnienie w
MPO zwiększono o 35 osób,
a tabor – o pojazdy przejęte
z miejscowych zakładów komunalnych, w tym zestawy
Ursus, wozy asenizacyjne,
polewarki, itp. Pięć nadmiarowych wozów przekazano
do dyspozycji Wojewódzkie-

go Zrzeszenia Gospodarki
Komunalnej we Wrocławiu.
Rozszerzenie działalności nie
obyło się bez problemów.
Początkowo jedynie na terenie
Szczawna-Zdroju prowadzono
wszystkie prace (w tym tzw.
akcję zimową, tj. usuwanie
śniegu i posypywanie jezdni).
Inne przejęte miejscowości,
ze względu na brak piaskarek
i pługów, początkowo musiały
sobie z tymi problemami radzić same. Pewne problemy (z
wyjątkiem Szczawna-Zdroju)
były też z wywozem nieczystości, np. w Jedlinie-Zdroju
w tym celu jeździło siedem
samochodów (tzw. bajader),
a na przykład tylko z jednego
podwórka potrafiono wywieźć
pięć samochodów pełnych
śmieci. Zaległości były spore.
Do historii MPO jeszcze
wrócę, czas na przerywnik
w postaci dalszej historii
wałbrzyskich składowisk odpadów. Oprócz oficjalnych i
dzikich wysypisk w różnych
częściach miasta, w historii
Wałbrzycha zapisały się również składowiska zakładowe,
przemysłowe. Ze strzępów
informacji pochodzących z
przeróżnych źródeł (w tym
z portalu www.polska-org.
pl) udało się zlokalizować
niektóre z nich. Na przykład
huta szkła przy ul. Wrocławskiej (Państwowa Huta
Szkła Lanego i Lustrzanego
„Lustrzanka”, Zakłady Szkła
Lustrzanego „Wałbrzych”)
urządziła wysypisko odpadów
poprodukcyjnych za stolarnią,
wzdłuż linii kolejowej nr 274.
Jeden z naszych czytelników
pamięta, że wraz z kolegami
chodził tam zbierać różne
kolorowe szkiełka. Inne wysypisko huty ulokowano przy
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ul. Prostopadłej. Po likwidacji
zakładu, za sprawą osłów
„na dwóch nogach”, teren
ten przekształcił się w nielegalne wysypisko odpadów.
Można się tu natknąć np. na
zużyte opony samochodowe
(przypominam – w mieście są
dwa PSZOK-i, gdzie tego typu
odpady można bezpłatnie
zostawić). Fabryka Porcelany
„Wałbrzych” na Starym Zdroju
również miała swoje składowiska, niedaleko ul. Starachowickiej, na zachód od zakładu.
Na planie z 1924 roku większe
opisane jest jako Alte Fabrik-Halde, zaś mniejsze jako
Fabrik-Halde. W czasie budowy zachodniej obwodnicy
miasta natrafiono na jedno z
nich. Początkowo zwożono tu
żużel z zakładowej kotłowni
oraz gruz. Ponieważ w tym
miejscu odnaleziono również porcelanową stłuczkę i
formy gipsowe, wydaje się,
że później funkcję wysypiska
rozszerzono. W latach 60. i
70. zaprzestano jego użytkowania. Fabrykę z wysypiskiem
łączyła kolejka wąskotorowa,
po której odpady transportowano prawdopodobnie tzw.
kolebami. Inne zapomniane
składowisko odsłonięto podczas budowy Galerii Victoria.
Przypuszcza się, że odpady
poprodukcyjne wywoziła tu
Fabryka Porcelany „Krzysztof”.
Od jednego mieszkańca dowiedziałem się, że „Krzysztof”
na pewno miał swoje składowisko w miejscu, gdzie stoi
nowy biurowiec ZUS-u oraz w
pobliżu ul. Kasztanowej.
Czas na najmłodsze oficjalne składowisko odpadów
położone przy ul. Beethovena.
Pozwolenie na jego użytkowanie zostało wydane decyzjami

» Budynek przy obecnej ul. Starachowickiej 30. Koło niego tory kolejki biegnące z fabryki
skręcały o niemal 90 stopni w stronę składowiska fabrycznego (Fot. www.polska-org.pl,
lata 1915-1920)

prezydenta Wałbrzycha z dnia
31 grudnia 1999 r. (kwatera
1A) i z dnia 24 stycznia 2001
r. (kwatera 1B). Zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
w dniu 8 maja 2007 r. wojewoda dolnośląski wydał
decyzję o udzieleniu gminie
Wałbrzych pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji o nazwie „Składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w
Wałbrzychu” wskazując, że
powstało ono na gruntach
byłych zakładów przemysłowych (koksowni, kopalni,
a wcześniej fabryki kwasu
siarkowego), a jego teren to
część obszaru położonego
między hałdą nr 9/2 byłego
zakładu górniczego „Victoria” a nasypem kolejowym
byłego zakładu górniczego
„Wałbrzych”. Ówczesnym zarządcą składowiska było Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia
Socjalnego i gromadzono tu

» Ulica Moniuszki, autobus jedzie w stronę Nowego Glinika. Z takimi hałdami śniegu musiało
sobie kiedyś radzić wałbrzyskie MPO (Fot. Kronika zakładowa MPK, 1969 rok)

odpady komunalne i podobne
do nich, pochodzące z terenu
Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju, Jedliny-Zdroju, Głuszycy i
Walimia. Zainteresowanych
szczegółami technicznymi
składowiska (uszczelnienie,
wyposażenie w system wodociągowy, kanalizacji technologicznej i sanitarnej, kanalizacji
deszczowej) odsyłam do decyzji wymienionej w bibliografii.
Nie będę zanudzał czytelników tymi danymi. Jak wynika z opisu na stronie www.
mzuk.com.pl od 2013 roku
zaprzestano tu składowania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
dopuszczając jedynie odpady
powstające w wyniku działalności infrastruktury miasta
(zmiotki, gruz). Postanowiłem
zasięgnąć informacji u źródła,
jaki jest obecnie status tego
składowiska. Jerzy Błaszczyk,
kierownik Zakładu Segregacji i
Zagospodarowania Odpadów
poinformował mnie, że: „Skła-

dowisko jest już zamknięte
i nie przyjmuje żadnych odpadów. Obecnie MZUK sp.
z o.o. oczekuje na wydanie
decyzji przez marszałka województwa dolnośląskiego
na rozpoczęcie prac rekultywacyjnych. Po zakończeniu
rekultywacji składowiska na
jego czaszy jest planowana
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1,5 MGW”. No
dobrze, zapytacie, ale jeżeli
składowisko odpadów przy ul.
Beethovena od 2013 roku nie
przyjmuje odpadów komunalnych, to co się dzisiaj dzieje ze
śmieciami, które wrzucacie do
pojemnika? Dobre pytanie! O
tym wkrótce.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Tygodnik Wałbrzyski, 1962, 1963,
1965, 1966
2.www.polska-org.pl (dostęp
26.12.2021);
3.www.mzuk.com.pl/zsizo/ (dostęp
26.12.2021)
4.Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr
PZ 94/2007 z 08.05.2007
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

» „Stara kobieta wysiaduje” to ciekawa i efektowna
propozycja Teatru Polskiego

Jeszcze gramy
Skoro teatry, mimo nieustępującej pandemii, wciąż wystawiają spektakle i przygotowują kolejne premiery, widzowie
jakby bardziej łapczywie do nich podchodzą. Po uregulowaniu sytuacji w Teatrze Polskim we Wrocławiu, widać wyraźnie, że publiczność do niego wróciła. I chyba nie jest rozczarowana. Przykładem mogą być dwa bardzo świeże tytuły
– „Stara kobieta wysiaduje” Tadeusza Różewicza w reżyserii
Grzegorza Brala oraz „Listy… i wszystkie lądy i wszystkie
morza świata” w reżyserii Bożeny Klimczak.

Pierwszy z nich to spektakl
zrealizowany na dużej scenie
i z dużym z rozmachem. Przez
niemal dwie godziny, czyli
cały czas trwania widowiska, widzimy aż 12 postaci.
Na pierwszym planie jest
oczywiście tytułowa kobieta,
czyli… znakomity Bogdan
Koca. Mimo udziału tylu aktorów, zasadniczo przedstawienie skutecznie „ciągnie”
4 z nich, reszta stanowi tło. I
to dzięki nim tak wiele dzieje
się w „Kobiecie...”. Za całość
takiego zamieszania odpowiada założyciel Teatru Pieśń
Kozła – Grzegorz Brela. Skoro
on zmierzył się z niełatwym
tekstem Różewicza, to nie
mogło zabraknąć piosenek i
muzyki na żywo. Sekcja dęta i
fortepian brzmią imponująco,
podobnie jak dwie pieśni.
Pewnym zaskoczeniem może
być fakt, że we Wrocławiu

wybrzmiewa cały tekst poety.
Mało tego, obok niego czytane, a właściwie pisane są
(wystukiwane) na maszynie
dopisane didaskalia. Słyszymy
zatem podpowiedzi autora,
jak należy inscenizować jego
dramat. Na scenie jest kolorowo, dynamicznie i głośno, nie
oznacza to jednak, że „Stara
kobieta wysiaduje” jest łatwą
w odbiorze historią. Różewicz
uciekł od typowej fabuły. Można o tekście powiedzieć jedynie tyle, że jego bohaterowie
oczekują na III wojnę światową oraz na nową, zaśmieconą
rzeczywistość po jej zakończeniu. Mówiąc precyzyjniej,
spektakl wypełniają bardziej
lub mniej powiązane ze sobą
sceny. Pikanterii październikowej premierze dodawał fakt,
że Tadeusz Różewicz pisał ten
futurystyczny dramat w 1968
roku, właśnie we Wrocławiu.

Podsumowując „Stara kobieta
wysiaduje” to bardzo ciekawa
i efektowna propozycja Teatru
Polskiego.
Drugi, wymieniony tytuł,
także nawiązuje do Różewicza, ale tym razem do starszego brata Tadeusza – Janusza.
„Listy … i wszystkie lądy i

wszystkie morza świata” to
fragmenty twórczości i wspomnienia popularnego literata
o mniej znanym Różewiczu.
Podstawą do powstania scenariusza spektaklu posłużyła
książka Tadeusza Różewicza
„Mój starszy brat”. O dziwo,
przedstawienie nie zawiera

za dużo tekstu. Pomysł na
inscenizację wspomnień miała
Bożena Klimczak – reżyserka.
Zasadniczo oparła go na tańcu
i piosenkach. Stworzyła choreografię dla czworga tancerzy
z Wrocławskiego Teatru Tańca. Z kolei o muzykę zadbał
zespół DagaDana. Dagmara
Gregorowicz i Dana Vynnytska 7 lat temu nagrały płytę
„Listy do Ciebie” z tekstami
Janusza Różewicza. Powinny
zatem idealnie pasować do
przedsięwzięcia. I oczywiście
wykorzystały zaproszenie i
zagrały wraz z basistą Maćkiem Matysiakiem i perkusistą
Frankiem Parkerem. Jak się
okazało, to oni skradli serca
widzów. Interesujące kompozycje, znakomite wykonanie i
ujmujące głosy zrobiły swoje.
Trochę słabiej wypadli aktorzy
– tancerze. Układy taneczne
trzeba docenić, ale nie porwały. Tekstem najlepiej operowali Teresa Sawicka i Błażej
Michalski. Jednym słowem
„Listy … „ to ładne i poruszające przedstawienie. Niewiele
zabrakło, aby było znakomite.
Ewentualny niedosyt na pewno zrekompensuje kilkanaście
piosenek DagaDany.
W zbliżonej konwencji
został zrealizowany projekt
zatytułowany „Nim wstanie
dzień”. Jego pomysłodawcą,
autorem scenariusza i reżyserem jest Krzysztof Witkowski.
Ten muzyk i miłośnik jazzu
postanowił przybliżyć swoim przedstawieniem postać
Krzysztofa Komedy. Pomysł
znakomity, niestety jego realizacja już nie. Muzyczny
kwartet z Witkowskim na basie i z Michałem Koselą w roli
Komedy, wystąpił na czterech
scenach Dolnego Śląska. Ja
miałem okazję zobaczyć „Nim
wstanie dzień” w filharmonii
w Jeleniej Górze. Widzowie
wypełnili piękną salę do ostatniego dozwolonego miejsca.
Miało być magicznie... Liczyłem, że artyści zabiorą nas w
świat twórczości i nietuzinkowego życia jednego z najsłynniejszych kompozytorów

» „Listy… i wszystkie lądy i wszystkie morza świata” to poruszające przedstawienie

muzyki filmowej. Tymczasem,
ku mej rozpaczy, bo z udziałem aktora z wałbrzyskiego
teatru – Michała Koseli, byłem
światkiem czegoś w rodzaju
szkolnej akademii. Inaczej nie
można określić najbardziej banalny z banalnych pomysłów
na biografię muzyka. Bohater
chronologicznie opowiada
swój życiorys, który przerywany jest jego kompozycjami. Dzieło kończy oczywiście
„Dziecko Rosemary”. Początek
to zmartwychwstanie Komedy, który wstaje ze szpitalnego
łóżka i zaczyna swój monolog.
Monolog nie jest jednak szarżą gry aktorskiej, lecz mechanicznym klepaniem tekstu.
Tempo opowieści oraz składnia nie mają nic wspólnego z
naturalnością. Gwoździem do
trumny Koseli to jego irytujące
odwracanie się od widowni w
stronę wyświetlanych wizualizacji... Bałem się, że za chwilę
aktor wyciągnie laserowy
wskaźnik i będzie zaznaczał
czerwonym punktem, gdzie
mamy patrzeć. Tylko chwilami
twórcy udawało się wyjść
z roli odtwarzacza tekstu i
stać się Komedą. Za dużo
nie da się także powiedzieć
o basiście, perkusiście, gitarzyście i trębaczu. Genialne
kompozycje Komedy w ich
wydaniu nie porywają, nie
nadają także nowego wymiaru. Brakuje w nich polotu,
jazzowego flow. Jest w nich
jakaś niewypełniona pustka
muzyczna. Jedyną wartością
projektu Witkowskiego jest
możliwość przypomnienia
sobie lub poznania faktów z
krótkiego życia artysty. Choć
tu także można mieć uwagi,
ponieważ z tekstu Koseli wynika, że okres amerykański to
była wyłącznie niekończąca
się impreza... Może zatem
lepiej przeczytać biografię
Magdaleny Grzebałkowskiej i
ominąć z daleka „Nim wstanie
dzień”. Jak tylko wytłumaczyć
fakt, że w Jeleniej Górze twórcy zagrali bis, a sporo osób z
zachwytu wstało?
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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KULTURA / DZIEJE SIĘ

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Niekonwencjonalne koncertowanie

Już w środę 5 stycznia o godzinie 19:00 w
szczawieńskim Teatrze Zdrojowym odbędzie
się koncert Joachima Mencla. Pianisty, kompozytora, producenta muzycznego, prekursora
wykonywania współczesnego jazzu na lirze
korbowej, prof. Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, odznaczonego
m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
nazywanym „romantykiem polskiej pianistyki
jazzowej”. Mencel grał m.in. w zespołach Janusza Muniaka (CD „Contemplation”), Andrzeja
Cudzicha (CD „Simple Way”) i Nigela Kennedy’ego. Regularnie współpracuje z amerykańskim klarnecistą Bradem Terrym (płyty
„All about spring”, „Colorado”, „Live in Fort Andross”). Ceniony aranżer muzyki wokalnej, pisał i aranżował piosenki dla Ewy
Bem, Mieczysława Szcześniaka, Anny Marii Jopek czy zespołów New Life’m i El Greco. Mencel jest autorem kantaty jazzowej
na chór, orkiestrę i solistów „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, a także muzyki do filmów, spektakli baletowych i pantomimy.

Arie i duety z operetek
Z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbył się
w Świdnickim Ośrodku Kultury zaplanowany na 31 grudnia
koncert sylwestrowy. Ale co się odwlecze… Zapraszamy
jednak na występ znakomitych artystów z Wrocławia już 13
lutego tego roku o godz. 17.00. Wtedy to arie i duety z operetek m.in. „Króla Walca” i „Zemsty Nietoperza” usłyszycie
w świdnickim teatrze. Nic więc straconego!
SCB, KaR

Rok zaczynają od straszenia

Jeśli dotychczasowa twórczość Ralpha Kamińskiego kogoś nie przekonywała, a był na jego świdnickim
koncercie, to musiał przyznać, że artysta zwyczajnie
rozwalił system. Wokalista wystąpił na scenie Świdnickiego Ośrodka Kultury z materiałem z najnowszego albumu zatytułowanego „Kora”. Jego interpretacje
14 piosenek liderki Maanamu zachwyciły publiczność
do tego stopnia, że na koniec poderwała się z krzeseł
i skandowała „Dziękujemy”.
Pamiętam kilka koncertów
Kamińskiego z piosenkami z
dwóch jego wcześniejszych
płyt. Były przyzwoite i już
zdradzały talent młodego
wokalisty. Wówczas publiczność składała się głównie z
nastolatek, a on, w przerwach
między utworami, opowiadał
poruszające historie o swoim
dziadku. Minęło kilka lat i fan
twórczości Kory Jackowskiej
z Maanamu nagrywa swoje

wersje jej piosenek i rusza z
nimi w trasę po Polsce. Wśród
wielu miast znalazła się też
Świdnica.
Jeszcze w starym roku, w
niedzielny wieczór, 12 minut
po 19:00, zgasło światło. Po
chwili rozświetliła się niebieska figura Matki Boskiej. Nic
dziwnego, Kora przecież je
malowała i kolekcjonowała.
W miejscu jej oblicza pojawiła
się twarz Kamińskiego, który

z imponującą delikatnością
zaśpiewał „Łóżko”. Wokalista do kolejnych kompozycji opuszczał figurę i stawał
przed mikrofonem. A utwory
w jego wykonaniu brzmiały
zupełnie inaczej niż pierwowzory, ale bez trudu można
je było rozpoznać. Artyście w
spodniach – dzwonach i białej
podkoszulce towarzyszyło
pięcioro muzyków w czarnych uniformach. Oprócz gitar

widowni i energetyczny „Krakowski spleen”. Na pewno
wzruszyły „Po prostu bądź” i
„Kocham Cię kochanie moje”
zaśpiewana na bis. Niewiele ponad godzinny koncert
zakończyła piosenka „Po to
jesteś na świecie”. Podsumowując to, co zobaczyłem
i wysłuchałem. Z przyjemnością muszę stwierdzić, że było
to coś zupełnie wyjątkowego.

Kamiński dojrzał. Ma świadomość swojego talentu i potrafi go wykorzystać. Ten młody
człowiek na godzinę zabrał
nas do swojego magicznego i wrażliwego świata. To
była niezapomniana wizyta.
Kamiński koncertową wersją
płyty „Kora” wszedł do ścisłej
czołówki najważniejszych
polskich artystów.
Piotr Bogdański

Fot. Paulina Bogdańska

Ralph rozwalił system

i perkusji zaskoczyć mogła
obecność na scenie fortepianu i wiolonczeli. Tymczasem
wybrzmiewały kolejne hity
jak „Wieje piaskiem od strony
wojny” czy „Biegnij razem ze
mną”.
Ralph Kamiński nie nawiązywał kontaktu z widownią.
To, czego słuchaliśmy i oglądaliśmy, było precyzyjnie
zaplanowanym czymś w rodzaju spektaklu. Wokalista
nie tylko śpiewał, ale również
zmysłowo tańczył. To siadał
plecami do nas. To schodził
do widowni. To siadał na krawędzi sceny. Atmosferę podkreślały światła. W efekcie
Kamiński przypominał czasami Freddiego Mercury’ego,
a czasami dark queen. Ale
najczęściej był sobą. Mimo,
że te genialne piosenki nieodżałowanej Kory są tylko interpretowane przez młodego
twórcę, to czuć go w każdym
dźwięku. Najwięcej entuzjazmu wzbudziły „Karuzela
marzeń” zaśpiewana wśród

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

W dniach 7-8 stycznia Zamek Książ zaprasza na
Nocne Zwiedzanie. Zaczną z pełną energią, mocą i
odwagą. Dla kogo? Dla odważnych dorosłych, którzy
nie boją się ciemności. Jak długo? Około 90 minut.
Co zobaczycie? Głównie nieudostępniane dziennie
mroczne pomieszczenia. Atrakcje? Niebanalny przewodnik, paranormalne spotkania, straszne historie
(czasem histerie), dużo emocji (trochę trwogi, trochę
przerażenia, jeżeli szybko biegacie, to i śmiechu),
trochę zjaw i atrakcji noworocznych. Zakupu biletów
można dokonać przez internetowy system zamkowy
na stronie bilety.ksiaz.walbrzych.pl lub bezpośrednio
w kasie biletowej w Zamku Książ. Ceny biletów: 65
zł od osoby – w przypadku zakupu przez Internet oraz 69 zł od osoby – w przypadku zakupu biletu w kasach biletowych lub
biletomacie w godzinach otwarcia zamku.
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Okiem gracza

Sylwester już za nami, tak więc wszyscy wracają do normalności ze „świeżą
głową”, a także nowymi postanowieniami. I tu powiem wam, że w tym roku CHALLENGER
niejednokrotnie zamierzam „przytulić” swojego PC. No cóż mogę rzec, na tę
chwilę, 2022 rok zapowiada się przednio.

Prawnik radzi
Sprawy związane z przysposobieniem dziecka tłumaczy nasz prawnik
Adam Daraż.
Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieją trzy rodzaje
przysposobienia dziecka: pełne, pełne nierozwiązywalne
(całkowite) oraz niepełne.
Przysposobienie pełne powoduje, że przysposobione dziecko nabywa prawa i obowiązki
wynikające z pokrewieństwa.
Dlatego władza rodzicielska
rodziców biologicznych zanika, natomiast od teraz będą
posiadać ją rodzice adopcyjni.
Przysposobienie pełne ma tak-

że skutki w sferze dziedziczenia. Przysposobione dziecko
przestaje dziedziczyć po swoich rodzicach biologicznych.
Będzie natomiast uprawnione
do spadku po rodzicach adopcyjnych. Podobne uprawnienia będą miały jego dzieci.
Przysposobienie całkowite jest
nierozwiązywalne, co znaczy,
że rodzice, którzy przysposobili dziecko, nie mogą się
już wycofać z tego rodzaju
adopcji. Istnieje możliwość
sporządzenia nowego aktu

urodzenia dziecka, w którym
jako rodzice widnieją nowi
rodzice adopcyjni (nie ujawnia
się starego aktu urodzenia).
Odnośnie przypadku adopcji
niepełnej stosunek przysposobienia powstaje pomiędzy
rodzicami adopcyjnymi a adoptowanym dzieckiem. Nie
powstaje jednak pomiędzy
dzieckiem a krewnymi adoptujących. Ma to znaczenie,
zwłaszcza jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny i kwestie
związane z dziedziczeniem.
Rodzice naturalni są nadal
zobowiązani do alimentacji,
ale w pierwszej kolejności
obowiązek ten powinien być
realizowany przez przysposabiającego. Przysposobienie niepełne nie powoduje
również zerwania wszystkich
więzi z rodziną biologiczną.

UWAGA KONKURS

Może tak po świętach zafundować sobie mały, kulinarny „detoks”?
Pisząc o tym mamy na myśli potrawę, której raczej zabrakło na wigilijnym
stole i podczas sylwestrowych imprez. Choć kto wie, może naleśnikami
zajadaliście się także ostatnio. Ale jeśli nie, to mamy propozycję z tych
nie do odrzucenia, aby skosztować tej prostej potrawy w Fabryce Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu. Gdzie naleśniki podają na słodko
i słono, prawie ze wszystkimi, możliwymi dodatkami. Do tego dzięki
nam zjecie w tej małej knajpce taniej. Wystarczy wziąć udział w naszym
konkursie i dobrze odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Przyjrzyjcie się
fotografii. Gdzie znajdują się widoczne na zdjęciu ruiny?
Poprawną odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie w restauracji
przy składaniu zamówienia. Za wybranego przez was 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 (5 stycznia) do piątku
(7 stycznia). Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie pod
adresem www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu, a także otrzymacie na wynos.

Szczególnie patrząc na
zestawienie planowanych
premier w lutym – grafik jest
tam bardzo napięty (po części
spowodowany obsunięciami czasowymi kilku gier).
Zaczynając od samego początku miesiąca zostaniemy
zbombardowani naprawdę
dobrymi tytułami. Kontynuacja hitu od polskiego studia
Techland – „Dying Light 2”,
od dawna obiecywany (nareszcie pojawi się w Europie)
– „Lost Ark”, trzecia odsłona serii gier grand strategy
– „Warhammer: Total War

III”, dalsze losy konsolowej
ulubieńczyni Aloy – „Horizon
Forbidden West” czy „nowe
soulsy” tworzone razem z
Georgem R. R. Martinem –
„Elden Ring”.
Widzicie sami, jak bogato
„napakowany” jest luty, a
pragnę jeszcze wspomnieć
o drugiej części naprawdę
ciekawej i nieco wymagającej postapokaliptycznej gry
„Elex”, która premierę zaliczy 1 marca. Oczywiście są
to tylko wyróżnione przeze
mnie niektóre tytuły, spośród wielu innych kandyda-

Nowi rodzice nie zastępują rodziców biologicznych w akcie
urodzenia dziecka. Na rodzicach biologicznych w dalszym
ciągu ciąży również obowiązek
alimentacyjny wobec dziecka,
chociaż w pierwszej kolejności to rodzice adopcyjni są
zobowiązani do zapewnienia
dziecku środków utrzymania.
W polskim prawodawstwie
istnieje coś takiego jak przysposobienie wspólne dziecka.
Oznacza to, że dwie osoby
mogą przysposobić dziecko
jednocześnie i w polskim prawie takimi osobami mogą być
tylko małżonkowie. Oznacza
to, że jeżeli na adopcję zdecydują się partnerzy życiowi,
to tylko jedno z nich może
stać się rodzicem adopcyjnym. Przysposobienie ma
także skutki przysposobienia

wspólnego wtedy, gdy osoba
przysposobiona przez jednego
z małżonków zostaje później
przysposobiona przez drugiego małżonka. Również osoba
żyjąca samotnie może adoptować dziecko, choć nie jest to
łatwe. Osoba ubiegająca się o
przysposobienie dziecka najpierw musi odbyć odpowiedni
kurs. Często już na tym etapie
pojawiają się trudności, bo
przy kwalifikacji na kurs preferuje się małżeństwa. Podobnie
ośrodki chętniej powierzają
dzieci parom. Sąd ocenia sytuacje biorąc pod uwagę dobro
dziecka. Być może w danych
okolicznościach najlepszym
rozwiązaniem dla dziecka
będzie adopcja już teraz przez
jedną osobę niż czekanie na
nową rodzinę, która być może
nigdy się nie pojawi.

tów. Jak zwykle pokazuje
to ogrom gamingowego
świata, jaki czeka nas w
2022 roku.
Co jak co, ale to jest tylko
pierwszy kwartał tego (mam
nadzieję, obfitego w świetne
gry) roku. Tak że pozostaje
czekać i uskuteczniać swoje
świeżo wybrane postanowienia. W moim wypadku będę
podejmować próby przechodzenia gier na hardcorze
(gdzie się tylko da). A wy, nasi
wierni gracze-czytelnicy? Co
postanowiliście?
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.shutterstock.com/www.miastogier.pl/www.gry-online.pl/www.muve.pl/www.playstation.com)

Ruszamy z przytupem

SKN

Radca prawny Adam Daraż z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCYul.
Chrobrego 12/4, 58-300
Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.
pl.
Red

KUPON
Gdzie znajdują się widoczne na zdjęciu
ruiny?

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

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

» Bądźcie cierpliwi w oswajaniu
malucha z nowymi smakami
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Wiem co jem

Nie ma co wmuszać
Być może wprowadziliście w życie dwie rady, o tym, jak
prawidłowo rozszerzyć dietę dziecka oraz że niejadka z
nowymi produktami należy najpierw oswoić, zanim jeszcze
te produkty trafią na jego talerz? Jeśli to wystarczyło, by
zaprogramować malucha do jedzenia, to bardzo się cieszę.
Dla tych, którzy nadal próbują przekonać dziecko do jedzenia szerszej gamy potraw, mam kolejną, psychodietetyczną
poradę. Nie wmuszajcie!

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

Tak, wzrok was nie myli.
Wszelkie badania naukowe
pokazują, a moje zawodowe
obserwacje tylko je potwierdzają, że nie ma nic gorszego
w kwestii żywienia dzieci, niż
presja, naciski i zachęcanie do
danej potrawy.
Przypomnijcie sobie jakąś
nielubianą potrawę z dziecięcych lat. Macie jakąś? Ja mam
dwie: krupnik oraz zapiekane
warzywa korzeniowe z ogórkiem kiszonym. Na samą myśl
robię skrzywioną minę. Nie
mam pojęcia, dlaczego opiekunowie wmuszali we mnie te
potrawy, biorąc pod uwagę,
że byłam dzieckiem raczej
wszystkożernym. Faktem jest
jednak, że złe skojarzenia powodują, iż nadal tych smaków
unikam i tę zależność również
pokazują badania naukowe.
Smaki, do których spróbowania byliśmy szczególnie
przymuszani, pamiętamy na
długie lata i niechętnie po nie
sięgamy, nawet w dorosłym
życiu.
Jeśli wydaje wam się, że nie
namawiacie swojej pociechy
do jedzenia, to zastanówcie

UWAGA

KONKURS

Po godzinach spędzonych w kuchni nad świątecznymi potrawami
czas na odpoczynek. Pozwólcie, by teraz inni trochę przy was pochodzili, podali przystawkę, później danie główne, lampkę wina i deser.
Wszystko pod nos. Do tego smaczne jak u mamy lub babci na święta.
Tak jest w świdnickiej Restauracji Kryształowa, gdzie zjecie wyborny
posiłek, a dzięki nam zapłacicie za niego dużo taniej. Dokładnie o
15 proc. mniej. Musicie wziąć jednak udział w naszej zabawie i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Przyjrzyjcie się fotografii obok?
Gdzie znajduje się widoczna na zdjęciu wieża widokowa?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać go w restauracji. Wtedy otrzymacie 15-procentową bonifikatę na wybraną
przez siebie potrawę. Każdy może skorzystać z promocji, bo
nie ma limitu klientów. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od środy (5 stycznia) do piątku (7
stycznia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i
zjecie na miejscu.

się, czy zdarzyło się kiedyś
powiedzieć: „Przygotowałam tę zupkę specjalnie dla
ciebie, a ty nie chcesz jeść.
Sprawiasz mi przykrość.” Albo
„Nie dostaniesz deseru, jeśli
nie zjesz obiadu do końca”.
To są właśnie sformułowania
oddziaływujące bezpośrednio
na emocje, a przecież tego nie
chcemy uczyć naszych dzieci.
To fizjologiczne odczucie głodu i sytości powinno odpowiadać za chęć spożywania
posiłku, a nie emocje. Nagradzanie dziecka cukierkiem po
zjedzonym obiedzie zakorzenia w nim bardzo negatywny
nawyk, który może rozwinąć
się do rangi zaburzeń odżywiania w przyszłości.
Świetnie sprawdza się
szwedzki stół, który daje kontrolę rodzicom nad wyborem
potraw oraz kontrolę dzieciom
nad doborem produktów i
wielkością spożytej porcji.
Niejadek początkowo może
czuć się niekomfortowo przy
takim zastawionym stole, ale
po kilku wspólnych obiadach
powinien sam sięgnąć po
widelec.

Bądźcie cierpliwi w
oswajaniu malucha z nowymi smakami. Kto wie,
może któregoś dnia wasz

niejadek poprosi o dokładkę!
Magdalena Janusz, dietetyk Fundacji
Polskiedzieci.org

KUPON
Gdzie znajduje się widoczna na
zdjęciu wieża widokowa?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. użyczone (Harmony Clinic)

» Platforma Kinect podczas ćwiczenia bada m.in. zakres ruchomości stawów

Wiedzą, co robić po covidzie
Specjaliści Harmony Clinic działają wieloetapowo, wdrażając odpowiedni sposób terapii z
użyciem nowoczesnego sprzętu. Każdego pacjenta traktują indywidualnie, skupiając się nie
tylko na leczeniu objawów, ale także na przyczynach dolegliwości.
Profesjonalna rehabilitacja,
to klucz do odzyskania lub
utrzymania sprawności. A
jakich korzyści dostarczy wam
rehabilitacja? Przyspieszenie
powrotu do sprawności, niwelowanie skutków operacji
i zabiegów, większa efektywność leczenia chirurgicznego,
zmniejszenie powikłań po
ciąży, urazie, chorobie przewlekłej, szybki powrót do
dawnych aktywności. Chyba
już wiecie, że warto wybrać
się do Harmony Clinic mieszczącej się w wałbrzyskim
Aqua-Zdroju.
Choćby po to, żeby skorzystać z platformy Kinect.

» A może by tak relaks dla dwojga?

Bazuje ona na nowoczesnym i bardzo nowatorskim
programie umożliwiającym
prowadzenie i dokumentowanie procesu usprawniania
ruchowego z asystą biofeedbacku, czyli zbierania i
przetwarzania danych w
czasie rzeczywistym podczas
trwania terapii. Pozwala to
terapeucie na korygowanie
pacjenta, a także na odpowiednie jego mobilizowanie.
Daje także samemu pacjentowi możliwość wglądu i
samodzielnej, zrozumiałej
oraz łatwej diagnostyki, co
przekłada się na polepszenie
efektów terapii.

Ćwiczenia na platformie
Kinect odbywają się w formie
gry komputerowej, co jest
dodatkowym bodźcem motywacyjnym. Terapeuta może
jednak stale modulować przebieg treningu dostosowując
poziom trudności do potrzeb
i możliwości pacjenta. Platforma Kinect podczas ćwiczenia
bada m.in. zakres ruchomości
stawów, precyzję i szybkość
ruchu. Każdy trening pozwala
zebrać dane umożliwiające
jednoznaczną ocenę poprawności wykonanych zadań. W
czasie kolejnych sesji, przeplatanych terapią manualną,
pacjent powinien odczuwać
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Możliwości platformy Kinect:

» W Harmony Clinic każdy pacjent poczuje się dopieszczony

szeroki zakres analizowanych danych
pomiar kątów, prędkości i przyśpieszenia
terapia z biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
badanie zakresów ruchów
trening równowagi
gotowe szablony ćwiczeń oraz możliwość tworzenia własnych
obiektywizacja procesu rehabilitacji
dostosowywanie poziomu trudności ćwiczeń do aktualnych potrzeb

progres. Platforma Kinect daje
możliwość porównywania
wyników osiąganych podczas
poszczególnych treningów.
Informacje są prezentowane
za pomocą przejrzystych wykresów i zestawień.
W Harmony Clinic Wałbrzych prowadzona jest też
rehabilitacja pacjentów po

przebytej infekcji COVID-19.
Prowadzona to za mało
powiedziane, jest bardzo
skuteczna. U ozdrowieńców często obserwowane
są zaburzenia równowagi, koordynacji ruchowej i
w związku z tym zaburzenia chodu. U wielu osób
widoczne są długotrwałe

osłabienie, bóle mięśni i
stawów, bóle klatki piersiowej, a także bóle głowy. Na
skutek leżenia w łóżku podczas choroby organizm jest
mocno osłabiony, a przez to
nie ma balansu, równowagi
napięcia mięśni antygrawitacyjnych. Fakt ten może
generować bóle i napięcia w

obrębie głowy, kręgosłupa,
powodować bóle bioder.
Długotrwałe leżenie powoduje również ograniczenia
motoryki przepływu płynów
limfatycznych krwi żylnej i
wody w obrębie kończyn
dolnych, co doprowadza do
obrzęków, a także odczucie
„ciężkich nóg”. W tym wypadku zalecany jest drenaż
limfatyczny. Rekonwalescenci mają też wrażenie zagubienia rzeczywistości, wielu
ma problemy z koncentracją uwagi. Skutki choroby

dotyczą głównie układu
oddechowego i najczęściej
są to zaburzenia czynności
wentylacyjnej płuc, objawy
duszności i ograniczenia tolerancji wysiłkowej. Wystę-

pują również stany lękowe,
a nawet objawy depresji. Z
tym wszystkim doskonale
poradzą sobie specjaliści w
Harmony Clinic Wałbrzych.
Red

Fot. użyczone (Sklep Frontosa)

» Krewetkarium to również ozdoba w domu

Kolorowe „robale” w akwarium
Ich hodowla to coraz popularniejsze hobby wśród akwarystów. Dlatego dziś o tych małych
stworzeniach w waszych zbiornikach. Niepowtarzalny wygląd i łatwość w utrzymaniu sprawiają, że nawet początkujący miłośnicy wychowu zwierząt i roślin w akwariach dadzą sobie radę.

Jedzą prawie wszystko
i zabawnie podskakują,
a nawet pływają w toni
j a k r y b y. K r e w e t k i , b o
w tym wypadku akurat
o nich mowa, pieszczotliwie nazywane robalami, mogą być czerwone,

białe, bordowe, a nawet
w… paski.
Do hodowli wystarczy nawet 20-litrowe akwarium.
Oczywiście koniecznie z filtrem,
grzałką i delikatnym oświetleniem typu LED. Pewnie zastanawiacie się, jakie podłoże

w przypadku hodowli tych
„robali”, będzie najlepsze? Już
odpowiadamy – drobny piasek lub podłoże ze spiekanej
ziemi. Świetnie czują się także
na mchu, w którym poszukują
pożywienia oraz chowają się,
co akurat jest zrozumiałe.

Szczęśliwe, zdrowe krewetki, bardzo szybko łączą
się w pary. Po zapłodnieniu
samica przechowuje zapłodnione jaja pod odwłokiem
przez 5-6 tygodni. Ważne,
aby w tym okresie zapewnić
jej spokój, bo przestraszona

może porzucić jaja. Nowo
narodzone krewetki od razu
są samodzielne. Aby mogły
przeżyć i nie zostać potraktowane przez inne krewetki
i ryby jak plankton, w akwarium powinno znajdować
się wiele kryjówek i gęsta

roślinność. A tak w ogóle
krewetkarium to również
ozdoba w domu.
Daniel Sanigórski
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Poziomo:
2 - największy instrument muzyczny
klawiszowy, dęty
5 - wartość czegoś wyrażana w
pieniądzach
8 - człowiek o niespożytej energii, silny,
bardzo wytrzymały
10 - kura w okresie, kiedy znosi jaja
12 - krótkie, zabawne opowiadanie
16 - insygnium władzy królewskiej w
kształcie kuliście zakończonej pałki
17 - rzecz lub sprawa małej wartości
Pionowo:
1 - wprowadzenie do odbytnicy ciepłej
wody w celu wywołania wypróżnienia
3 - magazynowanie wody opadowej
na powierzchni ziemi, w gruncie
oraz w zbiornikach
4 - uwolnienie jednostek i grup
społecznych od zależności w strukturze
społecznej
6 - zmienny wygląd Księżyca lub planety
7 - iglasty krzew lub drzewo o drobnych,
czarnych owocach
9 - we Francji: przewodniczący rady
miejskiej lub gminnej
11 - plama z atramentu na papierze
13 - przedmiot będący sztucznym
wytworem działalności ludzkiej,
nieistniejący w naturze
14 - liść o wąskiej, ostro zakończonej
blaszce, charakterystyczny dla drzew
iglastych
15 - stłoczenie ludzi lub przedmiotów
18 - podmokła łąka

Wałbrzyszanka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
1 - pocisk używany do strzelania z kuszy – bełt
5 - miara, która miała długość
rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny - sążeń
9 - usunięcie wszystkich organów związanych z płodnością
– kastracja
10 - organiczny związek chemiczny, koordynujący pracę
zegara biologicznego u ssaków – melatonina
12 - miotana broń myśliwska
w postaci grotu z zadziorami,
osadzonego na drzewcu –
harpun
14 - hałas w połączeniu z zamieszaniem – harmider
15 - chrześcijanin ustanowiony do pomocy kapłanowi i
diakonowi w sprawowaniu
liturgii - akolita
16 - jednorodna tkanka roślinna, która wypełnia znaczną
część organizmów roślin miękisz
17 - podziemne schronienie
zwierząt – nora

Pionowo:
1 - sztuczna przynęta wędkarska na ryby drapieżne,
potocznie nazywana blachą
– błystka
2 - ogólna nazwa ryby charakteryzującej się spłaszczonym, asymetrycznym ciałem
– flądra
3 - rodzaj lalki teatralnej nakładanej na dłoń jak rękawiczka – pacynka
4 - stan znacznego poruszenia
umysłu – emocja
6 - zakład, w którym wyprawia się surowe skóry – garbarnia
7 - zbiornik lub urządzenie
do przechowywania zgromadzonej wody, cieczy, gazów
- rezerwuar
8 - największy księżyc Saturna
– Tytan
11 - obiekt samopodobny
albo nieskończenie złożony
- fraktal
13 - element ogłowia wkładany koniowi do pyska w celu
kierowania nim – wędzidło
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Piątek

23:10
TVP2

20:10

Niepokonana Jane

TVN

western, USA, 2015

niedziela
9:55

7 - 13 stycznia 2021
Poniedziałek

Lepiej późno niż później

Deadpool 2

21:40

POLSAT

ﬁlm sf, USA, 2018

TVN

Oszpecony wskutek eksperymentu Wade
Wilson, były żołnierz sił specjalnych, od
dwóch lat działa jako charyzmatyczny
Deadpool. Odnoszący sukcesy w walce ze
złem najemnik posiada moc samouzdrawiania. Pewnego dnia popełnia poważny błąd,
za który płaci bardzo wysoką cenę. Jeden
z wrogów zabija bowiem jego dziewczynę,
Vanessę. Po stracie ukochanej desperacko
poszukuje nowego celu w życiu. Pewnego
dnia spotyka na swej drodze młodego
mutanta o imieniu Russel.

20:10
TVN

Krucjata Bourne’a
thriller, Niemcy, USA, 2004

Minęły dwa lata od pościgu płatnych
zabójców za pogrążonym w amnezji byłym
szpiegiem. Jason i Marie ukryli się na
terytorium Goa, na zachodnim wybrzeżu
Półwyspu Indyjskiego. Nie znaleźli jednak
upragnionego spokoju. Jasonowi udało
się jednak zrekonstruować część faktów
z przeszłości. Wie już, że był szpiegiem
wyszkolonym przez tajną organizację
Treadstone, której agenci chcą go teraz
zabić. Mimo starań Bourne’a, na jego ślad
wpadają płatni zabójcy.

Harry Sanborn jest właścicielem wytwórni
płytowej. Nie narzeka na brak pieniędzy i powodzenia u kobiet. Interesują go wyłącznie te
co najmniej o połowę młodsze od niego. Jedna
z jego kolejnych kochanek, Marin, proponuje
mu romantyczny weekend w letnim domu
swojej matki, autorki sztuk teatralnych Eriki.
Miłe chwile nieoczekiwanie przerywa parze
powrót właścicielki posiadłości. Erica chciałaby
jak najszybciej pozbyć się uwodziciela ze swojej
przystani, którą urządziła sobie, by oddawać się
twórczości.

Wtorek

20:05

Niedziela
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komedia, USA, 2003

Dziki Zachód. Piękna Jane Hammond decyduje się poślubić jednego z najgroźniejszych
przestępców w mieście. Pewnego dnia jej
ukochany, Bill, występuje przeciwko członkom
własnego gangu. Okrutni Bishop Boys nie
tolerują jednak zdrady. Nielojalny kompan
otrzymuje osiem strzałów w plecy. Zrozpaczona kobieta postanawia sama chwycić za broń.
Jej bezkompromisowa postawa wywołuje
prawdziwą wściekłość u przywódcy bandy,
bezwzględnego Johna. Ostatnią nadzieją Jane
staje się dawna miłość.

Opowieści z Narnii:
Książę Kaspian
POLSAT

Sobota

Środa

Odważna
thriller, Australia, USA, 2007

Nowy Jork. Dziennikarka radiowa Erica Bain
wiedzie spokojne, ustabilizowane życie.
Pewnego wieczoru podczas spaceru z psem
w Central Parku ona i jej narzeczony David
Kirmani zostają napadnięci przez grupę
mężczyzn. Ciężko ranna kobieta traci przytomność i budzi się w szpitalu. Tam dowiaduje
się o śmierci ukochanego i zaginięciu psa.
Długa rekonwalescencja pozwala Erice
odzyskać zdrowie, ale jej życie zmienia się
nieodwracalnie. Oﬁara napaści długo nie
potraﬁ zapomnieć o dramacie.

Czwartek

24:00

Mamy 2 mamy

20:05

Żona na niby

TVP2

komedia, Francja, 2017

POLSAT

komedia, USA, 2011

Beztroska 47-letnia Mado prowadzi
rozrywkowe życie. Jest skoncentrowana na
sobie, ulice Paryża przemierza różowym
skuterem, lubi młodzieżowe ubrania, a do
tego nie stroni od wina i dużo młodszych
mężczyzn. Stanowi zupełne przeciwieństwo
swojej odpowiedzialnej i poukładanej
córki. Trzydziestoletnia Avril ma stałą pracę
i statecznego narzeczonego, który żyje na
jej koszt. Mado mieszka z nimi, co prowadzi
do częstych konﬂiktów. Wydaje się, że obie
zamieniły się rolami.

Danny Maccabee jest wziętym chirurgiem
plastycznym, któremu nieco gorzej
wiedzie się w życiu prywatnym. Mężczyzna jest święcie przekonany, że kobiety
są zainteresowane żonatymi facetami,
dlatego gdy spotyka zjawiskowo piękną
i dużo od siebie młodszą Palmer, ucieka
się do niewinnego kłamstwa. Roztacza
przed nią dramatyczną wizję życia u boku
okrutnej żony, która go bije i zdradza. Nie
bierze pod uwagę, że dziewczyna może
być do bólu uczciwa.

piątek

7 stycznia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy
06:05 Elif - serial
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
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce
- Ośmiornica w moim
domu
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 M jak miłość - serial
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Zacznij od zdrowia
- magazyn
11:45 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
12:10 Bożonarodzeniowa
liturgia prawosławna z
Kaplicy św. Grzegorza
Peradze w Warszawie
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:10 Uśmiech losu
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
prod. Polska
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:35 Kroniki Rajdu Dakar
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn

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 Król Lew
Pośród sawanny przychodzi na świat przyszły król.
Mały Simba uwielbia swojego ojca, króla Mufasę.

07:00 Teledysk
07:40 Res Poloniae
- O Polsce z oddali
- Bernice Falkowska
08:20 Wydarzenie aktualne
09:30 Buster Bokserem
- komedia, prod. USA,
1926, reż. Buster Keaton,
wyk. Francis Mcdonald
11:00 Sława i chwała serial TVP, reż. Kazimierz
Kutz, wyk. Joanna
Szczepkowska, Jakub
Przebindowski, Mariusz
Bonaszewski, Teresa
Budzisz Krzyżanowska,
Joanna Bogacka, Tomasz
Bednarek, Agnieszka
Sitek, Marta Bizoń, Anna
Korcz, Magdalena Cielecka
13:25 Odkrywając
Beethovena
14:30 Zagraniczny korespondent - dramat,
prod. USA, 1940, reż.
Alfred Hitchcock

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Najwyższy wyrok
22:00 13 Dzielnica
23:45 Snajper 2

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM SF

SERIAL KRYMINALNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela
18:20 Kasta - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:25 Kulisy serialu
Na sygnale - felieton
21:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
22:15 Zniewolona - serial
kostiumowy
00:15 Operacja Delta
Force 3: Wyraźny cel
- ﬁlm akcji

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Karnawał z TVP
22:00 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:10 Niepokonana Jane
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2015, reż. Gavin O’Connor,
wyk. Joel Edgerton, Noah
Emmerich
01:00 Czas zapłaty
- ﬁlm fabularny
02:50 I że ci nie odpuszczę
- komedia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Battleship: Bitwa
o Ziemię
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2012, reż. Peter
Berg, wyk. Taylor Kitsch,
Alexander Skarsgard,
Rihanna, Brooklyn Decker,
Tadanobu Asano, Liam
Neeson
22:55 Obecność
- ﬁlm horror,
USA, 2013, reż. James
Wan, wyk. Vera
Farmiga, Patrick Wilson,
Lili Taylor, Ron Livingston,
Shanley
Caswell
01:10 Kuba Wojewódzki
02:10 MasterChef
03:25 Noc magii
04:40 Kto was tak
urządził

22:40 Gwiezdne wojny:
Przebudzenie Mocy
Ren i odrodzony
z popiołów Imperium
złowieszczy Najwyższy
Porządek rosną w siłę,
a Luke Skywalker przepadł
bez wieści w chwili, gdy
galaktyka potrzebuje go
najbardziej. Rey, pustynna
zbieraczka złomu, oraz
Finn, dezerter z oddziału
szturmowców, łączą siły
z Hanem Solo i Chewbaccą
w poszukiwaniu ostatniej
nadziei na przywrócenie
pokoju w galaktyce.
01:25 Resident Evil: Zagłada
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska

16:40 Test pilota Pirxa
- ﬁlm science ﬁction
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy - Don Siegel
- cykl dokumentalny
20:00 Jak zostać królem
- komediodramat
22:05 78/52. „Psychoza”
Hitchcocka - ﬁlm
dokumentalny
23:45 Teraz animacje!
- Manifestacja geniuszu
w czterech aktach
- ﬁlm animowany
24:00 Teraz animacje!
- Dzień elektryka
00:25 Informacje
kulturalne
01:00 Popiół i diament
- dramat
02:50 Córy szczęścia
- ﬁlm obyczajowy

01:20 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:20 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program kulinarny
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:45 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:20 19 + - obyczajowy
18:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:30 Akcja aranżacja
20:00 Noce w Rodanthe
- ﬁlm obyczajowy, USA
FILM SENSACYJNY

22:10 Nocne życie
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2016, reż. Ben Aﬄeck,
wyk. Ben Aﬄeck, Zoe
Saldana, Chris Cooper,
Elle Fanning, Chris
Messina, Brendan Gleeson,
Sienna Miller
Czasy prohibicji. Grupa
ludzi walczy o lepsze
życie, marząc, by ich
amerykański sen wreszcie
się spełnił.
00:45 Zbrodnie godne
Hollywood
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
03:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
08:05 Nasz nowy dom 09:05
Pierwsza miłość 09:55
Kochane Pieniądze 10:55 Zoo
po godzinach 13:00 Święty
14:00 STOP Drogówka 16:00
Strażnik Teksasu 17:00
Święty 18:00 Kochane
Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 00:05 Underworld
Na Ziemi w ciągu wieków,
niezauważane przez ludzi,
wyrosły dwie rywalizujące
ze sobą rasy: arystokratyczne, dobrze wykształcone
Wampiry oraz brutalni
i siejący grozę Lykanie.
02:35 Królowie australijskiego lombardu

TV Trwam
11:20 Kolędy i pastorałki 11:25
Głos Polski 11:35 100 cudownych miejsc 11:45 Reﬂeksje
nad Psalmem XXIII 11:50
Prymas Stefan Wyszyński
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana
13:05 Ostatni rzeźbiarz w szkle
13:30 Msza święta 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje 14:55 Słowo
życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Tak Go pamiętam
17:05 Betafo 17:30 Geopolityka 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Westerplatte 19:00 Warto
zauważyć... 19:30 Opowieści
Theo 20:00 Informacje
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Klan - telenowela
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 - maga
zyn dla niepełnosprawnych
09:15 Sprawa dla reportera
10:20 Fascynujący świat - Miejsca kultu na świecie część
1 - cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2019, reż. Matt Barrett
11:25 Okrasa łamie przepisy magazyn kulinarny
12:00 Sam Whiskey - ﬁlm
fabularny, prod. USA
13:40 Z pamięci - felieton
13:50 Pełny obraz

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial
TVP, reż. Kinga Lewińska,
wyk. Marcin Bosak, Melania Grzesiewicz, Hanna
Nowosielska, Katarzyna
Cichopek, Emilian
Kamiński, Aleksander
Bożyk, Marcin Mroczek
07:55 Pytanie na śniadanie
11:50 Rodzinny ekspres
- magazyn
12:30 Karnawał z TVP
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
16:20 Na dobre i na złe
17:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

05:30 Uwaga! - magazyn
05:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:30 Na Tropie Dzikich
Zwierząt
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej - serial
13:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
14:10 Budując marzenia
- program lifestylowy
14:50 Kolekcja smaków
15:30 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Bischofshofen
- studio sport
16:00 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Bischofshofen
17:10 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Bischofshofen

SERIAL KOSTIUMOWY

TELETURNIEJ

KOMEDIA

14:50 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Serial fabularny
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
21:30 Hit na sobotę
- Wolny strzelec
- dramat
23:35 Zwyczajna przysługa
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2018, reż. Paulk
Feig, wyk. Anna Kendrick,
Blake Lively
01:45 Żądza śmierci - thriller
03:30 Jaka to melodia?
04:20 Z pamięci - felieton
04:25 Zakończenie

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy
20:00 The Voice Senior
- Przesłuchania
w ciemno
22:15 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:20 Kino relaks
- I że ci nie odpuszczę
- komedia
01:25 Siła przetrwania
- dramat
prod. USA, 2017, reż.
Scott Waugh, wyk. Josh
Hartnett, Mira Sorvino,
Sarah Dumont
03:15 Pajęczarki
- komedia, prod. Polska,
1993, reż. Barbara Sass
05:10 Zakończenie

18:30 Kung Fu Panda:
Święta, święta i Po
- ﬁlm komedia, USA,
2010, reż. Tim Johnson,
wyk. Jack Black, Dustin
Hoﬀ man, Angelina Jolie
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Kroniki Pucharu
Świata w skokach
narciarskich
19:35 Kroniki Rajdu Dakar
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Lepiej późno niż
później - ﬁlm komedia
23:00 Nigdy nie będę twoja
- ﬁlm komedia,
USA, 2007
01:00 Ziemia żywych trupów
- ﬁlm horror
02:45 Noc magii

POLSAT
06:00
07:55
10:10
10:40
12:40
13:45
14:40
15:45
17:45
18:50
19:25
20:00
22:40

Nowy dzień z Polsat
Wall-E
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Bogaty Dom
- Biedny Dom
Drwale i inne
opowieści Bieszczadu
Rolnicy. Podlasie
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia
Gość wydarzeń
Gala Mistrzów
Sportu 2021
Kapitan Marvel
Akcja rozgrywa się
w latach 90-tych XX
wieku. Ziemia dostaje się
w sam środek galaktycznej
wojny pomiędzy obcymi
rasami - Kree, a Skrullami.
Tytułowa bohaterka,
Carol Danvers, stanie się
jedną z najpotężniejszych
postaci Wszechświata.

FILM SENSACYJNY

01:10 Bez snu
Pracujący pod
przykrywką gliniarz
z Las Vegas, Vincent
Downs traﬁa w sam środek
gry o najwyższą stawkę,
której uczestnikami są
skorumpowani policjanci
i śmiertelnie niebezpieczni
gangsterzy. Nieudany
skok prowadzi do porwania jego nastoletniego
syna. Downs ściga się
z czasem, by go uratować
i wymierzyć przestępcom
sprawiedliwość
- ma na to jedną,
bezsenną noc...
03:35 Love Island. Wyspa
miłości
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Ucisz Serca. Piosenki
Zygmunta Koniecznego
- koncert
08:10 Informacje kulturalne
08:45 Tamte lata, tamte dni Teresa Lipowska
- magazyn
09:20 Portrety - Kazimierz Knol
- cykl reportaży,
reż. Marzena Strąk
09:35 Sztuka dokumentu
- Wielki Buster
- ﬁlm dokumentalny,
prod. USA, 2018, reż. Peter
Bogdanovich
11:25 Serialowa nostalgia Zmiennicy - serial TVP, reż.
Stanisław Bareja, wyk.
Ewa Błaszczyk, Anna Gronostaj, Irena Kwiatkowska,
Halina Rowicka, Ewa
Serwa, Wojciech Pokora
12:35 Rzeczpospolita modernistyczna
- Architektura Kurortów
- cykl dokumentalny

06:00 Castle - serial
kryminalny
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. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.
20:00 Mocne sobotnie kino:
Komornik
22:00 Umysł przestępcy

05:10 Szkoła
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Akcja aranżacja
07:50 Półtora gliniarza: Nowy
rekrut
- ﬁlm komedia,
Kanada, 2017, reż. Jonathan A. Rosenbaum,
wyk. Lou Diamond
Phillips, Lulu Wilson, Janet
Kidder
09:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:00 Sierżant Bilko
- ﬁlm komedia, USA,
1996, reż. Jonathan Lynn,
wyk. Steve Martin, Dan
Aykroyd, Phil Hartman,
Glenne Headly, Daryl
Mitchell, Max Casella,
Chris Rock
17:10 Pan i władca:
Na krańcu świata
- ﬁlm przygodowy, USA

KOMEDIODRAMAT

THRILLER

FILM SF

13:20 Jak zostać królem
- komediodramat
15:25 Z klasyką przez
Polskę
16:50 Retro kino - Człowiek
w połowie drogi
18:35 Co dalej? - program
publicystyczny
19:00 Legendy Rocka
- The Byrds
19:30 Legendy Rocka
- Al Green
20:00 Bilet do kina - Pełnia
życia - ﬁlm obyczajowy
22:05 Tribute to David Bowie
Blackstar at Basilica
Cathedral of Saint
Denis 2018
23:25 Mocne Kino - Proces
01:35 Co dalej?
02:05 W dół kolorowym
wzgórzem - dramat

00:05 13 dzielnica:
Ultimatum
Władze Paryża decydują
się wysadzić w powietrze
13 dzielnicę zamieszkałą
przez przestępców. Leito
i Damien postanawiają
temu zapobiec.
02:00 Castle - serial
kryminalny
02:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
prod. Polska
03:45 Na jedwabnym
szlaku
04:25 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Matrix
- ﬁlm S-F, USA, 1999,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne
Moss, Hugo Weaving, Joe
Pantoliano, Marcus Chong,
Gloria Foster
23:00 Inﬁltracja
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Hong Kong, 2006, reż.
Martin Scorsese, wyk.
Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson
Martin Sheen Vera Farmiga, Anthony Anderson,
Alec Baldwin
02:05 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:05
Galileo 11:10 Książę z bajki
13:15 STOP Drogówka 14:15
Science & Nature One 16:15
Najgroźniejsi kierowcy
świata
17:00 Policjantki i Policjanci
22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:15 Więźniowie dzielnicy
W slumsach Waszyngtonu
opanowanych przez gangi
14-letni Lucas, który jako
dziesięciolatek wciągnięty
został w handel narkotykami,
próbuje uchronić przed
podobnym losem swojego
młodszego brata. Jednak
wymknąć się z sideł bezwzględnych ludzi rządzących
tym interesem jest
niezwykle trudno.
02:00 Ucho Prezesa 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
10:40 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć...12:50 Siódmy
sakrament 13:15 Muzyczne
chwile 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc na
świecie 14:35 Ludwig Maria
Grignion de Montfort 15:30
Wierzę w Boga 16:00 Informacje dnia 16:10 Za Polskę
poszlibyśmy w ogień 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Mocni Jego mocą
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Manna z Nieba 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
05:10
06:00
06:25
06:55
07:00
08:00
08:30
09:05
09:35
10:00
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:15
14:15
14:25

Klan - telenowela
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
- magazyn
Weterynarze z sercem
Las bliżej nas
Serial fabularny
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Życie według świętego
Jana Pawła II
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
Przyrodnik na tropie
KOMEDIA

15:20 Poszukiwany,
poszukiwana
- komedia, reż. Stanisław
Bareja, wyk. Adam Mularczyk, Wojciech Siemion,
Jolanta Wołłejko
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Zniewolona - serial
kostiumowy
22:20 Zakochana Jedynka
- Lekarka z rajskiej
wyspy. Nagły
wypadek
- ﬁlm obyczajowy
24:00 Wolny strzelec
- dramat
02:10 Zwyczajna przysługa
- ﬁlm fabularny
04:15 Jaka to melodia?
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Zacznij od zdrowia
- magazyn
11:40 The Voice Senior
- Przesłuchania w ciemno
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022
- widowisko muzyczne
16:15 Bo w rodzinie siła
- koncert
17:40 Lajk!
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy
20:00 Postaw na milion

05:35 Uwaga! - magazyn
05:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:55 Nowa Maja w ogrodzie
07:25 Akademia ogrodnika
07:30 Budując marzenia
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Klinika naturalnego
piękna - program
lifestylowy
12:05 Co za tydzień
12:35 Kolekcja smaków
13:05 Na Tropie Dzikich
Zwierząt
13:40 Historia Kopciuszka
- ﬁlm komedia
15:35 Skoki narciarskie:
Puchar Świata
18:30 Milionerzy
19:00 Fakty
19:30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:35 Kroniki Rajdu Dakar
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:50 Dziennik
cwaniaczka 3
Dla Grega Heﬄeya idealne
wakacje nie oznaczają
wyjazdów, uprawiania
wszelakiej maści sportów
i czasu na świeżym
powietrzu. Jemu zamiast
letniej bryzy bardziej
odpowiada zapach coli,
wycieczki ograniczył by
najchętniej drogi potrzebnej na dotarcie przed
telewizor, wszelkie sporty
zaś z chęcią wymieni na
joypada. Niestety, ojciec
Grega, Frank, postanawia
zmusić syna do wykorzystania wakacji na bezpłaty
staż w swojej ﬁrmie.
09:55 Opowieści z Narnii:
Książę Kaspian
13:20 Kung Fu Panda 2
- ﬁlm animowany

07:00 Od ucha do ucha
08:00 Prawosławne Boże
Narodzenie
- kolędowanie - reportaż
09:05 Czeskie śniadanie
- serial komediowy,
prod. Czechosłowacja,
1975, reż. Frantisek Filip,
wyk. Vladimir Mensik,
Josef Vinklar, Mahulena
Bocanova, Jana Hlavacova,
Hana Maciuchová
10:10 Trzeci punkt widzenia
10:50 Pan Smith jedzie
do Waszyngtonu
- komedia, prod. USA,
1939, reż. Frank Capra
13:10 Człowiek
z wysokiego zamku
13:50 Bilet do kina - Pełnia
życia - ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania
15:55 Festiwal Eufonie
2021 - koncert
17:15 Niedziela dziecięcych
gwiazd

05:50 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
08:40 Trzej muszkieterowie
10:45 Blondynka
w koszarach
12:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Kopciuszek
14:00 Najpiękniejsze
baśnie: Deszczowa Pani
Gdy na świecie zapada
susza, młoda dziewczyna
wyrusza w podróż,
by odnaleźć i obudzić
Deszczową Wróżkę.
15:25 Piąty element
Nowy Jork w XXIII w., były
komandos Korben Dallas
wplątany zostaje w misję
ratowania świata przed
siłami zła absolutnego
objawiającymi się raz na
pięć tysięcy lat.
17:50 Narzeczony
mimo woli

05:10 Szkoła
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Szeryf z Firecreek
- ﬁlm western, USA, 1968,
reż. Vincent McEvetty,
wyk. James Stewart, Henry Fonda, Inger Stevens,
Gary Lockwood, Dean
Jagger, Jack Elam
09:30 Makłowicz w drodze
10:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:25 Tylko dla orłów
- ﬁlm wojenny, Wielka
Brytania, USA, 1969, reż.
Brian G. Hutton, wyk.
Richard Burton, Clint Eastwood, Mary Ure, Patrick
Wymark, Michael Hordern,
Donald Houston
17:40 Goście, goście III:
Rewolucja
- ﬁlm komedia, Francja,
Belgia, Czechy, 2016

06:25 Księżniczka łabędzi 08:10
Książę z bajki 10:15 Galileo
12:25 Powrót do przyszłości
Marty McFly, przeciętny
amerykański nastolatek,
zaprzyjaźniony z szalonym
wynalazcą machiny do podróży w czasie, przenosi się w rok
1955 i spotyka rodziców o 30
lat młodszych, którzy nie chcą
wziąć ślubu i spłodzić syna.
14:45 Powrót do przyszłości
17:00 Gwiazdy Kabaretu
18:00 STOP Drogówka 19:00
Galileo 20:00 Underworld 2:
Ewolucja Dalsze losy Seleny
i Michaela dwojga sprzymierzonych wojowników,
będących potomkami dwóch
ras od wieków toczących
walkę. 22:25 Atlas chmur
01:55 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 - Lista przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

FILM KRYMINALNY

FILM SENSACYJNY

FILM SF

21:00 Czas zapłaty
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 2013, reż. Eran
Creevy, wyk. James
McAvoy, Mark Strong,
David Morrissey, Andrea
Riseborough
22:50 Kino bez granic
- Na rozstaju uczuć
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2008,
reż. John Stockwell,
wyk. Susan Sarandon,
Anton Yelchin
00:40 Skazany na bluesa
- dramat
02:30 Psy 2. Ostatnia
krew
- ﬁlm sensacyjny
04:25 Rodzinka.pl
- serial komediowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Krucjata Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2004, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt
Damon, Brian Cox, Julia
Stiles, Franka Potente,
Joan Allen, Karl Urban,
Gabriel Mann
22:25 Wyścig śmierci II
- ﬁlm sensacyjny,
Niemcy, RPA, 2010,
reż. Roel Reiné, wyk.
Luke Goss, Sean Bean,
Danny Trejo, Ving Rhames,
Lauren Cohan
00:30 MasterChef
02:05 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:25 Noc magii
03:40 Kto was
tak urządził

15:10 Król Lew
- ﬁlm przygodowy
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 X-Men 2
Wzrasta napięcie
w stosunkach pomiędzy
mutantami, a ludźmi.
Do zaostrzenia konﬂiktu
przyczynia się bezprecedensowy atak nieznanego
mutanta na prezydenta
Stanów Zjednoczonych.
01:00 Włoska robota
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

18:10 Niedziela dziecięcych
gwiazd - Złote koło
- ﬁlm kryminalny,
reż. Stanisław Wohl
20:00 Lady M. - dramat,
prod. Wielka Brytania,
2016, reż. William Oldroyd,
wyk. Florence Pugh,
Cosmo Jarvis, Paul Hilton,
Naomi Ackie, Christopher
Fairbank
21:40 Scena muzyczna
22:45 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:25 Noce Cabirii
- dramat, prod. Włochy,
Francja
01:30 Teraz animacje!
- Manifestacja geniuszu
w czterech aktach
- ﬁlm animowany
01:45 Teraz animacje!

20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Need For Speed
- ﬁlm sensacyjny
Wrobiony w przestępstwo
kierowca
wyścigowy, Tobey,
szuka zemsty.
22:40 Zlecenie
- ﬁlm sensacyjny
00:25 Norweski speed
- ﬁlm sensacyjny
02:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:10 Menu na miarę
- program kulinarny

20:00 Interstellar
- ﬁlm S-F, USA, Wielka
Brytania, Kanada, Islandia,
2014, reż. Christopher
Nolan, wyk. Matthew
McConaughey, Anne
Hathaway, Jessica
Chastain, Ellen Burstyn,
Michael Caine, John Lithgow, Wes Bentley, Casey
Aﬄeck, Matt Damon
23:40 Niezłomny
- ﬁlm wojenny,
USA, 2014, reż. Angelina
Jolie, wyk. Jack O’Connell,
Domhnall Gleeson, Garrett
Hedlund, Miyavi, Finn
Wittrock
02:35 Druga strona
medalu
- talk show
03:15 Noc magii

TV Trwam
10:35 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:25 100
cudownych miejsc na świecie
11:35 Poznajemy Polskę
11:50 Kolędy i pastorałki
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków
14:00 Święty Augustyn
15:00 Dzieje apostolskie
15:50 100 cudownych miejsc
na świecie 16:00 Informacje dnia 16:10 Koncert
życzeń 17:00 7 Kościołów
Apokalipsy 17:30 Nowa
Ewangelizacja
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści z Księgi
Cnót 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel
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TVP 1
05:20 Przysięga - serial obyczajowy
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Relacja z uroczystości
Bożego Narodzenia
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Polowanie na karaluchy
- spektakl teatralny
22:35 Czołówka Świat
bez ﬁkcji
22:35 Świat bez ﬁkcji
23:40 Rob Roy - ﬁlm
02:10 Drogi wolności - serial
03:15 Oﬁcerowie - serial

TVP 2
05:30
06:20
06:55
07:30
10:45
10:50
11:20
11:50
12:30
13:15
14:05
14:35
15:10
16:00
16:35
17:15
18:00
18:20

M jak miłość - serial
Program katolicki
Familiada
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl - serial
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
Koło fortuny
- teleturniej
Kozacka miłość
- serial kostiumowy
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany
Uśmiech losu
- serial obyczajowy
Koło fortuny
- teleturniej
Familiada - teleturniej
Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
Panorama
Va Banque - teleturniej

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial
21:55 Anna German
- serial biograﬁczny
23:05 Szpiedzy
w Warszawie
- serial, prod. Wielka
Brytania, Polska, 2012,
reż. Cocky Giedroyc,
wyk. David Tennant
00:05 Ajka - dramat, prod.
Rosja, Niemcy, Chiny,
Polska, Kazachstan, 2018,
reż. Sergei Dvortsevoy
02:10 O mnie się nie martw
03:10 Na rozstaju uczuć
- ﬁlm obyczajowy

TVN
05:10
05:25
05:50
06:00
07:00
08:00
11:40
12:50
13:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:35
19:40
19:50
20:00
20:15

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Sport
Kroniki Rajdu Dakar
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:20 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
21:00 Milionerzy
21:40 Okrucieństwo nie do
przyjęcia - ﬁlm komedia,
USA, 2003, reż. Joel Coen,
wyk. George Clooney,
Catherine Zeta-Jones,
Geoﬀ rey Rush, Cedric
the Entertainer, Edward
Herrmann
23:40 Krucjata Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2004, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt
Damon, Brian Cox, Julia
Stiles, Franka Potente
02:00 Co za tydzień
02:25 Uprowadzona - serial
03:15 Uwaga!
- magazyn
03:30 Noc magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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

07:00 Muzyczne poranki
07:55 Wędrujące książki.
Stany Zjednoczone
- serial dokumentalny
08:25 Wędrujące książki.
Włochy - serial dokumentalny, prod. Niemcy, 2020,
reż. Michael Bernstein,
Anja Schürenberg
09:10 Test pilota Pirxa
- ﬁlm science ﬁction
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP, reż. Zbigniew
Chmielewski, wyk. Tadeusz Madeja, Franciszek
Pieczka, Anna Ciepielewska, Andrzej Grabarczyk,
Sławomira Łozińska
12:25 Symfonia fabryki Ursus
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Przygody Gapiszona
14:05 Reżyserzy
- Don Siegel
15:05 Pocałunek mordercy
- dramat, prod. USA, 1955
16:20 Błękitny pokój - ﬁlm

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
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
prod. Polska

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

THRILLER

20:05 MEGA HIT
- Deadpool 2
Deadpool, czyli Pyskaty
Najemnik powraca! Tym
razem jeszcze bardziej
zabawny i wygadany niż
poprzednio. Nie wszystko
jednak idzie po myśli
Wade Wilsona . Niewinne
osoby zaczynają tracić
życie, a on sam potrzebuje
pomocy.
22:45 Księga ocalenia
Rok 2044. Postapokaliptyczny krajobraz
zniszczonej Ameryki
przemierza Eli - samotnik i
wolny strzelec.
01:10 Transformers:
Ostatni rycerz
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:55 Jezioro Bodeńskie
- dramat
18:30 Informacje
kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Rodzina Durrellów
20:00 Kino Mocnych
Wrażeń - Goldﬁnger
- ﬁlm sensacyjny
22:00 Powidoki - program
publicystyczny
22:25 Panorama kina
polskiego - Obietnica
- dramat
00:10 Scena muzyczna
- Ensemble Kompopolex
01:15 Lady M.
- dramat
02:55 Informacje
kulturalne
03:30 Niepokorny
Francois

20:00 Poniedziałkowy Hit:
Pakt z mordercą
- thriller
Płatny morderca pomaga
młodej kobiecie pomścić
śmierć jej rodziny.
21:45 Need For Speed
00:15 American Fighter
- ﬁlm akcji
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:45 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:20 19 + - obyczajowy
18:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Odwróceni - serial
FILM SENSACYJNY

22:10 Godziny szczytu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Brett Ratner,
wyk. Jackie Chan, Chris
Tucker, Tom Wilkinson,
Elizabeth Pena, Philip
Baker Hall, Mark Rolston,
Chris Penn
Do Los Angeles przylatuje
detektyw Lee. Wspólnie
z miejscowym policjantem
Carterem mają uwolnić
porwaną córkę chińskiego
konsula.
00:15 Zbrodnie godne
Hollywood
01:20 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane Pieniądze 10:50 Zoo
po godzinach 12:55 Święty
13:55 STOP Drogówka
15:55 Strażnik Teksasu 16:55
Jaś Fasola 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 1944 Akcja ﬁlmu
rozgrywa się między lipcem
a listopadem 1944 roku.
23:10 W podziemnym kręgu
Rebecca, niepokonana zawodniczka, uwalnia się od
swojej przyszłości na ringu,
by zacząć nowe życie. Jednak
kiedy po kilku latach zjawia
się u niej jej siostra, Kate,
uciekająca przed sadystycznym organizatorem walk,
Jonesem, Rebecca wbrew
swojej woli znów zostaje
wciągnięta w niebezpieczny
podziemny krąg.

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Święty
na każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz 13:10
Muzyczne chwile
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Na przekór
ciemności 15:45 Święty na
każdy dzień 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Sanktuaria
polskie
16:30 Aktywna zima 16:55
Świadkowie 17:30 Na łowy
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta w intencji
Oﬁar katastrofy smoleńskiej
i ojczyzny 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce
- Dynastie. Szympansy
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:35 M jak miłość - serial
06:25 Dobre niebo nad
Beskidem - reportaż
06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:05 Uśmiech losu - serial
obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów - zapowiedź
21:05 Pełny obraz
22:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:05 Ocaleni - reality show
00:10 Magazyn śledczy Anity
Gargas
- magazyn
00:45 Pan Klein - dramat

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial
21:55 Anna German
- serial biograﬁczny,
prod. Rosja, 2012,
reż. Aleksander Timienko,
Waldemar Krzystek,
wyk. Joanna Moro,
Szymon Sędrowski,
Marat Baszarow
23:00 Enklawa strachu
- serial, prod. Kanada
24:00 Ludzkie historie
- Księga morza
01:15 Piąta władza - dramat
03:25 Ajka - dramat, prod.
Rosja, Niemcy, Chiny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:20 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
21:00 Milionerzy
21:40 Odważna
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Australia, 2007,
reż. Neil Jordan, wyk.
Jodie Foster, Terrence
Howard, Nicky Katt,
Naveen Andrews, Mary
Steenburgen
00:05 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy
prod. Polska
01:10 Na granicy światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:20 Noc magii
03:35 Kto was tak urządził

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

20:00 Piraci z Karaibów:
Skrzynia umarlaka
Jedyny w swoim rodzaju
pirat - kapitan Jack
Sparrow - powraca
z kolejnym krwawym
długiem do spłacenia oﬁarował bowiem swoją
duszę legendarnemu Davy
Jonesowi, niesamowitemu
władcy podmorskich
głębin, który teraz domaga się swej własności.
23:15 Pitbull. Ostatni pies
02:00 Czas próby
18 lutego 1952 r.
we wschodnie wybrzeże
Stanów Zjednoczonych
uderza potężny sztorm.
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:25
08:00
08:30
09:05
09:20

11:00

12:25
13:30

Co się dzieje
Teledysk
Informacje kulturalne
Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
Powidoki - program
publicystyczny
Jezioro Bodeńskie
- dramat, prod. Polska,
1985, reż. Janusz Zaorski,
wyk. Krzysztof Pieczyński,
Małgorzata Pieczyńska,
Joanna Szczepkowska, Maria Pakulnis,
Gustaw Holoubek, Andrzej
Szczepkowski, Henryk
Borowski, Krzysztof
Zaleski, Wojciech Wysocki,
Krzysztof Kowalewski
Blisko, coraz bliżej
- serial TVP, reż. Zbigniew
Chmielewski, wyk.
Franciszek Pieczka
List - ﬁlm TVP
Gorący czas
Montparnasse’u
DRAMAT

14:35 Wenecja - dramat,
prod. Polska, 2010
16:45 Urodzeni wczoraj
- komedia, prod. USA
18:30 Do dzieła - magazyn
18:55 Rodzina Durrellów
20:00 Wstęp
20:05 Teatroteka
- Porwać się na życie
- spektakl teatralny
22:10 Lekkie obyczaje
- Zwyczajna dziewczyna
- ﬁlm fabularny
00:15 Do dzieła - magazyn
00:50 Młoda Polska
- Koniec widzenia
01:20 Panorama kina
polskiego - Obietnica
- dramat
03:05 Kino nocne
- Bez litości
- ﬁlm sensacyjny

TV Puls
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
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Bez twarzy
22:35 Najwyższy wyrok
00:30 Nikomu ani słowa
02:55 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
04:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program kulinarny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes

TVN 7
05:45 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
17:20 19 + - obyczajowy
18:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
FILM SENSACYJNY

20:00 Dowód życia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2000, reż. Taylor Hackford,
wyk. Meg Ryan, Russell
Crowe, David Morse,
Pamela Reed, David
Caruso, Anthony Heald
22:55 Pierwsza
noc oczyszczenia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Francja, 2018, reż. Gerard
McMurray, wyk. Y’lan
Noel, Lex Scott Davis,
Joivan Wade, Mugga,
Marisa Tomei
00:55 Zbrodnie godne
Hollywood
01:55 Druga strona
medalu
- talk show
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:50 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Kochane
Pieniądze 10:50 Zoo po
godzinach 12:55 Sędzia Judy
13:55 STOP Drogówka
15:55 Strażnik Teksasu 16:55
Jaś Fasola 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Podróże z diabłem
Transport kokainy przemycanej przez Stany Zdjednoczone z Meksyku do Kanady
znika gdzieś po drodze.
Przywódca narkotykowego
kartelu wysyła swoich dwóch
najlepszych ludzi, by zbadali
przemytniczy łańcuch i odkryli co się stało.
23:00 Najczarniejsza godzina
00:50 Anatomia głupoty
według Richarda Hammonda
01:50 Pękniesz ze śmiechu
02:50 Trans World Sport

TV Trwam
11:35 Święty na każdy dzień
11:40 Ma się rozumieć 11:50
Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz - 10
przykazań 13:10 Muzyczne
chwile 13:25 Słowo życia
13:30 Msza święta 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Śladami
apostoła Pawła
15:15 „Ojcu Świętemu się nie
odmawia...” 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
16:10 Jestem mamą
16:30 Cmentarz 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 19:25 Święty na
każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potraﬁ
20:00 Informacje 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1
05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial
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
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Miłość w Wiedniu
- komedia romantyczna
22:50 Wojtyła. Śledztwo
- ﬁlm dokumentalny
00:15 Tajemnicze porwanie
- ﬁlm fabularny
01:50 Tajemnica Enigmy
- serial TVP
02:40 Bodo - serial
03:50 Wojsko - polskie.pl
04:15 Notacje

TVP 2
05:30
06:25
06:55
07:30
10:40
10:50
11:20
11:50
12:30
13:15
14:05
14:35
15:00
15:10
16:00
16:35
17:15
18:00
18:20

M jak miłość - serial
Pożyteczni.pl
Familiada
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl - serial
komediowy
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
Koło fortuny
- teleturniej
Kozacka miłość
- serial kostiumowy
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany
Koło Fortuny
Uśmiech losu - serial
Koło fortuny
- teleturniej
Familiada - teleturniej
Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
Panorama
Va Banque - teleturniej

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
21:55 Anna German - serial
biograﬁczny, prod. Rosja,
2012, reż. Aleksander
Timienko, Waldemar
Krzystek, wyk. Joanna
Moro, Szymon Sędrowski
23:00 Enklawa strachu
- serial, prod. Kanada
24:00 Mamy 2 mamy - komedia, prod. Francja, 2017
01:45 McMaﬁa - serial
02:50 Ucieczka z Dubaju,
tajemnica zaginionej
księżniczki - ﬁlm

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:40 Kroniki Rajdu Dakar
19:50 Pogoda
20:00 Uwaga! - magazyn
20:15 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 Jeszcze większe
dzieci
Lenny przeprowadził się
z Los Angeles do rodzinnego miasteczka, tam gdzie
się wychował.

07:00 Teledysk
08:00 Do dzieła - magazyn
08:20 Rzeczpospolita modernistyczna
09:05 Urodzeni wczoraj komedia, prod. USA, 1950,
reż. George Cukor, wyk.
Judy Holliday, Broderick
Crawford, William Holden
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:20 Latarnik - ﬁlm TVP, reż.
Zygmunt Skonieczny,
wyk. Józef Pieracki, Józef
Osławski, Eugeniusz
Wałaszek, Antoni Jurasz,
Stanisław Michalski, Krystyna Tolewska, Sławomir
Misiurewicz, Krzysztof
Kiersznowski
13:30 Artyści antagoniści:
Vincent Van Gogh i Paul
Gauguin
14:35 Nauczycielka
16:25 Siostry - ﬁlm dokumentalny, reż. Michał Hytroś

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Twarze w tłumie
Anna zostaje zaatakowana
przez zabójcę, po
czym traci zdolność do
rozpoznawania twarzy. Od
tego czasu żyje w strachu,
nie wiedząc, kim mógł być
napastnik.

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

DRAMAT

THRILLER

20:20 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
21:00 Milionerzy
21:41 Usta Usta
- serial, Polska
23:45 Wyścig śmierci II
- ﬁlm sensacyjny, Niemcy,
RPA, 2010, reż. Roel Reiné,
wyk. Luke Goss, Sean
Bean, Danny Trejo, Ving
Rhames, Lauren Cohan
Żeby wydostać się
z więzienia, kryminalista
Carl Lucas bierze udział
w śmiertelnie niebezpiecznych wyścigach
samochodowych.
01:55 Uwaga!
- magazyn
02:10 Noc magii
03:25 Kto was tak urządził

22:10 Boski żigolo
w Europie
Po serii życiowych
niepowodzeń Deuce
Bigalow jedzie do kolegi,
który mieszka w Amsterdamie. Na miejscu ma
zamiar doskonalić swoje
umiejętności żigolaka.
Wkrótce odkrywa istnienie
elitarnej, tajnej organizacji zrzeszającej męskie
prostytutki, w rankingu
której znajduje się na
szarym końcu.
00:00 Gotowi na wszystko.
Exterminator
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:55 Rysa - dramat,
prod. Polska, 2008
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Czarna żmija - serial
20:00 Na wschód od Hollywood - Mali mężczyźni
- dramat
21:40 Więcej niż ﬁkcja
- Pory roku w Quincy:
Cztery portrety Johna
Bergera
23:25 Jazz - Music Live
Collection - Ararat
01:05 Informacje kulturalne
01:40 Lekkie obyczaje
- Zwyczajna dziewczyna
- ﬁlm fabularny
03:45 Kino nocne - Tęsknota za
światłem - ﬁlm dokumentalny
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

22:05 Uwięziona
w mroku
- thriller
Niewidoma kobieta
zostaje napadnięta przez
mężczyznę sądzącego, że
w jej mieszkaniu znajdują
się drogocenne diamenty.
23:55 Joe
02:15 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:45 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery
na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
17:20 19 + - obyczajowy
18:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
FILM WOJENNY

20:00 Niezłomny
- ﬁlm wojenny, USA, 2014,
reż. Angelina Jolie, wyk.
Jack O’Connell, Domhnall
Gleeson, Garrett Hedlund,
Miyavi, Finn Wittrock
22:55 Nić widmo
- ﬁlm obyczajowy, USA,
Wielka Brytania, 2017, reż.
Paul Thomas Anderson,
wyk. Daniel Day-Lewis,
Vicky Krieps, Lesley Manville, Camilla Rutherford,
Gina McKee
01:35 Zbrodnie godne
Hollywood
02:40 Druga strona
medalu
- talk show
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Kochane
Pieniądze 10:50 Zoo po
godzinach 12:55 Sędzia Judy
13:55 STOP Drogówka 15:55
Strażnik Teksasu 16:55 Jaś
Fasola
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:05 M jak morderca Archer
wraz z kryminalnym proﬁlerem Willemem Ruineymem
i dziennikarką śledczą Christi
Davies próbują schwytać
seryjnego mordercę.
Sprawa staje się jedną
z najtrudniejszych w karierze
doświadczonych policjantów,
wciągając całą trójkę w wisielczą grę. 23:05 Hooligans
2 - do ostatniej krwi 01:05
Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego Franciszka z Watykanu 10:55 Misjonarze Afryki
11:25 Jestem mamą 11:40
Prosto o gospodarce 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz 13:10
Muzyczne chwile
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Święta
Rita z Casci 15:35 Muzyczne
chwile 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Wyszyński - historia 17:00
Po stronie prawdy 17:30
Rykoszetem 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

13 stycznia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
na Jasnej Górze
07:30 Pełnia Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny
10:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce
- Dynastie. Lwy - ﬁlm
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:30 M jak miłość - serial
06:20 Zacznij od zdrowia
- magazyn
06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Chełmska Hodegetria
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny teleturniej, reż. Tomasz
Motyl
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:10 Uśmiech losu - serial
obyczajowy
16:00 Koło fortuny - teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość

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
prod. Polska
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:40 Kroniki Rajdu Dakar
20:00 Uwaga!
- magazyn
20:15 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
20:05 Żona na niby
Maccabee spotyka
dziewczynę swoich
marzeń. By zakamuﬂować
kłamstwo, mężczyzna
zmusza swoją asystentkę
do udawania jego
wkrótce-byłej-żony.

07:00 Teledysk
07:55 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...- Niedziela
dziecięcych gwiazd
09:25 Rysa - dramat, prod. Polska, 2008, reż. Michał Rosa,
wyk. Jadwiga Jankowska-Cieślak, Krzysztof
Stroiński, Ewa Telega,
Mirosława Marcheluk,
Teresa Marczewska
11:00 Blisko, coraz bliżej serial TVP, reż. Zbigniew
Chmielewski, wyk. Tadeusz Madeja, Franciszek
Pieczka, Ewa Żylanka,
Jerzy Grałek
12:25 Grand Bassin - ﬁlm
12:35 Ciemnego pokoju nie
trzeba się bać - ﬁlm
13:30 Wędrujące książki.
Kolumbia - serial
dokumentalny
14:10 Anatomia
morderstwa
- dramat, prod. USA, 1959

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
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Poznaj moich
Spartan
Leonidas prowadzi grupę
trzynastu Spartan do walki
przeciwko Persom.
21:40 Wielki ﬁlm

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA ROMANTYCZNA

DRAMAT

FILM AKCJI

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela
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
23:15 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:10 Magazyn Ekspresu
Reporterów
01:10 Tanie Dranie
01:55 Nowa - serial
02:50 Ocaleni - reality show

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP,
reż. Grzegorz Dębowski,
wyk. Jakub Wieczorek,
Katarzyna Glinka
20:40 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz - felieton
20:55 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP, reż. Artur
Żmijewski
21:55 Anna German
- serial biograﬁczny,
prod. Rosja
23:00 Enklawa strachu
- serial, prod. Kanada
24:00 Pogranicze - thriller,
prod. USA, 2008,
reż. Kevin Bray
01:40 Zemsta o jasnych
oczach - serial
03:40 Jedyny świadek
- serial kryminalny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:20 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
21:00 Milionerzy
21:40 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:50 Złodziejka
tożsamości
- ﬁlm komedia, USA, 2013,
reż. Seth Gordon, wyk.
Jason Bateman, Melissa
McCarthy, Jon Favreau,
Amanda Peet, Robert
Patrick
01:00 Usta Usta
- serial, Polska
02:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:05 Noc magii
04:20 Kto was tak
urządził

22:40 Nie kłam kochanie
Miłość zwycięży wszystko!
Nawet nauczy mówić
prawdę tak notorycznego
kłamcę, jakim jest Marcin.
Jest królem życia: ma
pieniądze, robi karierę,
lubi kosztowne rozrywki
i kobiety. Jednak pewnego
dnia traci wszystko.
Wczoraj człowiek sukcesu,
dzisiaj ﬁnansowe dno. Jest
jednak nadzieja: ciocia
Nela z Anglii.
00:50 Brooklyn
03:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

17:00 Blanka - dramat, prod.
Włochy, Filipiny, 2015
18:25 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Sir Leszek
Borysiewicz - rozmowa
18:50 Czarna żmija - serial
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu
- Do widzenia,
do jutra
21:45 Odkrywając
Beethovena
23:00 Res Poloniae
23:45 Na wschód od Hollywood - Mali mężczyźni
- dramat, wyk. Greg
Kinnear, Jennifele, Paulina
Garca
01:20 Kino nocne
- Autoportret
02:00 Chaos - ﬁlm obyczajowy

23:25 Norweski speed
Kierowca po przejściach
bierze udział w nielegalnym wyścigu przez
Skandynawię. Dołącza do
niego córka, z którą relacje
nie układają się najlepiej.
01:10 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
02:10 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:30 Menu na miarę
- program kulinarny
04:15 Z archiwum
policji
05:00 Rodzinny interes

TVN 7
05:45 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery
na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:20 19 + - obyczajowy
18:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
KOMEDIA

20:00 Złe Mamuśki II:
Jak przetrwać święta
- ﬁlm komedia, USA, Chiny,
2017, reż. Jon Lucas, Scott
Moore,
22:15 Matrix
- ﬁlm S-F, USA, 1999,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne
Moss, Hugo Weaving, Joe
Pantoliano, Marcus Chong,
Gloria Foster
01:00 Krwawa
układanka
- serial, USA
02:05 Druga strona
medalu
- talk show
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane Pieniądze 10:50 Zoo
po godzinach 12:55 Sędzia
Judy 13:55 STOP Drogówka
15:55 Strażnik Teksasu
16:55 Jaś Fasola
18:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny 21:00
Dzieci z Jedwabnego Szlaku
Oparta na faktach opowieść
o brytyjskim reporterze,
George’u Hoggu, który ocalił
60 chińskich sierot w czasie
wojny chińsko-japońskiej.
W 1937 roku Hogg jedzie do
Szanghaju, by relacjonować
inwazję japońską na Nankin.
23:40 Hooligans 3 Dwyjechać,
by zacząć nowe życie.
Teraz prowadzi własny klub
bokserski i jest przekonany,
że tamten etap ma już dawno
za sobą.

TV Trwam
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:15 Muzyczne chwile
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:30 „Bóg się rodzi”. Koncert
kolęd i pastorałek 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 Bożonarodzeniowe zwyczaje Podhala
17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel
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Fot. Dominik Hołda

» Siatkarze z Wałbrzycha stary rok zakończyli
na 5 miejscu w ligowej tabeli

Solidnie i z zapleczem
Siatkarze KPS-u Chełmca Wałbrzych nieźle radzą sobie w grupie trzeciej II ligi. Dobrą formą błyszczą z kolei występujące szczebel niżej
rezerwy.

Poprzedni sezon dla Chełmca
nie był najłatwiejszy. Wałbrzyszanie za wszelką cenę chcieli uniknąć gry w play-out, co ostatecznie
się udało. Nasi zakończyli sezon
z bilansem 7-11 i zajęli szóste
miejsce w lidze, ostatnie z tych
bezpiecznych.

Przerwa pomiędzy sezonami tradycyjnie oznaczała roszady w składzie. Karierę zakończył doświadczony rozgrywający Maciej Leński, który
został trenerem w drugoligowym
klubie siatkówki kobiet ze Świdnicy.
W Chełmcu mocno postawili na młodzież. Do zespołu seniorów na stałe

włączono sześciu wychowanków
(Miłosz Baran, Dominik Płużka, Błażej
Dudzik, Dawid Szymków, Kacper
Laskowski i Bartłomiej Nackowski).
Nowym atakującym został 24-letni
Piotr Trzeciak, wcześniej grający w
Astrze Nowa Sól i Chrobrym Głogów.
Na pozycji rozgrywającego Leń-

skiego zastąpił Artur Sławnikowski,
związany wcześniej ze wspomnianą
Astrą, a element doświadczenia pod
siatką dorzucił 33-letni Adam Michalski, w poprzednich rozgrywkach w
Chrobrym Głogów. W zespole pozostali doskonale znani w Wałbrzychu
Sebastian Zieliński (przyjmujący,

Na samym szczycie

libero), Wojciech Stawiany (libero),
Marcin Dereń (przyjmujący) i kapitan
Karol Szczygielski (środkowy). Drugi
sezon w Chełmcu zalicza z kolei
Przemysław Sypko. Wychowanek
AKS Strzegom bronił także barw
Gwardii Wrocław oraz Norwida
Częstochowa.
Sezon wałbrzyszanie rozpoczęli od
wygranych z Volleyem Jelcz-Laskowice i SMS-em Spała oraz porażką
z silnym AZS-em Częstochowa. W
kolejnych trzech pojedynkach zafundowali kibicom pięciosetowe dreszczowce. Dwa z nich, z Legionem
Skalmierzyce oraz WKS-em Wieluń
zakończyły się niepowodzeniami.
Zwycięstwo przyniosła batalia z
Czarnymi Rząśnia, w decydującym
secie 18:16.
W listopad podopieczni Fabiana Kurzawińskiego weszli z nową
energią, bo pokonali Ziemię Milicką
3:0 oraz Bielawiankę Bielawa 3:1.
W dwóch następnych meczach
Chełmiec walczył o punkty u siebie.
Oba spotkania przyniosły bezkompromisowe rezultaty: 0:3 z Eco-Team
AZS-em Stoelzle Częstochowa oraz
3:0 z Hetmanem Włoszczowa. Gdy
nasi zwyciężyli na trudnym terenie w
Legnicy, wydawało się, że pójdą za
ciosem w wyjazdowej potyczce z Volleyem Jelcz-Laskowice. Tak się jednak
nie stało, gospodarze zwyciężyli bez
straty seta, a 2021 rok nasi zakończyli domową porażką z liderem, czyli
akademikami z Częstochowy.
Po trzynastu rozegranych meczach
Chełmiec ma na koncie siedem
wygranych, co daje piąte miejsce w
tabeli (na trzynaście ekip). W III lidze
dolnośląskiej może podobać się za to
postawa zespołu rezerw. Chełmiec II
wygrał dziesięć z jedenastu meczów
i przewodzi stawce (w rozgrywkach
startuje jedenaście drużyn).
Dominik Hołda

» Oby jak najdłużej zawodniczki
Chełmca były na szczycie tabeli

Już w poprzednim sezonie gra ekipy Marka Olczyka
mogła się podobać. Drugie
miejsce w grupie trzeciej katapultowało wałbrzyszanki
do turnieju ćwierćfinałowego,
który nasze dziewczęta przeszły bez większych kłopotów.
Marsz po awans zakończył się
w półfinale, na trzech przegranych meczach.
Latem w składzie doszło do
kilku przetasowań. W zespole
pozostał jego kręgosłup, czyli
posiłki ze Świdnicy w postaci
kapitan Aleksandry Małodobrej i Natalii Gezelli (przyjmujące). W drużynie nadal
występują atakujące Nicole
Jochym i Pamela Łuszczyńska,

pewna w odbiorze piłki libero
Agata Olejniczak, a także
wychowanki wałbrzyskiej
siatkówki, grające na środku
bloku bliźniaczki Julia i Judyta Rzeczyckie. Do Chełmca po roku przerwy wróciła
rozgrywająca Aleksandra
Druciak, także w przeszłości
związana z Polonią Świdnica. Druciak miała za zadanie
zastąpić Oliwię Łuszyńską,
która przeniosła się szczebel
wyżej. Nowymi twarzami
w Chełmcu są Białorusinka Darya Khomich (środkowa), przyjmujące Agnieszka Pietraszewska i Patrycja
Telega oraz libero Paulina
Ponikiewska. Debiut w dru-

żynie seniorek zanotowała
także kolejna z wychowanek wałbrzyskiej siatkówki,
Otylia Gawlik.
Start sezonu naszego
zespołu był wymarzony –
trzy zwycięstwa bez straty
punktów, kolejno z Sarim
Żory, AZS-em AWF Wrocław
oraz Volleyem Chrząstowice.
Pierwsza porażka przyszła
pod koniec pierwszego miesiąca sezonu. 23 października
Chełmiec uległ w Hali Wałbrzyskich Mistrzów Volleyowi
Świdnica 2:3. W kolejnych
dwóch starciach ponownie
decydował tie-break. W pojedynkach z Sokołem Katowice
i Energą II Kalisz nasze radziły

Fot. Dominik Hołda

II liga, grupa trzecia: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych zakończył 2021 rok na ligowym tronie. Nasze
siatkarki wygrały dziesięć z dwunastu meczów.

sobie ze zmiennym szczęściem, wygrywając tylko ten
pierwszy pojedynek. Porażka
z kaliszankami wstydu absolutnie jednak nie przynosi, bo
to wicelider rozgrywek. Jak
się okazało, więcej potknięć
Chełmiec już nie zanotował,
wygrywając sześć kolejnych

meczów (w tym wszystkie
w grudniu). Co niezwykle
istotne, seria zwycięstw dostarczyła komplet punktów,
bo ani razu wałbrzyszanki nie
potrzebowały pięciu setów,
by rozstrzygnąć rywalizację na swoją korzyść. Dobra
forma cieszy tym bardziej,

że od połowy rundy Chełmiec musiał sobie radzić bez
kontuzjowanej Karoliny Olczyk. Pomimo problemów
zdrowotnych tej środkowej,
pierwsza połowa 2022 roku
pod wałbrzyską siatką zapowiada się optymistycznie.
Dominik Hołda
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fani, zawodnicy, trenerzy, członkowie
zarządu – wszyscy jednoczą się w
pogoni za szczęśliwym zakończeniem.
Pęd paradoksalnie może przeobrazić
się w postój, bo kłody pod nogi rzuca
presja. Wydaje się olbrzymia, wychodzi
na parkiet, czai się za plecami, przypomina o sobie w każdej kolejce. Myśl
o awansie rozpala zmysły, ale także
przytłacza. Dla wielu to jedyna droga,
pozbawiona bocznych uliczek czy alternatywnych rozwiązań. A jeżeli się nie
uda? Co czeka Górnika za zakrętem?
To może być podróż w nieznane. Od
rzeczywistości do nicości w jeden krok.
Dwa światy może oddzielić jeden rzut,
jeden punkt, jedna sekunda. Pierwsza runda była ostrzeżeniem przed
rychłą zgubą lub… eksplozją radości.

Fot. Alfred Frater

» Kibicujmy naszym z miłości do klubu i barw, z poczucia
przynależności do koszykarskiej wspólnoty wspólnoty

Miłość

Wszystkiego czerwonego
Pierwsza runda Suzuki 1 Ligi za nami. Górnik Trans.eu Wałbrzych wygrał dwanaście z szesnastu meczów i utrzymuje się w czołówce. Na
kolejne tygodnie zmagań nie spoglądamy jednak przez różowe okulary.
Dominują odcienie czerwieni.
Jak choćby zaschnięta plama krwi
na koszulce, twarze zaczerwienione
ze złości, paląca się lampka z tyłu
głowy czy choćby… miłość, która
ma przecież kolor czerwony.

Krew

Ten obraz nadal tkwi w mojej
głowie. Mówi więcej niż tysiąc słów.
Plama krwi na białej koszulce meczowej Kamila Zywerta zrobiła na
mnie wrażenie. Było to po meczu z
GKS-em Tychy, wygranym przez wałbrzyszan po dogrywce. W finalnym
meczu przed Bożym Narodzeniem
nasi sprawili kibicom świąteczny
cud, odwracając losy spotkania w
ostatniej (dosłownie) sekundzie.
Pomeczowa konferencja prasowa

miała miejsce tradycyjnie w ciemnym,
pozbawionym okien pomieszczeniu
technicznym Aqua-Zdroju. Koszykarze
oraz trenerzy zapragnęli rzucić nieco
światła, życząc kibicom wszystkiego
dobrego podczas świąt. Zamiast Św.
Mikołaja w czerwonym kubraczku, w
głowie pozostał jednak obraz krwi na
trykocie naszego rozgrywającego. To
symbol walki, oddania i poświęcenia,
silny argument w ustach Górników,
którzy apelowali do kibiców o ciągły
szacunek i nieustanne wsparcie.

Złość

Apel nie wziął się znikąd. Podczas
meczu z GKS-em kibice czerwienili się
ze złości. Wrażenia z parkietu przyprawiały ich o ból głowy i wywoływały

grymas na twarzy, czego efektem były
pozbawione pochlebstw okrzyki. Górnik pokonał rywala sumą indywidualności, a nie siłą zespołu. W kolejnym
już ligowym meczu biało-niebieskim
zabrakło wyrazu i polotu. Krzysztof
Jakóbczyk bez powodzenia szuka
otwartych pozycji do rzutu, Damian
Cechniak od dawna walczy z urazami, a funkcjonowanie zespołu jest
ściśle uzależnione od obecności na
parkiecie wspomnianego Zywerta.
Serie zwycięstw znikają z pamięci
jak zeszłoroczny śnieg. Gnieżdżą się
z kolei myśli o niemocy w Opolu,
wstydliwej porażce w Łowiczu, czy
nokaucie w Łańcucie. Wałbrzych jest
sportowo nienasycony, niespełniony,
niecierpliwy. Koszykarze od trzech

Kilka pokoleń, jeden sport

sezonów usiłują wyważyć drzwi na
salony. Dwa lata temu przeszkodziła
pandemia, przed rokiem zabrakło
dwunastu minut w decydującym meczu finałów. Porażka jest jak otwarta,
niezaleczona rana. Piecze i domaga się
zwycięstw. Złotego pucharu, który w
maju ma okazać się jedynym skutecznym remedium na wszelkie bolączki.

Ostrzeżenie

Czerwony nas ostrzega. W sygnalizacji drogowej to postój, z kolei w
górniczej koszykówce może oznaczać zastój. Po raz pierwszy od lat
w Wałbrzychu głośno i wyraźnie
mówi się o chęci powrotu do elity,
o pościgu za urzeczywistnieniem
marzeń. Samorządowcy, sponsorzy,

Trzymajmy kciuki, uwierzmy w
powodzenie tej misji, a presji nie
wpuszczajmy do hali. Górnik przegrał
cztery mecze, ale wygrał przecież
dwanaście. Nie jest liderem, ale siedzi
przy tym samym stole z największymi w Suzuki 1 Lidze. To doskonała
pozycja do ataku, wywrócenia stołu
i rewolucyjnego przewrotu. Żaden z
rywali nie dysponuje zawodnikami z
większym potencjałem i talentem. To
Górnik ma w swoich szeregach Piotrka Niedźwiedzkiego, który gdy tylko
złapie tchu w piersiach, będzie dla
rywali śmiertelnie groźny. W Wałbrzychu jest dwóch MVP ligi z przeszłości,
kilku graczy wybieranych do piątki
sezonu, są centymetry, są strzelcy,
nie brakuje atletów, czy żołnierzy od
zadań specjalnych. Najgroźniejszym
rywalem biało-niebieskich w dalszej
części sezonu będą oni sami. „Na papierze” nie ma na naszych mocnych.
Mówią, że papier przyjmie wszystko.
Napiszmy zatem romantyczny wiersz,
piękną opowieść o lokalnej drużynie.
Nawiążmy wraz z zawodnikami do
bogatej historii. Czerwony przecież
symbolizuje także gorące uczucie.
Kibicujmy z miłości do klubu i barw,
z poczucia przynależności do koszykarskiej wspólnoty. Niech najbliższe
miesiące pod koszem nas rozgrzeją.
Do czerwoności.
Dominik Hołda

» Koszykarskiego górnika
spotkacie pod Halą
Wałbrzyskich Mistrzów

Odsłonięcie małego gwarka odbyło się pod koniec grudnia przed
wejściem do Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Wyrzeźbiona postać ma na
sobie trykot z datami 1982 i 1988, co
nawiązuje do dwóch tytułów mistrza
Polski koszykarskiego Górnika.
Podczas uroczystości obecne
były nie tylko władze Wałbrzycha
i aktualni gracze biało-niebieskich,

ale także członkowie mistrzowskich
ekip z lat 80: Wojciech Krzykała,
Jerzy Żywarski, Jacek Kałuża, Mieczysław Młynarski, Ryszard Wieczorek, Stanisław Kiełbik i trener Jan
Lewandowski.
Odsłonięcie niewielkiej, ale
symbolicznej rzeźby odbyło się w
przerwie turnieju młodzieżowo-dziecięcego Koszykarski Gwarek,

w którym rywalizowały drużyny z
dwóch roczników (r. 2010: Górnik,
Swiss Krono Żary i MUKS Piaseczno,
r. 2006: Górnik, Gimbasket Wrocław
i Nysa Kłodzko). To pierwsza edycja
tego turnieju, ale działacze Górnika
zapowiadają jego kontynuację w
kolejnych latach – także na skalę
międzynarodową.
Dominik Hołda

Fot. Artur Burdek

Obchody 75-lecia istnienia Górnika Wałbrzych zakończyły się
uroczystym odsłonięciem niewielkiej formy rzeźbiarskiej Górnika-Koszykarza. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło wyjątkowych
gości.
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