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Czy wiesz, że…

„BISMARCK”. W dzień urodzin Bismarcka zapalano ogień w misie na wieży, w ten sposób
czczono jego pamięć i zasługi dla zjednoczenia
Niemiec. W 1947 roku ze względów politycznych wieża została zburzona przez ówczesne
władze. Pierwsza próba wysadzenia kolumny
była nieudana, dopiero druga zakończyła się
zniszczeniem obelisku. Obecnie w tym miejscu,
zostały resztki kamieni z budowli, ale mieszkańcy Boguszowa w dalszym ciągu nazywają
to wzgórze „Bismarckiem”.
Red
Rubryka powstaje we współpracy z Biblioteką pod Atlantami

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

Boguszów (Gottesberg) miał swoją wieżę
Bismarcka? W 1900 roku dr F. Brandstätter,
przewodniczący Związku Karkonoskiego,
zlecił budowę „Kolumny Bismarcka”. Jej autorem i wykonawcą był rzeźbiarz z Jeleniej
Góry Alfred Daehmal. Miejscem prac było
wzgórze Winklerberg (obecnie Kopisko), na
którego szczyt prowadziły granitowe schody.
Uroczyste otwarcie wieży nastąpiło 2 września
1902 roku. Całość budowli osadzona była na
kwadratowej podstawie. Na wysokim cokole
wznosiły się cztery kolumny połączone gzymsem, na którym znajdowała się inskrypcja
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Tylko u nas 32 strony!

Czekając na... WieszCo
a nowych… Wystarczy, że
weźmiecie WieszCo do ręki
i… już jesteście „kupieni”.
Tradycyjnie w tym miejscu przypominamy naszą
prośbę, apel, odezwę, nazwijcie to jak chcecie. Otóż
chodzi o to, abyście pisali do
nas w rozmaitych sprawach.
Może znacie ciekawych ludzi

lub wiecie, że niebawem
odbędzie się interesujące
wydarzenie. Jeśli tak, to nie
zwlekajcie, dajcie nam o tym
znać. Nie o wszystkim i nie o
wszystkich musimy wszystko
wiedzieć. Pewnie znacie do
nas adres, a jeśli nie, to nie
zaszkodzi go przypomnieć:
redakcja@wieszco.pl.

Dziś zachęcamy do lektury
najnowszego wydania WieszCo. Jak zwykle na 32 stronach
same ciekawe artykuły plus
stałe rubryki, do których pewnie już się przyzwyczailiście, a
niektórzy nie mogą bez nich
żyć. Gazetę w formie papierowej znajdziecie w jednym z
prawie 500 punktów kolporta-
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Wtorek 18.1
Temp. 4/-1
zachmurzenie małe

Czwartek 20.1
Temp. 2/-2
przelotne opady

żu na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Przypominamy
nieśmiało, że możecie też
ściągać nasz tygodnik online
w wersji elektronicznej. Pliki
PDF pobierzecie bezpłatnie
ze strony www.wieszco.pl. Tu
też są wszystkie archiwalne
wydania gazety.
Redakcja

W I E S Z C O „DA J E D O M Y Ś L E N I A” C O W TO R E K

POGODA
Środa 19.1
Temp. 4/0
zachmurzenie duże

Jest u nas tyle treści, że bez problemu powinno wystarczyć przynajmniej do weekendu.
Wszak na 32 stronach każdy znajdzie coś dla siebie. Z nami nie ma mowy, żeby się nudzić.
Odkładacie WieszCo na półkę i po chwili wracacie do gazety. Dziwne? Nie, to absolutnie
dobry objaw.
Nas nie da się ot tak przekartkować, przejrzeć i odłożyć na stolik lub półkę. Nas
trzeba poczytać, bo my dajemy do myślenia. Chyba już
przekonaliście się, że u nas
jest mnóstwo interesujących
artykułów. Na rozmaite tematy. Stałych czytelników nie
musimy do tego przekonywać,

Czytaj str. 10

Piątek 21.1
Temp. 1/-2
zachmurzenie małe
Sobota 22.1
Temp. 2/1
przelotne opady
śniegu
Niedziela 23.1
Temp. 4/0
przelotne opady
Poniedziałek 24.1
Temp. 3/0
deszcz ze śniegiem

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

Ranking został przygotowany przez magazyn „Perspektywy” już po raz 24 w
historii. Najlepiej z wałbrzyskich liceów wypadło w nim
II LO, które zostało sklasyfi-

kowane na 100. miejscu w
kraju (spadek z 77. pozycji w
porównaniu z poprzednim rokiem). Na 407. pozycji znalazło się I LO w Wałbrzychu, co
oznacza awans w porówna-

miejscu 26, a ZS Muzycznych zajmuje 30. lokatę. W
kategorii techników żadna z
wałbrzyskich szkół nie znalazła się w rankingu głównym
obejmującym 500 najlepszych techników w kraju. W
klasyfikacji wojewódzkiej ZSP
„Energetyk” w Wałbrzychu
został sklasyfikowany na 58.
lokacie na Dolnym Śląsku.
SCB

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Koszty pogrzebu są coraz wyższe. Bywa, że nie
starcza pieniędzy z zasiłku, by je pokryć

Za drogi pogrzeb
Tytuł trochę przewrotny, przyznajemy, ale do zajęcia się tematem pochówków skłonił nas mail od czytelniczki, która niedawno na zawsze
pożegnała swojego męża. Za wszystko zapłaciła więcej niż wynosi zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS. Czy faktycznie nie da się zrobić
pogrzebu za 4 tys. zł otrzymywane od państwa?
Jest to coraz trudniejsze, bo
drożeją nie tylko masło, prąd
i benzyna, ale również organizacja pogrzebu. Potwierdza to
Pani Leokadia, w której imieniu maila do redakcji napisała
córka. „Moja mama pochowałam niedawno tatę. Chciała
mu zrobić porządny pogrzeb,
ale nie starczyło pieniędzy z
zasiłku. Musiała więc sięgnąć
do oszczędności. Nie ma o
to do nikogo pretensji, ale
chciałaby, żebyście napisali,
że osobom mniej majętnym
jest w obecnych czasach coraz
trudniej z godnością pożegnać
bliskich. A przecież oni na
to zasługują” – czytamy w
wiadomości.
Mail nas bardzo zainteresował. Czy rzeczywiście

4 tys. zł zasiłku pogrzebowego, wypłacanego przez
ZUS, może nie wystarczyć
na wszystko? – Tak, koszty
pochówków ostatnio bardzo
wzrosły. Wiele uzależnione
jest oczywiście od oczekiwań
klientów. Powiem tak, 4
tysiące złotych wystarczy na
opłacenie wszystkich podstawowych kosztów związanych z pogrzebem, ale będzie to skromna uroczystość.
W tę kwotę nie wliczam
choćby posługi księdza i
opłaty za miejsce pod grób
na cmentarzu, bo biorąc te
koszty pod uwagę zusowski
zasiłek raczej nie wystarczy –
mówi Sławomir Kalinowski,
kierownik Zakładu Pogrzebowego MZUK w Wałbrzychu.

Ludzie coraz częściej pytają,
czy zmieszczą się w 4 tysiącach. I coraz częściej słyszą,
że nie.
Pogrzeb to spory wydatek.
Najwięcej kosztuje trumna.
Ta najtańsza, sosnowa ok.
1000 zł, porządniejsza dębowa prawie 2 tys. zł, ale
nie musimy chyba pisać, że
są dużo droższe. Następne
koszty to choćby tabliczka na
krzyż, kwiaty, przewóz zwłok
do prosektorium oraz ich
przechowywanie, worek na
ciało, odpowiednie przygotowanie zwłok do uroczystości,
wykopanie, uformowanie,
a później zakopanie grobu,
obsługa podczas samego pogrzebu i transport do kaplicy
przycmentarnej, klepsydry…

Fot. (red)

Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i
technika w Polsce. W setce liceów znalazła
się jedna szkoła z Wałbrzycha.

niu z ubiegłym notowaniem
o 161 pozycji. Niewiele niżej,
bo na 492. miejscu, sklasyfikowano Ogólnokształcącą
Szkołę Muzyczną II Stopnia
im. Moniuszki w Wałbrzychu,
która w poprzednich latach
nie była klasyfikowana w
rankingu. Biorąc pod uwagę ranking wojewódzki, to
7. pozycja przypadła II LO
w Wałbrzychu. I LO jest na

Ubranie najczęściej dostarczają bliscy zmarłego. Być może z tych podstawowych rzeczy
o czymś zapomnieliśmy, ale weźmy np. taką
trumnę. Drewno w ostatnich miesiącach bardzo podrożało. Co znalazło odzwierciedlenie
w cenach trumien, ale to nie jedyny powód.
Winna jest też pandemia. Był czas, że w
Chinach stanęły prawie wszystkie fabryki,
wytwarzające półprodukty. Brakowało okuć,
rączek, krzyży. To nie mogło nie odbić się na
cenach. Dlatego dziś ludzie coraz chętniej decydują się na kremację zwłok. Koszt takiego
pogrzebu jest na pewno niższy od pochówku
tradycyjnego, a urnę kremacyjną można kupić
już za niecałe 600 zł.
Do kosztów pogrzebu wielu dolicza także
opłaty za mszę, posługę kapłańską, oprawę
muzyczną, choć z tej ostatniej ogromna
większość żałobników już rezygnuje. Co do
udziału księdza w pogrzebie, trudno oszacować taki koszt, bo zwykle słyszy się „co
łaska”. Co to oznacza? Trudno zdefiniować.
Jeśli macie wykupione miejsce na cmentarzu,
to możecie czuć się szczęśliwcami. Zaoszczędzicie bowiem sporo pieniędzy. Jeżeli nie
macie opłaconej kwatery, przy pochówku
musicie to zrobić i zapłacić z góry za 20 lat.
Na komunalnych cmentarzach w Wałbrzychu
(tych na Sobięcinie oraz przy ul. Żeromskiego
i Moniuszki) ceny wahają się od 20 do 36 zł
za rok. Jak łatwo policzyć przy najdroższej
„opcji” to 720 zł jednorazowego wydatku
(20 lat x 36 zł). W tej sytuacji kwota zasiłku
pogrzebowego na pewno nie wystarczy.
I jeszcze jedno. W Polsce właśnie została
przekroczona liczba 100 tysięcy zgonów z
powodu COVID-19. Pandemia powoduje,
że pracownicy branży funeralnej mają więcej roboty, ale raczej nie ma co liczyć, że to
przełoży się na obniżkę cen za poszczególne
usługi.
Tomasz Piasecki
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Wolontariusze już gotowi
Zakończyła się rejestracja wolontariuszy, którzy będą kwestować
30 stycznia w czasie 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu.

Lista jest zamknięta, dlatego
prosimy, by nie przesyłać
już kolejnych zgłoszeń. Te
nie będą już rozpatrywane
– przyznaje Joanna Kakuba

z Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury.
Na ulice miasta wyjdzie
235 kwestujących. To liczba
podobna do tej z poprzednich

finałów Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wałbrzyski sztab zakończył także
przyjmowanie zgłoszeń od
firm i instytucji, które chciały
wystawić stacjonarne puszki
WOŚP. Pojawiły się one w ponad czterdziestu lokalizacjach
w Wałbrzychu i okolicach.
Kwota z puszek zasili ostatecznie konto wałbrzyskiego
SCB
sztabu.

Rys. Katarzyna Zalepa

Na ulice miasta wyjdzie
235 osób. – Wszyscy wolontariusze, których wnioski
zostały zaakceptowane, zostali o tym powiadomieni.
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Pieprznik po polsku
Gdybyśmy mieli do czegoś porównać wprowadzony niedawno Polski Ład, to…
Kłębi nam się w głowie tyle porównań, że spokojnie starczyłoby do napisania
scenariusza do kolejnej części filmu „Szybcy i wściekli”. Rząd naprędce, z
mnóstwem niedociągnięć, wprowadził przepisy, czym nie na żarty rozdrażnił
niektóre grupy społeczne. Polski Ład jest jak zdjęcie wrzucone przez celebrytów do internetu. W sieci wygląda idealnie, ale bez photoshopa widać, że w
rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Bez najsłynniejszego programu do
obróbki fotografii można dostrzec
zmarszczki na twarzy, cellulit na udach,
nie ma jak ukryć piwnego brzuszka i
łysiny z tyłu głowy. Nie pomaga nawet
przyklejenie włosów lub dokonanie
przeszczepu, który – wszak jest takie
zagrożenie – może się nie przyjąć.
I co wtedy? Wówczas pojawia się
frustracja, że to, o czym rząd Mateusza Morawieckiego opowiadał
przez kilka ostatnich miesięcy, ma tyle
wspólnego z prawdą, co zapewnienia
przed dekadą Donalda Tuska i jego
koleżków o słuszności reformy systemu OFE. W jednym i drugim przypadku Polacy mają/mieli prawo czuć się
wykiwani. Założenia Polskiego Ładu
były niby prostsze niż konstrukcja

cepa. W ulotkach promujących zmiany w podatkach i składkach pisano, że
zyska na tym jakieś 18 mln rodaków,
a w ich portfelach zostanie tak na oko,
gdzieś w okolicach 17 mld zł. Grafik,
tworzący folder, zapomniał, albo ktoś
mu celowo nie podpowiedział, żeby
dołożyć kilka gwiazdek przy prawie
każdym haśle. Byłoby dużo uczciwiej
i prawie tak jak np. w gazetkach z
dyskontów. Gdy aby dostać butelkę
piwa za pół ceny, najpierw trzeba
kupić z 3 litry złocistego trunku. Nie
ma co, interes życia, jak plany zakupu
przez MON czołgów Abrams, z czego
polska zbrojeniówka nie będzie mieć
żadnych korzyści.
Hołdujemy protestanckiemu etosowi pracy i uważamy, że albo robić coś

porządnie oraz absolutnie na całego i
z poświęceniem, albo nie robić tego
w ogóle. Jeśli dobrze pamiętamy
(poprawcie nas, jeśli się mylimy) Polski
Ład przed wejściem w życie był nowelizowany dwa, a być może nawet
trzy razy. Można przypuszczać, że
wszystko zostało doglądnięte. Zapisy
zostały sprawdzone więcej razy niż
plecak kujona przez nadopiekuńczą
matkę, wybierającego się pierwszy
raz w życiu na zieloną szkołę. Tymczasem obowiązujące od nowego roku
przepisy nie dość, że zawierają masę
błędów, mają też sporo luk, dla wielu
są niejasne, to jeszcze powodują,
że mniej pieniędzy dostali ci, którzy
mieli zyskać. Taka nowa formuła 2.0
Robin Hooda lub naszego swojskie-

go Janosika. A tak w ogóle czy to w
porządku, zabierać jednym i dawać
drugim? To kwestia interpretacyjna.
Jedni szwedzki stół będą raczej kojarzyć z bogatym bufetem w trakcie
bankietu, z którego bierze się to, na
co ma się akurat ochotę lub z opcją
all inclusive w takiej Hurghadzie na
przykład. Dla innych będzie to jedynie mebel spod znaku szwedzkiej
marki IKEA, który samemu trzeba
skręcić na podstawie dołożonej do
zestawu instrukcji.
Ostatnio nie było chyba dnia, aby
nie wychodziło na jaw, że kolejne
grupy straciły na nowych przepisach.
Dobra, powiedzmy wprost, punkt
widzenia zależy od miejsca siedzenia. Dla rządu Polski Ład to świetny

Fot. użyczone (WOK Wałbrzych)
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program, dla nauczycieli, części
emerytów, służb mundurowych, a
za chwilę dla małych przedsiębiorców, to gniot, jakich mało. O tym,
dlaczego na Polskim Ładzie stracili
nauczyciele, nikt nie był w stanie jasno wytłumaczyć. Rząd na szczęście
zapewnił, że wypłaci wyrównanie
tym, którzy dostali niższe wynagrodzenia. Ale nie przewidział tego, że
mniej kasy otrzymają też niektórzy
policjanci, żołnierze, funkcjonariusze
służby więziennej, a także pogranicznicy. Bogatsi emeryci też stracili, a
seniorzy z dochodami na poziomie
5 tys. zł brutto już skrzykują się i
rozważają skierowanie spraw do
sądu. Przedsiębiorcy skutki zmian
odczują dopiero w lutym. Wtedy
zapłacą pierwsze składki i podatki za
styczeń nowego roku. Coś czujemy,
że dopiero wtedy zacznie się jazda
bez trzymanki. Charyzmatyczni oraz
odważni politycy, widzący i słyszący,
co się święci, mający sygnały, że powstaje prawny bubel, powinni przed
miesiącem lub dwoma powiedzieć
wprost „stop, nie jesteśmy gotowi,
poprawimy i dopracujemy program, wprowadzimy go za rok”. Dla
wszystkich jasnym jest, że rządzący
mają jednak tak silne charaktery jak
muszlowiec wielopręgi. Taka nieduża
rybka pływająca pewnie u niektórych
z was w akwarium.
Wracając na chwilę do wspomnianego już kujona. Polski Ład przypomina niesprawiedliwość dotykającą właśnie dobrego ucznia w szkole. Który
zamiast domówki u fajnej koleżanki z
klasy, wybiera weekendowe ślęczenie
nad książkami. Po niedzieli okazuje
się, że mimo wielu godzin poświęconych nauce, pytania podczas testu
jakoś nie przypasowały i najlepszy
uczeń zamiast piątki wyłapał „pałę”.
A taki ananas, który „rządził” przez
cały weekend – dobrze kombinujecie,
właśnie u tej fajnej koleżanki – dostał
na sprawdzianie ściągę i z palcem
w du**e napisał klasówkę na tróję.
Nie to, że jakoś wyjątkowo żałujemy
kujona, ale przyznacie, jakieś to takie
niezasłużone.
W Polskim Ładzie jest większy
bajzel niż w filmach z serii „Szybcy
i wściekli”. To już łatwiej zrozumieć powieść Williama Faulknera
„Wściekłość i wrzask” niż nadążyć za
zmianami podatkowo-składkowymi.
Jak pewnie zauważyliście, kluczowe
staje się tu słowo wściekłość. Jeśli zamieni się w szał lub furię, będziemy
mieć niezły pieprznik.
Tomasz Piasecki
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Projekt Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego z 2017 roku doczeka się wreszcie realizacji, co z pewnością ucieszy inicjatorów
tego pomysłu i (chyba) wielu mieszkańców Podzamcza. Na osiedlu wybudowana zostanie… fontanna.
- Przekazaliśmy już teren pod
budowę kolejnego projektu
realizowanego w ramach Wał-

brzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Za około siedem miesięcy skwer pomiędzy ulicami

Grodzką i Hetmańską całkowicie zmieni swoje oblicze, stając się wspaniałym miejscem

odpoczynku dla mieszkańców
Podzamcza – mówi prezydent
miasta Roman Szełemej.

Za około 3,8 mln zł powstanie tu fontanna, siłownia
plenerowa oraz nowa alejka.
Całość dopełnią nasadzenia
roślin, oświetlenie oraz elementy małej architektury –
ławki, kosze na śmieci, stojaki
na rowery, pergole, trejaże,
tablice informacyjne). Przygotowywanie tego projektu
trwało długo, bo jak zaznacza
prezydent Szełemej, projekt
miał kosztować kilkaset tysięcy, ale od tego czasu wzrosły
ceny, a także postanowiono
ten projekt nieco rozbudować

i to spowodowało, że cena
brutto wzrosła do 3,8 mln zł.
Plan finansów Wałbrzycha na
2022 rok zakłada realizację wielu
zadań wybranych w głosowaniu
w ramach budżetu obywatelskiego na ten właśnie rok. Są
jednak również zapisy mówiące
o wykonaniu zadań WBO z
poprzednich lat, które wcześniej nie doczekały się realizacji.
Zerknijcie do ramki powyżej,
co w tym roku ma być zrobione z pomysłów mieszkańców,
czego nie udało się dotąd
SCB
zrealizować.
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Nadrabiają zaległości
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Fot. (red)

» Boisko do siatkówki plażowej zostanie zmodernizowane w ramach WBO za ponad 400 tys. zł

Już 5 lutego o godz. 17:00 w Strzegomskim
Centrum Kultury odbędzie się charytatywny
spektakl, z którego dochód zasili zbiórkę dla
Amelki! Będzie to baśniowa opowieść o niezwykłej sile „Granitowego Serca”.

dzież, dzieci, zaproszeni goście i
aktorzy. Spektakl będzie można
obejrzeć również na strzegom-

skim rynku podczas bezpośredniej transmisji bądź on-line na
kanale YouTube. Strzegomscy
restauratorzy zapewnią gorący
catering.
W przedstawieniu wystąpi
m.in. znana i lubiana aktorka,
nagrodzona tytułem „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”
– Emilia Krakowska. Do charytatywnego spektaklu dla Amelki dołączył również Mirosław

działających obecnie w naszym mieście, ale i tych związanych ze Świdnicą z powodu
urodzenia, a mieszkających
w różnych zakątkach globu.
Idea pomnika Bolka Świdnickiego pokonała po drodze
propozycje komitetu patriotycznego, czy też komitetu
budowy pomnika ofiar tragedii smoleńskiej. To, co teraz
stanie się z pomysłem budowy monumentu na skwerze
im. Lecha Kaczyńskiego w
Świdnicy, będzie zależeć od
wnioskodawcy, czyli w tym
przypadku od Towarzystwa
Regionalnego Ziemi Świdnickiej. Oddajmy więc im głos.
- W imieniu swoim oraz
społeczności świdniczan zwracamy się z prośbą o wsparcie
finansowe wyjątkowej inicjatywy budowy pomnika Bolka
II Świdnickiego. Żyjący w XIV

» Możecie wesprzeć budowę
pomnika Bolka II Świdnickiego

KaR

wieku Bolko II Mały (Świdnicki) cieszył się uznaniem
najznamienitszych rodów średniowiecznej Europy. Przez
historyków jest uznawany za
ostatniego niezależnego śląskiego księcia piastowskiego,
wielkiego arbitra monarchów
i genialnego polityka. Ten
słynny wnuk Władysława I
Łokietka i dla nas współczesnych może być wzorem do
naśladowania w kontekście
prowadzenia polityki, podejmowania decyzji w administracji i wojskowości – mówi
przewodnicząca zarządu
Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej Urszula
Pawłowska.
Zwycięski projekt został zaprezentowany w świdnickiej
informacji turystycznej, tam
można się z nim zapoznać.
Projekt pomnika wykonany w

skali 1:10 już robi duże wrażenie. A jak dodamy mu metrów... Będzie majestatycznie!
Wartość realizacji zadania
to około pół miliona złotych.
Do tej pory zebrano 30 tys.
zł. Członkowie TRZŚ proszą o
wsparcie tak szczytnego projektu i symboliczną wpłatę na
konto: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 58-100
Świdnica, ul. Długa 33, nr
konta BNP Paribas 43 1600
1462 1023 6969 3000 0002.
Kod SWIFT-BNPAPLP.
Bolko II Mały był postacią absolutnie wyjątkową.
Przydomek „Mały„ otrzymał
jeszcze za życia ze względu
na niski wzrost, lecz dzięki
swej sławie, prestiżowi i osiągnięciom politycznym, bez
wątpienia przydomek „Wielki”
również spełniłby swoją rolę.
KaR

Wielki Bolko
w Świdnicy
Wiadomo od pewnego czasu, że na skwerze
Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy pojawi się
pomnik Bolka Świdnickiego. Właśnie wybrano
projekt posągu! Będzie miał 3,5 metra wysokości i zostanie wykonany z brązu.
W ubiegłym roku mieszkańcy Świdnicy w przeprowadzonych konsultacjach
społecznych zdecydowali,
że w historycznym centrum
miasta, u zbiegu ulic Muze-

alnej, Zamkowej i Kotlarskiej,
w miejscu, gdzie archeolodzy
odkryli ślady zamku świdnickiego, powinien stanąć
pomnik księcia Bolka II. Inicjatywa uhonorowania tak

znamienitego władcy, związanego z naszym miastem, ma
społeczny charakter, stąd idea,
by w jego realizację włączyć
jak największą liczbę świdniczan. Tych mieszkających i

REKLAMA

Fot. KaR

Oczkoś – aktor, reżyser filmowy
i telewizyjny, specjalista PR.
Nie zabraknie też wielu innych atrakcji. W tym samym
czasie na strzegomskim stadionie prof. Jan Chmura wraz
z przyjaciółmi, będzie uczestniczył w 24-godzinnym biegu,
a Ośrodek Sportu i Rekreacji
zapewni moc dodatkowych
atrakcji.

Fot. użyczone (archiwum prywatne)

Wszystko dla Amelki

W spektaklu, na wzór przedstawień wystawionych w LO,
wystąpią samorządowcy, mło-
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Oddaj swoją choinkę
Co z choinką po świętach? To proste. Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, że w okresie poświątecznym do 22 lutego 2022 roku odbędzie się w każdy wtorek
zbiórka naturalnych choinek na terenie całego miasta.

To nie wszystko. Dodatkowo w sektorze
nr II na zabudowie wielorodzinnej będzie
świadczony dodatkowy odbiór w czwartki.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej,

drzewka należy wystawić przed nieruchomość w dzień odbioru do godziny 06:00,
natomiast w zabudowie wielorodzinnej oraz
niezamieszkałej drzewka należy wystawić

Niech będzie

przy pojemnikach na odpady komunalne lub
altanach śmietnikowych.
Należy jednak pamiętać, aby uprzednio
zdjąć z choinki wszelkie świąteczne ozdoby.
Choinki powinny być wystawione bez stojaków i doniczek. Przez cały czas, zarówno
choinki jak i inne odpady zielone, można
nieodpłatnie w dogodnym terminie dostarczyć
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych mieszczącego się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy.
KaR

żyliśmy wniosek o dofinansowanie
przebudowy tej infrastruktury –
mówi burmistrz Leszek Michalak.
- Głównym celem zadań, na które
podpisaliśmy umowy, jest przede
wszystkim poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na przejściach
dla pieszych i zwiększenie ochrony
uczestników ruchu, w tym przypadku pieszych. Inwestycja zakłada
wykonanie bezpiecznych przejść dla
pieszych, a w ramach prac przejścia
będą doświetlone i oznakowane, dobudowane zostaną również
chodniki. Wszystkie zadania realizowane będą w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, z którego
pozyskaliśmy 80% dofinansowania
– dopowiada zastępca burmistrza
Przemysław Sikora.
Realizacja wszystkich inwestycji
ma potrwać do końca maja. Łączny
koszt to kwota blisko 300 tys. zł, a
przyznane z RFRD to 280 tys. zł.
KaR

bezpiecznie

Na terenie Żarowa powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych. Chciałoby się powiedzieć –
wreszcie coś się dzieje w tym temacie.
Niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego, w przeciwieństwie do kierujących
samochodami, nie są osłonięci karoserią pojazdu, nie
mogą też liczyć na działanie
poduszek powietrznych czy
też pasów bezpieczeństwa.
W okresie jesienno-zimowym, gdy pieszy ma na sobie ubranie w szaro-czarnych
kolorach i nie posiada na
wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, tak naprawdę jest niewidoczny.
Odblaski są ważne, ratują
nieraz życie. Ważne jest też
przechodzenie przez jezdnię
w wyznaczonym do tego
miejscu.

Przejdźmy do konkretów.
– Kilka dni temu burmistrz
Leszek Michalak oraz zastępca
burmistrza Przemysław Sikora
podpisali umowy na realizację
zadania „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” i
niebawem ruszą pierwsze
prace wykonawcze – mówi
Magdalena Palik z żarowskiego magistratu. Koszt to
kilkaset tysięcy złotych.
Czego możemy się spodziewać? Jaki jest zakres planowanych prac? W ramach
zadania wykonanych zostanie łącznie osiem przejść
dla pieszych, w miejscach,
gdzie jest duże natężenie
ruchu. Będą to 4 przejścia

przy Szkole Podstawowej w
Żarowie na skrzyżowaniu ul.
Wojska Polskiego, 1 Maja i
Sikorskiego, 2 przejścia na
skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Sikorskiego, 1 przejście
na ul. Mickiewicza oraz 1
przejście na ul. Armii Krajowej za skrzyżowaniem z
ul. Piastowską. Inwestycje z
pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa.
- Wszystkie przejścia dla
pieszych, które zostaną przebudowane, usytuowane są w
miejscach, w których występuje wzmożony ruch samochodowy. Kilka z nich znajduje
się również w pobliżu szkół
podstawowych. Dlatego zło-
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Fot. użyczone (UM Żarów)

» Do maja w Żarowie powstanie 8 bezpiecznych przejść dla pieszych
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To są „moje”
dziewczyny
– One wszystkie bardzo chciały żyć. Nie
zależało to od nich i nie wszystkim się
udało. Ale wszystkie chciały – mówi
Agnieszka Dobkiewicz, dziennikarka,
reportażystka i autorka „Dziewczyn
z Gross-Rosen”. Jesteśmy pewni,
że po tym wywiadzie sięgniecie
po wspomnianą książkę,
a może także po „Małą
Norymbergę”, pisarski debiut
świdniczanki.
Wiesz, że wielu, niemiecki obóz
Gross-Rosen, kojarzyło dotąd
głównie z mężczyznami, katorżniczo pracującymi choćby przy
budowie kompleksu Riese?
– Takie skojarzenie mają chyba
wszyscy. Bo kobieca twarz tego
obozu nie przebiła się w powszechnej świadomości. Choć faktycznie
główna siedziba obozu była męska.
Ty jednak swoją książką spowodowałaś, że mnóstwo osób
szerzej otworzyło oczy…
– Bo Gross-Rosen to także ponad
100 podobozów grossroseńskich, a
w 40 z nich umieszczano kobiety i
dziewczęta. I właśnie dlatego powstały „Dziewczyny z Gross-Rosen”,
by pokazać taką mało znaną twarz
tego okrutnego miejsca, które funkcjonowało podczas II wojny światowej w Rogoźnicy koło Strzegomia.
W „Dziewczynach z Gross-Rosen” udowadniasz, że obozowe cierpienie miało też kobiecą
twarz?
– Oczywiście, że cierpienie miało
kobiecą twarz. Choć stoję na stanowisku, że kobiece cierpienie wyrażało się w czymś innym niż u mężczyzn.
Na przykład moje bohaterki zastanawiają się nad tym, czy nie pozbawiono ich możliwości posiadania dzieci.
Właściwie drżą na samą myśl o tym.
Dużo czasu poświęcają rozmowom o
najbliższych, oczekiwaniu na wieści o
nich, to je zjada, zabija. W przypadku
wspomnień męskich mam wrażenie,
że ta tęsknota była sprawą bardzo
intymną, indywidualną i nie powodowała takich stanów lęku.
Czułaś, że wypełniasz lukę w
wizji świata, pokazując grossro-

seńskie bestialstwo niemieckich
oprawców i niewolniczą pracę
kobiet?
– Nie chciałabym przeceniać swojej pracy. Uważam, że wykonałam
porządną, reporterską rzecz. Ale
faktycznie stało się tak, że ani historia
procesów zbrodniarzy z Gross-Rosen,
ani historia grossroseńskich więźniarek nie były znane. Więc jakąś lukę w
wizji świata udało mi się też zapełnić.
Podtytuł książki brzmi „zapomniane historie z obozowego
piekła”. Powiedziałbym raczej, że
nieodkryte, bo wykonałaś niesamowitą pracę?
– Dziękuję. To prawda, dla wielu
to były „nieodkryte” tajemnice.
Ważna była dla mnie warstwa reporterska. Chciałam dotrzeć do
miejsc, o których piszę. Zderzyć się
z tą rzeczywistością. Wiesz, co się
czuje, gdy człowiek szuka filii obozu koncentracyjnego, a przed nim
wyrasta zamiast tego, nowoczesna
galeria handlowa? To jest trudne do
ogarnięcia.
Biorąc pod uwagę, że z Gross-Rosen zachowało się niewiele
dokumentów, to pytanie, jak
wyglądał proces docierania do
tekstów archiwalnych nie zabrzmi
chyba aż tak banalnie?
– Wręcz przeciwnie, to jest bardzo istotne pytanie, bo je się często
pomija patrząc na efekt. A dokumentacja to jest podstawa pracy. W przypadku Gross-Rosen nie jest łatwa.
Ale miałam wiele szczęścia. Wiele
drzwi się przede mną otwarło i serc.
Na przykład pracowniczka Archiwum
Gross-Rosen, Leokadia Lewandowska, gdy dowiedziała się, o czym

» – Obozowe cierpienie miało też kobiecą twarz – mówi
Agnieszka Dobkiewicz, dziennikarka, reportażystka i autorka
książek „Dziewczyny z Gross-Rosen” i „Mała Norymberga”

piszę, przyniosła mi prawdziwy skarb
– niepublikowany pamiętnik Alize.
Ona opisała swój marsz śmierci. Jest
to bezcenny dokument. I ja mogłam
go pierwsza szczegółowo opisać. A
ludzie mogą przeczytać.
Gdy gromadziłaś materiał do
książki, wiedziałaś, jak będzie
wyglądać, czy jej „charakter”
zaczął kształtować się w trakcie
tworzenia?
– Ja generalnie piszę w głowie.
Okazało się, że książki też. Gdy
siadam do laptopa, to już wiem,
jak książka będzie rozpisana, co się
wydarzy. Rozpisywanie to dla mnie
kolejny etap – to głównie praca nad
językiem, ale i emocjami. W przypadku „Dziewczyn” kluczowy był
wybór bohaterek. Wiele tygodni się
z tym zmagałam. Miałam nad biurkiem powieszone zdjęcia kilkunastu
kobiet, zastanawiałam się, patrzyłam
na nie. Ja to traktowałam, jak wielką
odpowiedzialność.
Opisane historie sześciu dziewcząt są krwiste, dosłownie i w
przenośni. Były momenty, że nie
dowierzałaś, co te kobiety przeszły?
– Te historie są prawdziwe! Na
spotkaniach autorskich bardzo trudno mi opowiadać o tym. Gdy rozmowa schodzi na Felę Szeps, która
zmarła dzień po wyzwoleniu, mam
poważny problem z emocjami. Ale
to jest wszystko tak prawdziwe, że
trudno powątpiewać. Gdy do Gerdy
po nocy spędzonej na mrozie dociera, że bajka Andersena o „Dziewczynce z zapałkami” jest prawdziwa
i że można zamarznąć na śniegu, a
ona widzi wokoło kilkadziesiąt takich

„dziewczynek z zapałkami”, to co
powiedzieć, jak to w ogóle ułożyć
w głowie?
Przypuszczam, że są tacy, którzy
odwracają na chwilę głowę, czytając niektóre fragmenty książki? Ty
też tak miałaś pisząc te historie?
– Tak. Dlatego na przykład rozdział
o Feli Szeps to są fragmenty jej pamiętnika i autentyczne wspomnienia
kobiet z Yad Vashem o tragicznym
marszu śmierci do Volar, najdłuższym, jaki przeszedł przez Europę.
Fela też go przeszła. Tam praktycznie
nie ma moich słów. Chciałam być
tylko narzędziem, nie twórcą w tym
przypadku.
Co łączy te dziewczyny, oprócz
okrucieństwa, które je spotkało i
tego, że były młode, miały plany,
marzenia i nagle trafiły do obozowego piekła?
– W moich oczach siła. One
wszystkie bardzo chciały żyć. Nie zależało to od nich i nie wszystkim się
udało. Ale wszystkie chciały. Wiesz
co…. teraz dopiero jak rozmawiamy,
zdałam sobie sprawę, że wszystkie
miały zdolności pisarskie i zacięcie
dziennikarskie. Może poza Halinką,
ale ona nieco inaczej się wyraziła,
tworząc Park Ocalałych.
W jednym z wywiadów powiedziałaś, że analizowanie fotografii
ofiar tragedii budzi w tobie rodzaj skrępowania, może nawet
zawstydzenia? Nie zdążyłaś się
jeszcze uodpornić?
– Nie, nigdy się nie uodpornię. We
mnie budzą nawet skrępowanie te
dziewczęta, które stoją na placach
apelowych w Auschwitz i czekają
na transporty do pracy właśnie do
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Gross-Rosen. Mają obcięte włosy,
ubrano je w obrzydliwe łachmany,
w których wglądają jak klauny, a nie
kobiety. I tak, to budzi moje skrępowanie i zawstydzenie. Że ja na nie
patrzę z perspektywy komputera. Pamiętaj, że te zdjęcia zrobiono bez ich
zgody. Zabrano im człowieczeństwo,
a teraz każdy może ten moment
oglądać…
A są jakieś rzeczy, których nie
zawarłaś w „Dziewczynach z
Gross-Rosen”, bo wydały się zbyt
brutalne lub nie pasowały do
narracji?
– Są takie historie, które nie weszły do książki. Ale powód był inny.
Zdradzę jeden. Pewna więźniarka,
której historia jest na świecie znana,
choć zupełnie nie jest kojarzona
z Gross-Rosen, nie ma twarzy. To
znaczy nikt nie zna jej twarzy, a ja w
opowieści innej z więźniarek odkryłam jej zdjęcie. Niestety, nie udało mi
się go jeszcze wydobyć z archiwów.
Nie mogłam czytelnikom ofiarować
niepełnej opowieści.
Czujesz dziś, że Ruth, Felice,
Fela, Gerda, Alize i Halina są „twoimi” dziewczynami?
– Tak, choć nie wiem, czy to
grzeczne z mojej strony, ale tak właśnie czuję. Mówię: „moja Halinka”,
„moja Rutka”, „moja Fela”, „Felice”,
„Gerda” czy „Alize”. W przypadku
Halinki, która sobie mnie dosłownie
zza grobu wybrała do opisania swojej historii – i tego jestem pewna –
wiem, że nie miałaby nic przeciwko.
Niewiele brakowało, a książka
by nie powstała. Podobno gdy
wydawnictwo zaproponowało
napisanie reportażu o więźniarkach z Gross-Rosen, na początku
odmówiłaś. Dlaczego?
– Odmówiłam od razu i kategorycznie. Gdy wydawnictwo złożyło
taką propozycję, myślałam tak jak ty
na początku: „Gross-Rosen i kobiety?
To się nie uda, nie ma dokumentów”.
Był też strach o to, jak to udźwignę.
Ja bardzo przeżyłam „Małą Norymbergę”. Do tej pory mam problem z
wchodzeniem do obozu. Książka jest
dość sugestywna i ja to wszystko
widzę tam, co opisałam. A pisanie
o kobietach jest jeszcze trudniejsze.
Na szczęście wraz z „Dziewczynami
z Gross-Rosen” przyszło też dużo
dobrych rzeczy – nowe przyjaźnie,
dobre dusze wokół, wsparcie i to, co
dają mi czytelnicy. Chyba mam dużo
szczęścia do ludzi.
Dobrze, że się zgodziłaś. Tak sobie myślę, że tylko kobieta mogła
zmierzyć się z bestialstwem wobec kobiet w obozowym piekle…
– Dla mnie napisanie tej alternatywnej historii – herstorii Gross-Rosen było bardzo ważne. Kobiety
muszą wykonać bardzo ciężką pracę
w zakresie opisywania świata po
swojemu. Myślę, że dziś, kilka miesięcy po ukazaniu się książki, chyba
trudno będzie, przynajmniej na
Dolnym Śląsku, powiedzieć, że w KL
Gross-Rosen nie było kobiet.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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» Jeśli nie stać
was na prawnika,
warto skorzystać z
bezpłatnych porad

Posłuchaj prawnika…
…za darmo. A tak! W wielu miejscach powiatu wałbrzyskiego
bez płacenia można skorzystać z pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub dowiedzieć się niemal wszystkiego o
tak niezbędnej czasami mediacji. Oczywiście nie dla wszystkich te porady są darmowe. Tylko dla tych, których nie stać
zapłacić specjaliście.
Zapytacie, kto może skorzystać z takiej formy pomocy?
Każdy kto znajduje się w trudnej
sytuacji finansowej i chciałby
zasięgnąć opinii prawnej. Bo
jest na przykład z kimś w sporze
lub ma kłopoty z jakąś instytu-

cją. Przed udzieleniem porady
musicie podpisać oświadczenie,
że nie jesteście w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy
prawnej. Tu mamy do czynienia
z zasadą wzajemnego zaufania.
Mecenasi udzielą wskazówek,

ale wy musicie oświadczyć, że
nie jesteście w stanie za nie
zapłacić.
Z darmowych porad mogą
także skorzystać osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą, pod

warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały
pracowników. Prawnicy udzielą pomocy przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą,
spółdzielnią lub sąsiadem, a
także przy okazji reklamacji
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w sklepie. Pomogą napisać
też pisma choćby w sprawie
zwolnienia z kosztów sądowych, ustanowienie adwokata
lub rzecznika patentowego.
Doradca obywatelski wesprze
was w rozwiązaniu problemu.
Wskaże przysługujące prawa i
obowiązki. Podpowiedzą też,
jak skorzystać z popularnej
ostatnio formy porozumienia, czyli mediacji. Prawnik
przeprowadzi nawet mediację
między wami a inną osobą,
grupą osób lub instytucją,
np. bankiem lub wspólnotą
mieszkaniową. Istotne jest

jednak to, że z nieodpłatnej
mediacji wyłączone są sprawy
prowadzone ze skierowania
sądu oraz te, w których istnieje
podejrzenie, że w relacji stron
występuje przemoc.
Jak zapisać się na poradę?
Dzwoniąc pod nr tel. starostwa – 74 846-05-48 w
godzinach pracy urzędu lub
przesyłając zgłoszenie na adres: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl. Można też zarejestrować się samodzielnie
na platformie Ministerstwa
Sprawiedliwości pod linkiem
ToP
https://np.ms.gov.pl.

Tu skorzystasz z bezpłatnej pomocy prawnej
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
* w każdą środę (w godz. 9:00-13:00)
* w każdy czwartek (w godz. 07:30-11:30)
* w każdy piątek (w godz. 9:00-13:00)
Miejska Biblioteka Publiczna Centrum
Kultury w Boguszowie-Gorcach
* w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek (w godz.
12:00-16:00)
Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju
* w każdy piątek (w godz. 12:00-16:00)
Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju
* w każdy poniedziałek (w godz. 9:00-13:00)
Biblioteka Centrum Kultury w Czarnym Borze
* w każdy wtorek (w godz. 10:00-14:00)
Urząd Miejski w Głuszycy
* w każdą środę (w godz. 11:00-15:00)

REKLAMA

Fot. użyczone (www.powiatwalbrzyski.pl)
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Bezpieczniej wokół stoków
W niektórych województwach Polski ferie zimowe już
się rozpoczęły, a w innych miejscach „wystartują” niebawem. Można się spodziewać zimowego szaleństwa.

można zjeżdżać choćby w Rzeczce koło
Walimia, z „Dzikowca” w Boguszowie-Gorcach oraz w należącej administracyjnie do Mieroszowa „Andrzejówce”.

- Informujemy, że celem zapewnienia ładu i porządku publicznego, w
rejony odwiedzane przez miłośników
białego szaleństwa – jeżeli będzie
taka potrzeba – w weekendy kierowane będą dodatkowe policyjne patrole – informuje wałbrzyska policja.
Celem podjętych działań będzie
ułatwienie ruchu pojazdów i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim
użytkownikom dróg. Wzmożone
kontrole policji dotyczyć będą przede

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

POWIAT WAŁBRZYSKI

Do końca okresu zimowego dzieci, młodzież oraz pasjonaci sportów zimowych
odwiedzać będą stoki narciarskie. W naszym powiecie na nartach, bądź sankach,
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wszystkim kierujących, którzy nie
stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a swoim
zachowaniem stwarzają zagrożenie
w ruchu. Policjanci będą pilnować,
aby dzieci były przewożone w fote-

likach, a pasażerowie mieli zapięte
pasy. Funkcjonariusze szczególną
uwagę zwrócą również na sposób
parkowania pojazdów czuwając nad
tym, aby nie utrudniały one ruchu.
SCB

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Niedługo w Szczawnie będzie ponad 100 kamer monitoringu miejskiego

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Na oku i w sieci
Musimy w tym miejscu powrócić do tekstu z połowy
listopada zeszłego roku. Pisaliśmy wtedy, że WiFi opanowało uzdrowisko, a w mieście
pojawiło się 12 hot spotów
(z ang. gorących punktów),
pomocnych w bezpłatnym
przeglądaniu sieci. Jednak
wówczas jeszcze cała gmina
nie została „pokryta” w ten
sposób. Nie ubolewaliśmy
specjalnie. Wiedzieliśmy bowiem, że wkrótce pojawią
się nowe punkty. Proszę bar-

dzo, zgodnie z zapowiedziami
miasto wzbogaci się o 10 nowych lokalizacji, przy których
bez najmniejszego problemu
poszukacie informacji w internecie. Bez dodatkowych
kosztów. Pieniądze na kolejne
hot spoty dała UE (15 tys.
euro), a trochę środków musi
też dołożyć do tego interesu
miasto (19 tys. zł). Ale czego nie robi się dla komfortu
mieszkańców. WiFi obejmie
m.in. Słoneczną Polanę, Park
Zdrojowy i okolice Domu

Zdrojowego, czyli te miejsca,
które wcześniej WiFi nie objęło swoim zasięgiem.
Wiosną Szczawno wzbogaci
się o kolejnych 6-8 kamer monitoringu. Zastanawialiście się
kiedykolwiek, ile obiektywów
„wielkiego brata” patrzy na
was obecnie w uzdrowisku?
Strzelajcie – 20, 40, 60? Pudło. Podwałbrzyski zdrój dysponuje aż 96 kamerami. Prawie wszystkie miejsca można
dzięki nim podejrzeć. Ale jak
wiadomo, prawie robi znacz-

ną różnicę. Nowe urządzenia
mają pojawić się m.in. w okolicach hali sportowej i basenu,
a także przy skrzyżowaniu ul.
Lipowej i Mickiewicza (tam,
gdzie niedawno zmieniła się
organizacja ruchu). To miejsce
nie zostało wybrane przypadkowo. Do sąsiadujących ze
skrzyżowaniem budynków,
dodajmy opuszczonych przez
gazownię i przejętych przez
miasto, niebawem przeniosą
się opieka społeczna, MOSiR
oraz straż miejska.

Skoro jesteśmy przy strażnikach miejskich, to mamy
jeszcze jedną wiadomość z
nimi związaną. Gdy będziecie
czytać te słowa, wielce prawdopodobne jest, że po ulicach
uzdrowiska jeździć będzie
już nowiutki samochód. Dacię Duster 4x4 kupiło Straży
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
miasto. Auto kosztowało po-

nad 90 tys. zł, a w zeszłym
tygodniu pojechało na oklejanie. Dlatego piszemy z taką
lekką dozą nieśmiałości, bo
nie wiemy, czy pojazd jest
już na stanie funkcjonariuszy.
Może i nie kosztował mało,
ale na pewno pomoże miejscowym funkcjonariuszom w
utrzymaniu bezpieczeństwa.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Nie od dziś wiadomo, że lubimy przekazywać dobre wieści,
a tych uzbierało się ostatnio w Szczawnie-Zdroju sporo. W
mieście pojawią się następne punkty hot spot, dzięki którym
będziecie mogli bezpłatnie szusować po internecie. Wiosną z
kolei zamontowane zostaną dodatkowe kamery monitoringu.
A i jeszcze jedno, miejscowi strażnicy dostali właśnie wyjątkowy prezent.
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Mnóstwo atrakcji czeka na dzieci
spędzające ferie w Jedlinie-Zdroju

JEDLINA-ZDRÓJ

Zawrót głowy na ferie
Trudno w tych niepewnych czasach planować dalekie wyjazdy na ferie zimowe. A gdyby
tak skorzystać z tego, co jest pod nosem? Na przykład jedlińskie centrum kultury przygotowało tyle atrakcji na pierwsze dwa tygodnie lutego, że warto nad nimi się pochylić.
Jesteśmy pewni, że wielu mieszkańców miasta skorzysta z tej oferty.
Wspinaczka, zjazdy na dętkach,
lodowisko, zajęcia artystyczne i ruchowe – to wszystko czeka na uczestników ferii zimowych organizowanych
przez Centrum Kultury w Jedlinie-

-Zdroju. Mało? Nie żartujcie. Jest tego
tyle, że miesiąca by nie starczyło, żeby
nasycić się wszystkim do woli.
- Zapraszamy dzieci w wieku od
5 do 10 lat. Ferie są podzielone na

dwa turnusy, trwające po pięć dni.
Weekendy zostawiamy na rodzinne
spotkania. Turnusy będą krótkie,
ale bardzo intensywne – zachęca
Wiesław Zalas, dyrektor CK w

CZARNY BÓR

Milion za
szczepienia

Jedlinie-Zdroju i trudno nie przyznać mu racji. Zobaczcie na sam
dół artykułu. Tam macie wszystkie
szczegóły z dokładną rozpiską, co,
gdzie, kiedy?

Gmina zdecydowała się na organizację zimowego wypoczynku dla
dzieci choćby dlatego, że ogromną popularnością cieszyły się letnie
warsztaty artystyczne. Atutem miasteczka jest oczywiście to, że posiada
własne obiekty, w których obowiązują
nieco łagodniejsze zasady związane z
ochroną przed COVID-19. Te obiekty
to Park Aktywności „Czarodziejska
Góra” przy ul. Poznańskiej oraz odkryte lodowisko, które, zgodnie z
planem, ma powstać pod koniec
stycznia na terenie kompleksu „Active
Jedlina” przy ul. Kłodzkiej. Zimowe
zajęcia zaplanowano też w budynku
centrum kultury. Tam na najmłodszych
czekają przeróżne atrakcje artystyczne
i ruchowe, o które zadbają doświadczeni instruktorzy kierowani przez
Katarzynę Serwetę, znaną animatorkę kultury i instruktorkę Zumby.
To coś w sam raz dla dzieci lubiących aktywnie spędzać czas w gronie rówieśników. Nikt nie zapomina
też o młodzieży. Jeśli tylko pogoda
pozwoli „Czarodziejska Góra” i
lodowisko będą czynne w trakcie
ferii zimowych codziennie.
Turnusy
31 stycznia – 4 lutego 2022 r.
(poniedziałek – piątek, 5 dni)
7 lutego – 11 lutego 2022 r.
(poniedziałek – piątek, 5 dni)
Godziny: 8.00-15.00
Posiłki: drugie śniadanie i obiad
Koszty: 225 zł/turnus/osoba; w
przypadku rodzeństwa odpłatność
wynosi 200 zł/turnus/osoba
Zapisy: ckksiegowa@jedlinazdroj.
eu (należy podać imię, nazwisko i
wiek dziecka oraz telefon kontaktoRed
wy i wskazać turnus).

» W ciągu 3 miesięcy w Czarnym Borze
zanotowano blisko 7-procentowy wzrost
poziomu szczepień przeciwko COVID-19

To, że nasza gmina zwyciężyła wśród sąsiadów, to
jeszcze nic. Najlepsze, że za
dość duże zaangażowanie się
w konkurs, Dolnośląski Urząd
Wojewódzki przekazał wójtowi czek na, teraz uważajcie,
na okrągły milion złotych!
Władze Czarnego Boru
jeszcze nie wiedzą, na co

dokładnie wydadzą te pieniądze. Pewne jest, że zgodnie
z regulaminem, muszą przyznane środki spożytkować w
określony sposób. Na jakieś
przeciwdziałanie COVID-19
lub na przykład na niwelowanie tzw. skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa. Dobra, wiadomo,

że to brzmi ogólnikowo, ale
milion „piechotą nie chodzi” i
teraz miejscowość ma w ręku
potężny oręż pomocny choćby
w tym, by dalej promować
szczepienia.
To dzięki właśnie rozmaitym działaniom Czarny Bór
znalazł się wśród 70 innych
gmin Dolnego Śląska wy-

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Były i są rozmaite sposoby, by namawiać ludzi do
szczepień. Jednym z nich są liczne konkursy. Jak
choćby ten wymyślony w Ministerstwie Zdrowia pod
nazwą „Rosnąca odporność”. Niedawno pochwalono
się wynikami w poszczególnych gminach. I co się okazało? Że Czarny Bór był najlepszy wśród miejscowości
powiatu wałbrzyskiego.
różnionych w wojewódzkim
konkursie „Rosnąca odporność”. Chodziło w nim o
premiowanie tych samorządów (z wyłączeniem miast
na prawach powiatu), które
osiągnęły najwyższy wzrost
poziomu zaszczepień od 1
sierpnia do 31 października
zeszłego roku. W Czarnym

Borze ten skok przez wspomniany kwartał wyniósł dokładnie 6,964 proc. Nieźle,
prawda? Przyczyniło się do
tego mnóstwo działań. Informacje na stronie urzędowej i
profilu na Facebooku, nagrany film promocyjny przez nauczycielki w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym,

ulotki i banner informujące,
gdzie można się zaszczepić.
Swoje zrobiły też SMS-y wysyłane do mieszkańców. To
wszystko spowodowało, że
o Czarnym Borze, jako miejscu, gdzie zanotowano duży
wzrost poziomu szczepień,
zrobiło się ostatnio głośno.
Red

Wspólnie przeciwko narkomanii
O współpracy samorządów z jednostkami policji na terenie Wałbrzycha
i powiatu wałbrzyskiego informujemy na bieżąco. Tym razem o takich
dobrych praktykach mogliśmy przekonać się w Boguszowie-Gorcach.

Agnieszka Więckiewicz, wiceburmistrz Boguszowa-Gorc, przekazała na ręce zastępcy komendanta policji
w Boguszowie-Gorcach sprzęt o wartości blisko 5 ty. zł.

Kupiony przez gminę w 2021 roku w
ramach współpracy dotyczącej realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem

alkoholizmowi i narkomanii na terenie
gminy Boguszów-Gorce.
Wśród zakupionego sprzętu znalazły
się: projektor multimedialny wraz z torbą,
ekran mobilny, nośniki danych (dysk SSD
i pendrive’y). A także specjalistyczne narkotesty, które wspomogą policjantów w
realizacji działań profilaktycznych i prewencyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mających na celu zmniejszenie skali zjawiska alkoholizmu i narkomanii w gminie.
SCB

Fot. użyczone (WOK)

» Zapowiadają się spotkania pełne pozytywnej energii

WAŁBRZYCH

Uff, czas na wytchnienie
Ile razy marzyliście o tym, by choć na chwilę zwolnić, odpuścić, wrzucić na luz? W zaganianym i coraz bardziej chaotycznym świecie to coraz trudniejsze zadanie. Jeśli szukacie
idealnej odskoczni od obowiązków dnia codziennego, to właśnie ją… znaleźliście.
które, przyznacie, też daje chwile
wytchnienia. Na przykład gdy późnym popołudniem lub wieczorem,

jak już minie stres dnia codziennego,
sięgniecie po tygodnik i zapomnicie
o bożym świecie.

GŁUSZYCA

Mały biznes
w skowronkach

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

Zaraz, zaraz żebyście nie pomyśleli,
że to nasz autorski pomysł. Naszym
„dzieckiem” jest wyłącznie WieszCo,
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Tym razem, aby nieco zwolnić,
proponujemy wam coś, co wymyślili w Wałbrzyskim Ośrodku

Kultury. To specjalny cykl dla zapracowanych i zestresowanych
mieszkańców regionu. A nazywa
się Niedziele Dobrych Wibracji.
Relaksujące zajęcia dla dorosłych.
Pierwsze spotkanie zaplanowano
już 23 stycznia (najbliższa niedziela). WOK zaprasza was wtedy na
warsztaty makramy. Poznacie arabską technikę plątania sznurków.
Nowicjusze poznają tajniki o godz.
10:00, a o 15:00 dla tych, którzy
z makramą mieli już co nieco do
czynienia, przygotowano warsztaty
tworzenia kwietników. Zapisywać
można się, a tym samym kupować
wejściówki możecie na stronie:
www.bilety.wok.walbrzych.pl w
zakładce „Wydarzenia”.
Spotkania mają się odbywać przeważnie w ostatnią niedzielę każdego
miesiąca. Będą to warsztaty o bardzo
różnej tematyce. Od lutego organizowane mają być też koncerty mis
i gongów tybetańskich. Dzięki temu
dodatkowo się zrelaksujecie. Na razie trwa ustalanie całego kalendarza.
W planach są między innymi warsztaty tworzenia wisiorków z kamieni
szlachetnych oraz obrazów z mchu.
Niedziele Dobrych Wibracji to
propozycja dla dorosłych, szczególnie grup znajomych, którzy
szukają odskoczni od codziennych
obowiązków.

» Rozpoczęła się budowa Strefy
Aktywności Gospodarczej w Głuszycy

burmistrz Głuszycy podpisał
umowę na prace związane z
przystosowaniem terenu pod
budowę strefy aktywności gospodarczej, rozpoczęła roboty.
Teren oczyszczono i wyrównano. – Zamontowano przepusty i tym samym rozpoczęto
budowę wjazdu na przyszłą

strefę – informuje Roman
Głód, burmistrz Głuszycy.
Grunty przeznaczone na
strefę znajdują się we wsi
Grzmiąca, mają powierzchnię
prawie 3 hektarów i zostały
podzielone na 12 działek
inwestycyjnych o różnej wielkości. Na obszarze strefy

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

No może trochę przesadziliśmy z tymi „skowronkami”,
ale dla firm zatrudniających do 10 osób w Głuszycy idą
na pewno lepsze czasy. Ciężki sprzęt wjechał właśnie
na teren, gdzie powstanie strefa aktywności gospodarczej.
O tym, że w tej miejscowości powiatu wałbrzyskiego
powstaną tereny przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej, pisaliśmy kilka miesięcy temu.
Teraz te plany zaczynają nabierać realnych kształtów.
Wałbrzyska firma, z którą

Red

wybudowane zostaną drogi
dojazdowe i wewnętrzne,
parkingi oraz cała infrastruktura. Mamy tu na myśli sieć
kanalizacyjną z biologiczną
oczyszczalnią ścieków, sieci energetyczne i wodociągowe, a także oświetlenie
uliczne .

Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy to będzie
idealne miejsce do prowadzenia biznesu dla firm zatrudniających do 10 osób. Jeśli na
przykład prowadzicie stolarnię
lub magazyn, to miejsce idealnie nadawać się będzie na
rozwinięcie działalności lub

po prostu przeniesienie się
z firmą.
Koszt całego projektu to 2,4
mln zł, z czego dofinansowanie pochodzące ze środków
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji
Wałbrzyskiej wynosi 1,6 mln zł.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

Po co kupować?

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

AGRAFKA, nr ewidencyjny 74/21
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

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

BETI, nr ewidencyjny 138/21
Wiek: ok. 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 08.09.2021

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

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

IWO, nr ewidencyjny 238/21
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 20.12.2021

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

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

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

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

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

TOFIK, nr ewidencyjny 243/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 27.12.2021
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Jeśli zamierzacie zaopiekować się czworonożnym przyjacielem, lepiej go zaadoptować, niż kupić.
Przekonujemy o tym od kilku dobrych miesięcy. Po rosnącej liczbie wizyt w wałbrzyskim schronisku
dochodzimy do wniosku, że nasza akcja ma sens. Gdyby jeszcze liczne odwiedziny przełożyły się na
mnóstwo adopcji… Powoli, wszystko w swoim czasie.
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Na lodowisku w Świdnicy można naprawdę się wyszaleć

Czekając na białe szaleństwo
Który to już rok narciarze w naszym regionie tęskno spoglądają przez okno wypatrując opadów śniegu? Może w końcu się doczekają, choć w chwili gdy piszemy te słowa, nie widać
za wiele białego puchu. Ale dobra, zakładamy, że w końcu spadnie, a wtedy przyda się nasz
przewodnik.

Co jak co, ale w miejscowościach
Aglomeracji Wałbrzyskiej jest gdzie
miło spędzić czas na stoku, szusując
nawet do wieczora. Góry Sowie
stwarzają bowiem wręcz idealne
warunki do uprawiania narciarstwa
zjazdowego. Zakładamy, że w końcu
zima przypomni o sobie, a wy wreszcie wyjmiecie z szafy dwie deski (lub
niektórzy jedną większą).
Na takiej na przykład Przełęczy
Sokolej, na zboczach góry Sokół,
działają cztery wyciągi. Trzy orczykowe i jeden talerzowy o długości
od 380 do 600 m z pełną skalą trudności tras zjazdowych. Na miejscu
znajdziecie wypożyczalnie sprzętu
narciarskiego, wykupicie lekcje nauki
jazdy na nartach, snowboardzie.
Dla najmłodszych wydzielono stok
z wyciągiem typu babylift. Z myślą
o dzieciach stworzono tor śniegowy
do uprawiania tzw. snowtubingu,
czyli jazdy na „śnieżnych dętkach”.
W środkowej części Rzeczki znajduje
się natomiast wyciąg „Na stoku” z
trasą zjazdową o długości 500 m,
przeznaczoną dla tych nieco bardziej
wymagających narciarzy.
W ostatnich latach w Górach Sowich, powyżej 800-900 m n.p.m. po-

wstała atrakcyjna sieć tras dla narciarzy biegowych. Start do wszystkich
traktów znajduje się na Przełęczy
Jugowskiej. Szlaki są oznakowane,
ratrakowane i urozmaicone pod
względem trudności. Działają tu
wypożyczalnie sprzętu biegowego
i licencjonowani instruktorzy. Rejon
Przełęczy Sokolej jest także dobrym
punktem startowym dla narciarzy
biegowych. Po dojściu do Schroniska
Sowa czeka malowniczo położona
trasa „Sowa”.
Drugi znany ośrodek sportów
zimowych Aglomeracji Wałbrzyskiej
znajduje się w Rybnicy Leśnej w Górach Suchych, w pobliżu Schroniska
PTTK Andrzejówka. Na miłośników
białego szaleństwa czekają stacja
narciarska Muflon Ski i wyciąg
„Gwarek”. Stoki są oświetlone i
ratrakowane. Biegacze narciarscy
również znajdą tu coś dla siebie. Dla
nich wyznaczono szlak czerwony
na pomarańczowym tle, który łączy
Andrzejówkę z Głuszycą. Jako trasy
biegowe możecie wykorzystywać
także leśne drogi wokół Waligóry
i Hali pod Klinem, gdzie od ponad
40 lat odbywał się słynny Bieg
Gwarków. Najmłodsi z kolei mają do

dyspozycji rozległą łąkę przed schroniskiem, która wraz z pierwszym
śniegiem zamienia się w szeroki tor
saneczkowy.
Zajrzyjmy teraz do Jedliny-Zdroju,
w której przy kompleksie parków
linowych amatorzy sportów zimowych znajdą wiele atrakcji dla siebie.
Są stok zjazdowy, wyciąg taśmowy i
orczykowy, tor saneczkowy, tor pontonowy do snowtubingu i specjalna
karuzela rotundo do nauki jazdy na
nartach dla najmłodszych. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia nart,
sanek i kawiarenka.
Niedaleko Boguszowa-Gorc znacie pewnie górę Dzikowiec, której
strome zbocza uwielbiają narciarze.
Główna trasa zjazdowa biegnie
wzdłuż wyciągu krzesełkowego i
liczy ok. 800 m. To jednak szlak
dla profesjonalistów. Na terenie
ośrodka jest też 400-metrowy wyciąg orczykowy, z którego korzystają
członkowie Klubu Narciarstwa Alpejskiego „Dzikowiec” i ćwiczą młodzi
pasjonaci. Dla miłośników narciarstwa biegowego przygotowano tu
kilka tras, przystosowanych dla osób
jeżdżących zarówno stylem klasycznym, jak i „łyżwą”. Każdy z traktów

ma swój początek przy kolei linowej
„Dzikowiec” i jest bardzo dobrze
oznakowany. Do dyspozycji są trzy
trasy: „Dzika” (2000 m), „Rycerska”
(900 m) – obie do techniki klasycznej
oraz „Stasia” (600 m) do techniki
łyżwowej.
Jedną z największych zimowych
atrakcji rekreacyjno-sportowych
Świdnicy jest natomiast kryte lodowisko. W pełni bezpieczne, a co
ważne, zawsze z idealnie przygotowaną taflą dla tych wszystkich,
którzy traktują łyżwiarstwo typowo

rekreacyjnie, jak i dla tych, którzy na
łyżwach jeżdżą już bardzo dobrze.
Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew (od numeru 25 do 49)
i pingwinków do nauki jazdy (płatna)
oraz kasków (bezpłatna). Również w
Strzegomiu pojeździcie na łyżwach
na odkrytym lodowisku „Biały Orlik”.
Seanse 45-minutowe rozpoczynają
się o pełnych godzinach zegarowych,
a instruktorzy strzegomskiego OSiR-u
codziennie przeprowadzają bezpłatne zajęcia nauki jazdy na łyżwach.

» W regionie jest wiele miejsc, gdzie można pojeździć na
nartach, desce, sankach, a nawet na „śnieżnych dętkach”

Red
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» Mała zamiatarka ulic, w tle za karetką – większa (Fot. Raczkowiak Krzysztof, Muzeum Historyczne w Lubinie, 1982)

Za sterami „potwora”
W dniu 17 grudnia 1971 r. pan Zbigniew, pracownik Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miast i Osiedli (bo tak się wówczas to przedsiębiorstwo nazywało), ruszył na wałbrzyskie ulice prowadząc nową zamiatarkę samozbierną.
Zanim pracownik usiadł za sterami tego pomarańczowego „potwora”, przeszedł
praktyczne przeszkolenie zamiatając ulice Berlina.

» Takie „cacka” odnajdowano kiedyś na wysypiskach śmieci w Wałbrzychu

Zamiatarka była w stanie
oczyścić na jednej zmianie
jezdnię o długości 16 km, zastępując tym samym pracę
ręczną 12 pracownic. Podczas
pracy nie powstawał kurz, dlatego nie był potrzebny dodatkowy pojazd do wywozu zmiotek. Maszyna przyjechała do
Wałbrzycha właśnie z Berlina,
a sprawa miała swój początek
dużo wcześniej, o czym opowiedział w Trybunie Wałbrzyskiej z 11 stycznia 1972 roku
ówczesny dyrektor WPOMiO,
Józef Krzepina: „Współpraca
naszego przedsiębiorstwa z
przedsiębiorstwem oczyszczania w Berlinie (Gross-Berliner
Strassenreinigung Mülabfuhr)
trwa już 5 lat. Rozpoczęliśmy
od porozumienia dotyczącego

wymiany wczasowiczów. W
myśl tego porozumienia, nasi
pracownicy mogli wyjeżdżać
na wczasy do ośrodka wypoczynkowego przedsiębiorstwa
berlińskiego w Bad Suderode
(obecnie to uzdrowiskowa
dzielnica miasta Quedlinburg
– przyp. red.), a z kolei ich
pracownicy spędzali wczasy
w Sławie Śląskiej lub w Wieleniu. Dodatkowy dzień pobytu
w NRD był przeznaczony na
zwiedzanie Berlina, zaś naszym
gościom pokazywaliśmy Karkonosze”. Dyrektor Krzepina
podkreślał, że współpraca to
nie tylko możliwość spędzenia urlopu w NRD, ale także
nawiązywanie przyjacielskich
kontaktów między pracownikami obu przedsiębiorstw,

ożywiona korespondencja i
wzajemne wizyty, już poza
oficjalną wymianą. Dodatkowo
planowano rozszerzenie kontaktów przez wymianę kolonii
letnich dla dzieci i młodzieży.
Zamiatarka samozbierna
była efektem wymiany między berlińskim a wałbrzyskim
przedsiębiorstwem oczyszczania. W zamian za nią Wałbrzych przekazał do Berlina
(do czasowego użytkowania)
sześć nadwozi PS-7 służących do posypywania jezdni
w okresie zimy. W tamtym
czasie WPOMiO rozpoczął
stosowanie ciekłych środków
chemicznych do zwalczania
gołoledzi zapoznając z tą
nową praktyką kolegów w
Berlinie. Krystalizowały się

plany dalszej współpracy. Dyrektor
berlińskiego przedsiębiorstwa Werner Sch. wyraził nawet gotowość
udostępnienia kolejnej zamiatarki
samozbiernej (bez rekompensaty), a
Wałbrzych miał wysłać do Berlina kilku mechaników samochodowych w
celu przeprowadzenia jej kapitalnego remontu. Procedowana wówczas
umowa o dalszej wymianie sprzętu
przewidywała m.in., że z Wałbrzycha
do Berlina pojedzie urządzenie do
prostowania pojemników i kolejne
trzy nadwozia PS-7, w zamian za
ciągnik-zamiatarkę chodnikową,
przydatną również do odśnieżania
chodników.
W 1976 roku po kolejnej reorganizacji firma zmieniła nazwę na
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (WPO) a dwa lata później
jego działalność ograniczono do
Wałbrzycha. Na wyposażeniu w
tamtym czasie były 64 pojazdy, w
tym 30 do wywozu nieczystości
stałych i 7 do płynnych, 10 zamiatarek, 6 zmywarek mechanicznych,
2 pługi wirnikowe i 9 piaskarek.
WPO wywoziło odpady korzystając
w tym celu z 31 tys. pojemników na
śmieci. Jak podaje Stanisław Czajka,
nie nadążano wówczas z oczyszczaniem miasta, na co nie bez wpływu
pozostawał fakt, że np. w 1978 roku
ponad 30% taboru przedsiębiorstwa
nie nadawało się do użytku z powodu braku części zamiennych. Czajka
zauważa, że: „Na przestrzeni lat 70
masa nieczystości stałych na jednego
mieszkańca Wałbrzycha uległa prawie
podwojeniu i wynosiła w 1978 r. aż
1,8 m. sześciennych, a w 1980 r. 2
m. sześcienne. Jeżeli np. w 1976 r. z
budynków mieszkalnych wywożono
220 tys. m. sześciennych, a razem ze
zmiotkami ulicznymi i nieczystościami
z zakładów pracy – 338 tys. m. sześciennych nieczystości stałych, to 4
lata później trzeba było wywieźć już
397 tys. m. sześciennych nieczystości
stałych”. Sprawa ułatwienia wywozu
z miasta tak szybko wzrastającej masy
nieczystości oraz odpowiedniego składowania bez szkody dla środowiska
naturalnego już wtedy stawała się
istotnym problemem społecznym.
Dwa metry sześcienne śmieci z 1980
roku... Być może zada sobie ktoś
pytanie, ile to jest kilogramów? W
publikacji Agnieszki Jamróz i Agnieszki Generowicz z 2012 roku znalazłem
informację, że dla dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) 1,8-2,5
m. sześciennych odpadów to 220-400
kg (na mieszkańca, na rok). Dzisiaj
rzadko używa się wskaźnika objętości
dla śmieci (metrów sześciennych), a
dane publikowane są w jednostkach
wagi. Dla porównania – w dokumencie „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Wałbrzych za 2020 r.” jest informacja,
że przyjmując liczbę mieszkańców na
podstawie danych z Biura Ewidencji
Ludności, tj. 99454 osoby ustalono
ilość wszystkich odebranych i zebranych odpadów komunalnych na 359
kg rocznie na jednego mieszkańca
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(pamiętać jednak trzeba, że dzisiaj odpady segregujemy na różne frakcje).
W poprzednich odcinkach opisałem różne dawne wysypiska, legalne
i dzikie, m.in. na Podzamczu (przy
Książańskim Parku Krajobrazowym),
przy ul. Noworudzkiej, Stacyjnej
czy Beethovena. Po jednym z takich
artykułów skontaktował się ze mną
Krzysztof Kobusiński, który już niejednokrotnie pomagał mi w różnych
sprawach historycznych. Od niego
dowiedziałem się o jeszcze jednym
wysypisku śmieci, które funkcjonowało na Białym Kamieniu. „Do tego
kamieniołomu – napisał Krzysztof
– chodziliśmy z chłopakami wspinać
się po skałkach w końcówce lat 50.
i w pewnym momencie zaczęto tam
wysypywać śmieci zebrane na Białym Kamieniu. To mogło być zaraz
z początkiem lat 60. XX wieku. Furmanki do tego wysypiska dojeżdżały
od ul. Przyjaciół Żołnierza (...) a polna
droga prowadziła między ogródkami
lekko w górę, w kierunku ul. Bema.
(...) Po prawej stronie, może w odległości 100 metrów był drugi kamieniołom, mniejszy, ale czy zrobiono
tam wysypisko nie pamiętam. Do
czasu uruchomienia wspomnianego
wysypiska wcześniej, śmieci, jak się
nie mylę, były wywożone gdzieś między Białym Kamieniem a Szczawnem
(...)”. Na marginesie dodał jeszcze
ciekawą informację o budynkach
stojących przy kamieniołomie, w którym zaczęto składować odpady: „Te
baraki (dawny obóz jeniecki, potem
zasiedlony przez repatriantów z terenów ZSRR) stały prawie na górnej
części kamieniołomu”.
Jeszcze jedno ciekawe wspomnienie Krzysztofa, dotyczące śmieci:

» Opróżnianie kubłów na śmieci (Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1966)

„Na ulicy Pocztowej, obok dawnych
warsztatów szkolnych TM i ZSM,
swoją siedzibę miał człowiek zbierający śmieci. Miał konika i wóz. Śmieci
wywoził na wysypisko gdzieś niedaleko Pocztowej (być może chodzi o
dawne wysypisko przy ul. Ceglanej
- przyp. red.). Często odnajdywał na
tym wysypisku ciekawe rzeczy”. Jak
na przykład dwie stare maszyny do
pisania odnalezione w połowie lat
60. ubiegłego wieku. Jedna z nich (ta
na zdjęciu obok) to zwykła maszyna,
ale druga była składana i chowana
w metalowym futerale o wysokości

» Śmieciarka marki Mercedes, pojemność beczki od 10
do 15 ton (Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1937)

do 10 cm. Takie skarby można było
kiedyś znaleźć na wałbrzyskich wysypiskach odpadów!
Wracając do wątku poruszonego
na początku tego artykułu, może
ktoś z was, Szanowni Czytelnicy, był
na takich wczasach w Bad Suderode
i chciałby nam o tym opowiedzieć? A
może w szufladach waszych komód
leżą zapomniane zdjęcia z pobytów
wczasowych w Sławie Śląskiej lub
Wieleniu? Podzielcie się z nami
wspomnieniami i zdjęciami, a my
chętnie je opublikujemy.
Opr. Piotr Frąszczak

Bibliografia:
1.Trybuna Wałbrzyska z 11.01.1972
2.Czajka S., Przemiany Wałbrzycha, Wałbrzyskie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wałbrzych,
1985
3.Michalkiewicz S. (red.), Życie gospodarcze
[w:] Wałbrzych Zarys monografii miasta na tle
regionu, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Instytut Historyczny Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław, 1993
4.Jamróz A., Generowicz A., Tendencje zmian
nagromadzenia odpadów komunalnych na
przykładzie małego miasta [w:] Czasopismo
Techniczne 1-Ś/2012, zeszyt 4, rok 109, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012
5.Więckiewicz A., Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wałbrzych za 2020 r., Urząd Miejski w Wałbrzychu,
Wałbrzych, 2021
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Na zdjęciu - Filip
Cembala, Agnieszka
Przekupień, Michał
Jańczyk i Bartosz
Żurakowski

Testowane na muzykach
Trwa karnawał muzyki wiedeńskiej na wszystkich możliwych scenach muzycznych świata. Wróćmy jednak na chwilę
do „Wieczoru w tonacji sylwestrowej”, koncertu, którym 30
grudnia filharmonicy sudeccy pożegnali ubiegły rok. O chwilę
rozmowy przed tym wydarzeniem poprosiliśmy Michała Jańczyka, współtwórcę projektu „Musicale, musicale”, aranżera
wszystkich wykonanych tego wieczora utworów oraz Grzegorza Mondrego, inspektora orkiestry Filharmonii Sudeckiej.

Wprowadzasz wspaniałą
energię w czasie prób, od
początku wydaje się, że
jesteś w każdym miejscu,
tuż przy scenie, a po chwili
na widowni, korygujesz
coś na tablecie, nagrywasz,
konsultujesz z dyrygentem
i z muzykami. Zwykle tak
pracujesz?
MJ: – Odbieram bardzo
dobrą energię od muzyków.
Bardzo liczę na to, że będziecie chcieli grać przygotowany
przeze mnie materiał jeszcze
wiele razy.
GM: – Przecież słyszysz, co
się dzieje na próbach, to jest
czysta energia. Najprościej
mówiąc fajnie napisana muzyka, to fajnie się ją gra. Mamy
wreszcie autorski program –
to są aranże zamówione przez
naszą filharmonię. Chcemy z
tym wyjechać w świat. To muzyka, która wywołuje uśmiech
na twarzach słuchaczy, no i
nie da się przy tym siedzieć
spokojnie!
Powiedzcie, jak to działa?
Czy to częste zjawisko, że
zgłasza się firma i prosi o
napisanie całego nowego
programu koncertu?

MJ: – Niestety jest to
sporadyczna sytuacja. Moja
pierwsza myśl – ale challenge,
wow! Tyle jest do zrobienia,
tyle do napisania, tutaj trzeba
spiąć tematy, tutaj połączyć
aranże! Druga myśl – musicale, przecież ja w musicalach
siedzę od 2011 roku!
GM: – Ja o tym wiedziałem!
MJ: – Śledzę scenę musicalową i słucham musicali aktywnie. Wyłapuję czy to perełki czy
po prostu jakieś super numery.
To jest taka scena, która cały
czas czymś nowym zaskakuje.
Już mi się wydaje, że słyszałem
wszystko, po czym nagle znajduję jakiś musical z 1997 roku,
który w ogóle mnie wgniata w
fotel. I mówię wow! Czemu ja
jeszcze tego nie znałem, a to
już ma 20 ponad lat.
Musicale to gigantyczna
kopalnia muzyki?
MJ: – Owszem. Na Broadwayu produkcji musicalowych
jest kilkadziesiąt rocznie i jest
w czym wybierać. W Polsce
wiele tytułów w ogóle nie
zaistniało w powszechnej
świadomości. Takie musicale
jak „Hamilton” czy „The Book
of Mormon” nie trafiają do

naszych odbiorców nie tylko z
powodów muzycznych, ale…
…przede wszystkim kulturowych?
MJ: – Tak! Hamilton” to jest
na przykład musical, który
opowiada o bohaterze amerykańskim, który widnieje na
banknotach, jest jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. W Polsce ten musical
z oczywistych względów nie
miałby szans odnieść takiego
sukcesu, jaki odniósł w USA,
a odniósł tam gigantyczny
sukces. Podobnie „The Book of
Mormon”, który jest po prostu
rewelacyjną komedią, na której
ludzie płaczą ze śmiechu od
początku do końca, od pierwszych dźwięków uwertury!
W naszym koncercie z tego
musicalu soliści zaśpiewają
piosenkę „Baptize me”, a ta
piosenka jest typowym naigrywaniem się z ballad miłosnych
wszelkiego typu. Ten musical
w polskich warunkach miałby
problem zaistnieć na szeroką
skalę, chociażby z tego względu, że niewiele osób w ogóle
słyszało o Mormonach. Natomiast musical ma 20 piosenek
i z tych 20 ja mam ochotę

słuchać 18, raz za razem, bez
końca!
Czy były jakieś sugestie,
co ma się znaleźć w programie koncertu?
MJ: – Na pewno dużym
wyzwaniem było pospinanie
niektórych utworów w suity.
To była właśnie taka jedna z
sugestii ze strony filharmonii,
żeby nie pisać pojedynczych
piosenek, tylko jednak suity.
Dwa lub trzy numery złożyć
tak, żeby dało się je wykonać
w jednym ciągu. Tak jest np. z
„Helpless” z Hamiltona, które
jest ładnie połączone z „Let it
go” z Frozen. Wyszukanie tych
połączeń było największym
wyzwaniem. Oczywiście filharmonia zasugerowała tytuły
musicali, z których chciałaby
mieć utwory. Drugą część
zasugerowali soliści, którzy
również podpowiedzieli, co
chcieliby zaśpiewać. No i z
tego wszystkiego moją rolą
było wybrać taki złoty środek.
Mam nadzieję, że się to udało.
Jaka jest dramaturgia
tego koncertu? Zaczyna się
powiedzmy od trzęsienia
ziemi, a potem napięcie
narasta?

MJ: – Tak było u Hitchcocka. Chciałbym powiedzieć,
że u nas jest tak samo, ale
na pewno ciężko jest to powiedzieć do momentu, gdy
spotkamy się z publicznością.
Na pewno zaczynamy dość
mocno, uwertura jest dość
energetyczna. Następnie staraliśmy się tak to zrobić, żeby
jednak napięcie rosło. Obie
części kończymy mocnym
akcentem. Widz nie może
czuć się odizolowany, smutny,
znudzony. Ma zdecydowanie
czuć, że jest zaopiekowany i
ma przeżywać silne wrażenia.
GM: – Przypomnę, skąd
wzięła się koncepcja naszego
koncertu. Od tylu lat koncerty
sylwestrowe to walce wiedeńskie, polki. Pomyśleliśmy
sobie, 1 stycznia można sobie
zawsze koncert z Wiednia
obejrzeć, naprawdę doskonała rzecz. Ale może warto
spróbować czegoś innego? W
końcu! Wiele razy rozmawialiśmy o tym z Michałem – opera
to cudowna sprawa, świetne
połączenie muzyki, głosów,
sceny, ale samą muzyką zabawiać publiczność w sylwestra,
to trochę za mało. Mamy XXI
wiek, chce się czegoś więcej.
I postawiliście na muzykę
z musicali?
GM: – Na rozrywkę, która w prostej linii wywodzi
się z opery. Może wystarczy
tej klasyki, arii z Verdiego z
„Aidy”, czy z Bizeta z „Carmen”. Zobaczmy, jak publiczność przyjmie pełną rozrywkę
– taką muzykę, przy której my
sami – muzycy, świetnie się
bawimy. Stąd musicale!
Koncert w sali filharmonicznej to jednak nieco inne
wrażenia niż sale technicznie przygotowane do przedstawień musicalowych. Jak
sobie z tym poradzić?
MJ: – Trzeba pamiętać jednak, że musicale to przede
wszystkim piosenki. Kiedy autorzy „The Book of Mormon”
Matt Stone, Robert Lopez i
Trey Parker rozpoczęli pisanie
musicalu w 2006 roku, ich
pierwszą myślą było napiszmy
piosenki. Potem zajmiemy się
tym, jak je spiąć. Pomyślałem
podobnie, wybiorę piosenki,
bez których nie wyobrażam
sobie mojego koncertu i połączę je w suity. Zresztą niektóre
piosenki trafiały na Broadway
w postaci musicalowej z filmu.
Niektóre piosenki zdobywały
indywidualne Oscary za Best
Original Song właśnie w filmie.
Tak jest z piosenkami z Dirty
Dancing – „Time of my life” czy
Aladyna „A whole new world”.
To też było dla mnie wyzwanie,
żeby nie przekombinować
aranży utworów, które tak

dobrze utrwaliły się w pamięci
słuchaczy. W myśl zasady:
lepsze jest wrogiem dobrego.
Z tego, co widzę na próbach, lepszej pary wykonującej zaaranżowane do tego
koncertu piosenki trudno
byłoby szukać niż Agnieszka
Przekupień i Filip Cembala.
MJ: – Z Filipa już teraz, przed
koncertem wyłazi prawdziwe
zwierzę sceniczne! To jak on
– bez publiczności – potrafi
porwać ludzi dookoła siebie,
jednym tekstem, słowem,
kładzie wszystkich na łopatki.
Wierzę, że z publicznością
będzie jeszcze lepiej. Z publiką jest zawsze łatwiej – po
to jesteśmy muzykami, żeby
grać dla ludzi. Czas grania
koncertów zdalnie, to był
najgorszy czas w mojej karierze muzyka. Graliśmy w
pustej sali i kłanialiśmy się do
pustej sali… Brałem udział w
koncercie online z zespołem
grającym bałkański rok, gram
tam na trąbce. Co ciekawe –
to jedyny koncert w moim życiu, na którym numer stanął.
Nigdy w życiu na koncercie
nie zdarzyło mi się, żebyśmy
się zatrzymali i przestali grać,
bo coś się rozwaliło. Zwykle,
nawet gdy ktoś się pomylił czy
coś się omsknęło, to muzycy
zawsze się łapali – tutaj nie,
stanęło i musieliśmy zagrać
jeszcze raz. Zdecydowanie
wynikało to z braku publiczności. Nasza praca polega na
wymianie energetycznej – ja
będąc muzykiem i znajdując
się na scenie, wymieniam się
energią z publicznością. Ja daję
z siebie wszystko, a publiczność oddaje poprzez swoje
reakcje. Kiedy tej wymiany
nie ma, główny motor napędzający koncert nie działa.
GM: – Ten koncert to już
jest sukces – testowane na
muzykach! Nie było grającej
osoby, której nie udzieliłaby
się energia tej muzyki.
Wybiegnijmy w przyszłość. Co jest dla muzyka
zawodowego aspiracją,
którą chciałby zrealizować?
MJ: – Na pewno chciałbym
wystawić mój musical, który
piszę. Mam dwie piosenki
gotowe, zarys scenariusza –
jestem w powijakach. Bardziej
krótkodystansowo myśląc,
chciałbym znaleźć się na kierowniczym stanowisku jakiejś
potężnej instytucji kultury,
gdzie miałbym wpływ na to,
co się w niej dzieje. Najchętniej w teatrze muzycznym,
filharmonii. Mam taki mental,
że nie bałbym się wyjść poza
pudełko klasycznego myślenia
i byłbym w stanie podejmować odważne decyzje.
Redakcja
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Wernisaż dziewięciu fotografów

Zmalujmy coś razem

Wystawa zdjęć fotografów „Co nam
w duszy gra”, zrzeszonych w Sudeckim
Towarzystwie Fotograficznym, to pierwsza
tegoroczna propozycja Multimedialnej Galerii
Obrazu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na
terenie Starej Kopalni. W zeszłym tygodniu
swoje prace zaprezentowało dziewięciu autorów. Każdy zestaw to odmienne spojrzenie
na fotografię.
– Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne
to nasz nowy partner w dziedzinie wystaw
fotograficznych. Jest to wystawa dziewięciu
osób związanych z grupą – mówi Justyna
Drapała z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Tematyka jest bardzo szeroka – krajobrazy,
portrety, a także fotografie artystyczne. Wstęp
na wystawę jest bezpłatny. Zdjęcia można
oglądać do 15 lutego.

Kolejne zajęcia z cyklu Familijnych Warsztatów Plastycznych w Świdnicy poświęcone będą technikom malarskim,
które nie wymagają użycia pędzla. To bardzo interesujące i
efektowne techniki, z którymi warto się zapoznać. Można to
zrobić po wcześniejszym zgłoszeniu się (do 20 stycznia pod
adresem m.ciucka@sok.com.pl). Prowadzeniem warsztatów
zajmie się utalentowana Marta Ciućka. Udział w zajęciach
jest całkowicie bezpłatny! Warsztaty zaplanowano w Galerii
Fotografii, Rynek 44 w Świdnicy.
SCB, KaR

Władca w Lalkach

Rozmawiajmy?
Zdaje się, że najważniejszą propozycją kinową najbliższych dni będzie film „C’mon C’mon” w reżyserii Mike
Millsa. Który nam udało się zobaczyć podczas pokazu
przedpremierowego.
Za trzy dni na ekranach
polskich kin pojawi się amerykańska rewelacja ubiegłego roku – „C’mon C’mon”.
Autorem tego kameralnego,
czarno-białego obrazu jest
Mike Mills. Ten sam twórca,
który zrealizował docenioną
komedię „Debiutanci”.
Jego najnowsza produkcja istotnie jest wyjątkowa.
Wymyka się tradycyjnym
klasyfikacjom. Najbliżej jej
do kina psychologicznego z
elementami humoru. „C’mon
C’mon” opiera się na dialogach. Ciężar całej historii

dźwigają trzy postaci – Johny
z siostrą Viv oraz jej dziewięcioletni syn Jesse. Matka
chłopca musi pomóc byłemu
mężowi w walce z chorobą
psychiczną i zostawia swoją
latorośl pod opieką wujka.
Jak się szybko okazuje, Johny,
jako bezdzietny i niemający
doświadczenia w wychowywaniu potomstwa, próbuje
na swój sposób zjednać sobie
bratanka. Chłopiec, mimo
wieku, jest bardzo inteligentny i wrażliwy. I to on swoimi
metodami zmienia podejście
opiekuna do dziecięcego

świata, ale nie tylko. Jessy
otwiera mu również oczy na
jego dorosłą rzeczywistość.
Na przykład na brak kontaktu
z siostrą, czy żal po utraconej
miłości.
„C’mon C’mon” jest spojrzeniem w głąb siebie przez
pryzmat dziecięcego oglądu życia. Wrażenie jest tym
większe, że w postać wuja,
pracującego w radiu, wciela
się znakomity Joaquin Phoenix. Z kolei bratanek – Jesse
– grany jest przez budzącego
sympatię Woody’ego Normana. Panowie, od pierwszych

minut filmu, budzą najlepsze
uczucia i skupiają uwagę na
wymianie ich słodko-gorzkich
spostrzeżeń. Nie tracimy zainteresowania ich rozmowami
aż do samego końca. Nie
przeszkadza nawet to, że
najbardziej dynamiczna scena, jaką zobaczymy, to spacer
ulicami Nowego Yorku trochę
nieporadnego Johnego.
Po obejrzeniu filmu Millsa
trudno nie podzielić entuzjazmu i zachwytów krytyki.

„C’mon C’mon” potrafi poruszyć, rozbawić, a przede
wszystkim – skłonić do refleksji. Mam jednak uwagi,
które zakłócają tak jednoznaczną ocenę obrazu. Nagromadzenie wyrozumiałości,
akceptacji, empatii i miłości
jest trudne do wytrzymania.
Chłopiec żyje w świecie dorosłych. Nie ma kolegów i
ich nie szuka. Nie dotyka go
również rzeczywistość wirtualna. Gdzie on ma telefon

czy laptop? Trudno dać wiarę
w istnienie chłopca o takich
niewspółczesnych cechach.
Johny (radiowiec) także odbiega od prawdziwego obrazu
zaganianych dziennikarzy. Ten
nietuzinkowy obraz na pewno
nie jest dla każdego. Ale jeśli
jesteś wrażliwy i chcesz się
dowiedzieć czegoś więcej o
sobie, to „C’mon C’mon” jest
propozycją obowiązkową.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Gwoździem po ekranie

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

W najbliższą niedzielę (23.01) zapraszamy do Teatru Lalki i
Aktora w Wałbrzychu na „Władcę Skarpetek” w reż. Jacka Timingeriu. To zabawna i pouczająca historia, dedykowana dzieciom w
wieku 3+. Bohaterem spektaklu jest mały chłopiec o imieniu Jaś,
który zgubił tytułową Skarpetkę. Chłopak w poszukiwaniu swej
zguby wyrusza w nocną podróż poszukiwawczą, która wiedzie
przez jego… dom. Co mogło się stać ze Skarpetką? Czyżby ktoś
na złość ją schował? A może nawet ukradł? Czy to krasnoludki
podkradają w nocy skarpetki i robią sobie z nich czapeczki?
Może zginęła w praniu, pożarta przez pralkę? A może to Władca
Skarpetek? Żeby dowiedzieć się, gdzie podziała się jego zguba,
Jaś wkracza w świat ożywionych książek, słoików, zabawek,
naczyń i innych przedmiotów. Przy okazji tej wyjątkowej podróży
uczy się paru prawd o szacunku dla otaczających go rzeczy oraz
o utrzymywaniu porządku w domu. Bilety do nabycia na www.
bilety.teatrlalek.walbrzych.pl
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Okiem gracza

Czy Overwatch przetrwa 2022 rok?

Prawnik radzi
Czym jest praca zdalna? To wyjątkowo na czasie temat, którym w tym
tygodniu zajmuje się nasz prawnik.
Należy zaznaczyć, iż ustawa Kodeks pracy nie reguluje
zasad wykonywania pracy
w formie zdalnej. Jednak w
celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19
uchwalono ustawę z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która wprowadziła
dodatkową formę pracy zdalnej (tzw. specustawa).
Zgodnie z tą regulacją
prawną praca zdalna może

zostać wprowadzona w trybie
przewidzianym przez w/w akt
prawny, a więc na polecenie
pracodawcy lub na podstawie
indywidualnego porozumienia pracownika z pracodawcą. Stosownie do zapisów
specustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu
epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Pracodawca może polecić
pracownikowi wykonywanie,
przez czas oznaczony, pracy
określonej w umowie o pracę,
poza miejscem jej stałego

wykonywania. Celem takiej
decyzji pracodawcy musi być
przeciwdziałanie COVID-19.
W tym przypadku nie jest
wymagana jakakolwiek zgoda
pracownika, wystarczy w zupełności decyzja pracodawcy.
Tę regulację prawną stosuje
się odpowiednio do funkcjonariuszy służb mundurowych
oraz ich rodzin.
Należy zaznaczyć, iż celem
wprowadzenia tej formy pracy
zdalnej jest przede wszystkim,
zapobieżenie gromadzeniu się
pracowników w zakładach
pracy, które tworzyłoby warunki sprzyjające roznoszeniu
się wirusa. Także zapewnienie
możliwości utworzenia odpowiedniego dystansu pomiędzy
poszczególnymi stanowiskami
pracy. W świetle przepisów
specustawy, pracodawca
może wydać pracownikowi
polecenie wykonywania pracy

UWAGA KONKURS

Gdy byliśmy dziećmi, zajadaliśmy się naleśnikami. Jeśli
chcecie skosztować tych „placków” smakujących jak dawniej,
musicie odwiedzić pewne miejsce w Wałbrzychu. Mowa o
Fabryce Naleśników i Pierogów. Tu naleśniki podają chyba ze
wszystkimi możliwymi dodatkami. Na słodko i na słono. Dzięki
nam zjecie w tym miejscu pyszną potrawę w niższej cenie.
Tylko musicie wziąć udział w naszym konkursie i dobrze odpowiedzieć na pytanie. Popatrzcie na fotografię. Obok jakiego
schroniska znajduje się teren widoczny na zdjęciu zrobionym
z lotu ptaka?
Poprawną odpowiedź musicie wpisać do kuponu, który następnie
pokażcie w restauracji przy składaniu zamówienia. Za wybranego
naleśnika zapłacicie wtedy 2 zł mniej. Na miłośników dobrego
jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Fabryce
Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej
środy (19 stycznia) do piątku (21 stycznia). Regulamin konkursu
znajdziecie na naszej stronie pod adresem www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu, a także otrzymacie na wynos.

Pandemia opóźniła produkcję wielu gier, ale wydaje mi
się, że Overwatch 2 zaczął
zabawę w przekładanie daty
premiery już przed pierwszym
lockdownem. Jeszcze wcześniej w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się opinie twierdzące, że Overwatch
świeci pustkami i niedługo
zostanie zapomniany. Liczba
osób, które sięgają po ten tytuł,
od pewnego czasu pozostaje
na stabilnym, choć niezbyt wysokim, poziomie, więc nie do
końca mogę się zgodzić z na-

potkanymi opiniami, zwłaszcza
patrząc na widoczny wzrost
liczby graczy pod koniec roku.
Jednak doskonale rozumiem
frustrację fanów tej produkcji.
Odkąd Blizzard Entertainment rozpoczął pracę nad
drugą częścią tej strzelanki,
pierwowzór został odstawiony
na bok. Aktualizacje czy dodatki zaczęły pojawiać się coraz
rzadziej, co wywołało w społeczności fanów tej gry duże (i
uzasadnione) niezadowolenie.
Blizzard Entertainment obiecuje kilka fundamentalnych

zdalnej w zasadzie w każdym
przypadku. Gdy jest to możliwe i czynność taka nie wymaga żadnej szczególnej formy
prawnej. Oznacza to, że może
to być dokonane na piśmie, w
formie elektronicznej bądź nawet ustnej. Nadto wykonywanie pracy zdalnej może zostać
polecone. Jeżeli pracownik
ma umiejętności i możliwości
techniczne oraz lokalowe do
wykonywania takiej pracy
i pozwala na to jej rodzaj.
W szczególności praca zdalna może być wykonywana
przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Albo
dotyczyć wykonywania części
wytwórczych lub pewnych
usług materialnych.
Wypada zauważyć, iż pracodawca uprawniony jest do
wyłączenia danej kategorii
pracowników z możliwości

wykonywania pracy tego
rodzaju. Na przykład tych,
którzy pracują bezpośrednio
w produkcji, przy taśmie montażowej. Czy takich, których
obecność w zakładzie pracy
jest konieczna ze względu
na zagrożenie ciągłości jego
funkcjonowania. Pamiętać
trzeba, że wyłączenia tego
rodzaju nie mogą naruszać
zasady równego traktowania
pracowników, czy też prowadzić do ich dyskryminacji. Decyzja pracodawcy o poleceniu
pracownikowi wykonywania
pracy zdalnej może zostać cofnięta przez niego w każdym
czasie. Pod tym względem
nie ma żadnych ograniczeń
czasowych i prawnych. Za
pracą zdalną nie należy rozumieć tzw. telepracy, która
jest instytucją podobną pod
względem prawnym. W tym
przypadku nie wymaga się

CHALLENGER
zmian w Overwatch 2 m.in.
mniejsze drużyny czy dwie
nowe mapy. Dla niektórych
może to być zachęcające, ale
mnie zastanawia jedno. Czy
gracze będą chcieli wydać
pieniądze na grę od wydawcy,
który już dawno przestał ich
zaskakiwać i o nich dbać?
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.news.blizzard.com)

Wiecie, ile dobrego czeka na graczy w tym roku? Możemy spodziewać się premiery Horizon Forbidden West, piątej części serii God of War i remastera Life is Strange! Będzie też Overwatch 2,
SKN
ale na to chyba mało kto czeka i mnie to w sumie nie dziwi…

jakiejkolwiek zgody pracownika, wystarczy w zupełności
decyzja pracodawcy.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Obok jakiego schroniska znajduje się
teren widoczny na zdjęciu zrobionym
z lotu ptaka?

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

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

Witamina D jak tarcza

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

Sezon przeziębień i obniżonej odporności trwa w najlepsze.
Nadciąga zapowiadana piąta fala zakażeń koronawirusem.
Co możemy więc zrobić, aby wzmocnić naszą odporność?

» Niedobór Witaminy D, według badań z 2016 roku, ma
aż 90% osób w naszym kraju

UWAGA

Nie, nie będę się rozpisywać o oczywistościach,
jakimi są szczepienia ochronne, ponieważ nie
sądzę, abym kogokolwiek musiała do nich jeszcze przekonywać. Dzisiaj chciałabym całą uwagę
zwrócić na witaminę D.
Od dłuższego już czasu w prasie i telewizji pojawiają się reklamy nakłaniające nas do suplementowania witaminy D, natomiast jej wielokierunkowe
działanie na nasz organizm odkryte zostało dużo,
dużo wcześniej. Powiedzieć, że witamina D oddziałuje na wszystkie funkcje naszego organizmu,
to jakby nic nie powiedzieć. Każda aktywna substancja działa na poszczególne komórki poprzez
specyficzne receptory, a receptory dla witaminy D
(receptory VDR) znajdują się na większości tkanek
i narządów naszego ciała – od mózgu, przez serce,
trzustkę, nerki, jelita, naczynia krwionośne, aż po
skórę, znajdziemy je także na komórkach odpornościowych (limfocytach B i T). Właśnie z tego
powodu nie powinniśmy lekceważyć witaminy,
której niedobór, według badań z 2016 roku, ma
aż 90% osób w naszym kraju, zarówno wśród
dorosłych, dzieci, jak i młodzieży.
Witamina D powstaje w naszej skórze pod
wpływem promieni słonecznych, niestety nie
jesteśmy w stanie pokryć zapotrzebowania
na nią wraz z dietą. Położenie geograficzne
Polski, zanieczyszczenie środowiska, słuszna
obawa przed czerniakiem są przyczynami tak
powszechnych niedoborów witaminy D w naszym społeczeństwie i właśnie dlatego zalecana
jest suplementacja. Podstawą doboru dawki jest
zbadanie poziomu kalcydiolu w surowicy krwi,
które powinno zarówno u dziecka, jak i dorosłego
znajdować się w przedziale 50-70 ng/ml. O badanie należy poprosić lekarza pierwszego kontaktu,
a po wyniku ustalić z nim dawkę suplementacji.
Można również całkiem bezpiecznie, bez wcześniejszego badania, przyjmować 800-2000 j.m./
dobę suplementu w okresie jesienno-zimowym,
gdy nie wystawiamy skóry na działanie promieni

słonecznych. W zależności od masy
ciała oraz wieku dawka suplementu
będzie się różniła. To bardzo ważne,
ponieważ zarówno niedobór, jak i
nadmiar tej witaminy będzie miał
negatywny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu.
Wspomnę jeszcze, że wszelkie
dodatki jak witamina K, wapń, czy

KONKURS

Lubicie celebrować posiłek? Cenicie sobie miłą atmosferę w
knajpce i obsługę na wysokim poziomie? Ponad wszystko stawiacie
smak potraw? Jeśli choćby na jedno z tych pytań odpowiedzieliście
twierdząco, musicie zajrzeć do świdnickiej Restauracji Kryształowa,
gdzie zjecie dobrą kolację lub lunch w przystępnej cenie. Dzięki
nam wydacie jeszcze mniej. Mamy dla was 15-procentowy rabat
na wybrane danie. Warunek jest jeden. Musicie wziąć udział w
naszej zabawie i poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
Przyjrzyjcie się fotografii. Gdzie znajduje się muzeum, w którym
wykonano to zdjęcie?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w restauracji. Wtedy
o 15 proc, mniej zapłacicie za swój lunch lub kolację. Na miłośników
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od środy (19 stycznia) do
piątku (21 stycznia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na
stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak
i zjecie na miejscu.

magnez do suplementów z witaminą
D, to czysty chwyt marketingowy.
Faktem jest jednak, że jako witamina rozpuszczalna w tłuszczach,
aby mogła się wchłonąć i zadziałać,
powinno się ją przyjmować w trakcie
posiłku.
Magdalena Janusz,
dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

KUPON
Gdzie znajduje się muzeum, w
którym wykonano to zdjęcie?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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WIEMY JAK ŻYĆ

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

» Karob łączy w sobie wiele zalet – naturalnie słodki
smak, bogactwo minerałów oraz witamin

Karob jak chleb
świętojański
Drzewo karobowe (inaczej szarańczyn strąkowy) uprawiane
jest głównie w klimacie śródziemnomorskim. Jego owoce to
duże strąki określane mianem chleba świętojańskiego. Są
pełne małych nasion w kolorze brązowym, z których po uprażeniu i zmieleniu pozyskuje się karob, potocznie nazywany
mączką z chleba świętojańskiego.
Każde z ziaren ma identyczną wagę (równą jednemu karatowi – 0,02 g), a
to sprawiło, że w dawnych
czasach były używane do
odważania złota i kamieni
szlachetnych!
Najbardziej charakterystyczną cechą karobu jest smak
zbliżony do kakao, dlatego z

powodzeniem może być stosowany jako zamiennik dla osób
z alergią na ten składnik. Jego
przewagą jest także dużo niższa
zawartość tłuszczów. Mimo
zdecydowanie słodszego smaku posiada mniej kalorii ok. 240
kcal/100 g, podczas gdy kakao
o obniżonej zawartości tłuszczu
ma ponad 340 kcal/100 g.

Właściwości
prozdrowotne

Karob jest bogaty w wapń,
który odgrywa ważną rolę
podczas intensywnego wzrostu dzieci oraz leczeniu osteoporozy u osób starszych.
Jego zawartość to około 300
mg/100 g produktu. Mączka
z chleba świętojańskiego to

skarbnica wielu minerałów i
witamin. W jej składzie znajdziemy: witaminę A, witaminy
z grupy B, magnez, potas,
żelazo. Dzięki tak szerokiej gamie składników odżywczych
można z powodzeniem włączyć go do codziennej diety i
korzystać z jego wyjątkowych
właściwości. Karob korzystnie

» Jego owoce to duże strąki określane
mianem chleba świętojańskiego

WIEMY JAK ŻYĆ

» Karob nieprażony i ten prażony

wpływa na układ trawienny, regulując jego pracę.
Duża zawartość błonnika
oraz pektyn pomaga w
walce z zaburzeniami jelit,
takimi jak zaparcia. Obecne w nim taniny wiążą
się z toksynami, dzięki
czemu hamują rozwój
bakterii. Jest to pomocne
zwłaszcza przy leczeniu
biegunek.
Karob jest produktem
lekkostrawnym, dlatego
możemy włączać go do
wielu profilowanych diet.
W jego składzie znajdziemy również kwas galusowy, który ma właściwości
przeciwutleniające, a także działa przeciwbólowo i
przeciwdrobnoustrojowo.
Wspomaga odporność, dlatego powinniśmy sięgać po
niego w okresie jesienno-zimowym. Karob polecany
jest osobom, które powinny
zadbać o obniżenie poziomu
złego cholesterolu. Ponadto
wykazuje właściwości wykrztuśne, łagodzi kaszel, nie tylko
ten spowodowany infekcją,
ale również paleniem tytoniu.
Pomaga w leczeniu astmy i
problemów spowodowanych
alergiami.

Zastosowanie

Karob ma naturalnie
słodki smak, co czyni go
świetnym zamiennikiem
innych słodzików! Można
stosować go w postaci
zmielonej lub płynnej –
melasa karobowa. Oprócz
wyjątkowej słodyczy dostarczymy też organizmowi wielu minerałów i witamin. Co ważne, mogą
sięgać po niego również
diabetycy, ponieważ stabilizuje poziom cukru
we krwi. Zachęcamy do
włączania go do diety nie
tylko osoby z alergiami,
ale wszystkich amatorów
zdrowego żywienia!
Karob stosuje się głównie
w kuchni. Jednak odnalazł
też swoje zastosowanie w
przemyśle spożywczym, jako
naturalny zagęstnik, czy konserwant. Można stosować go
jako naturalny lek na choroby
układu pokarmowego, czy
górnych dróg oddechowych.
Karob łączy w sobie wiele
zalet: naturalnie słodki smak,
bogactwo minerałów i witamin
oraz szereg właściwości prozdrowotnych. Jest to produkt,
który powinien znaleźć swoje
miejsce w każdej kuchni.
Magdalena Nagler
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl
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Zimą też można
ocieplać ściany
Śnieżna i mroźna zima jest piękna, oczywiście gdy
mamy urlop i możemy z niej korzystać. Ta pora roku,
niestety nie sprzyja pracom budowlanym. Niskie temperatury nie są odpowiednie dla wiązania zapraw, a
wysoka wilgotność powietrza dla ich wysychania.

Chyba wszystkie zaprawy w workach
dostępne w Polsce, produkowane są na
bazie cementu lub gipsu. Spoiwa te wymagają temperatury >5˚C, aby zaczęły
wiązać. W temperaturach niższych proces
ten wyhamowuje. Gdy słupek rtęci dojdzie
do 0, woda zarobowa zamienia się w lód
niszcząc zaprawę, z którą pracujemy. Bardzo
istotne jest też zapewnienie odpowiednich
temperatur podłoża, czy wbudowanego
materiału. Niedopuszczalna jest praca na
zmrożonej ścianie, jest to duże ryzyko, które
często skutkuje wydłużonym czasem wiązania, a nawet zniszczeniem kolejnych
nakładanych warstw. Pamiętajmy, że
każdy produkt ma określony czas
wiązania i jest on sprawdzony dla
temperatury +20˚C, jej spadek o
połowę może ten czas wydłużyć
nawet dwukrotnie.
Czy jednak jest możliwe prowadzenie prac w niskich temperaturach? Oczywiście, że tak. Na
początek należy zacząć od odpowiedniego zabezpieczenia frontu
robót przed czynnikami zewnętrznymi np.: w przypadku elewacji
zastosować osłony (siatki, folie),
nagrzewnice. Następnie warto zaopatrzyć się w specjalne produkty
umożliwiające pracę w obniżonych
temperaturach. Jednym z nich jest
ANTYMRÓZ 1000. Jest to dodatek
do tynków i farb gotowych takich
jak NANOTYNK 031 czy FARBA NANOTECH 006. ANTYMRÓZ sprawia,
że proces wiązania przyspiesza.
Dzięki temu produkty te są szybciej
odporne np. na opady deszczu.
Środek ten, jak i inne materiały
budowlane, znajdziemy w firmie
MAZBUD w Wałbrzychu. Tam też
dowiecie się więcej szczegółów na
temat produktów dedykowanych
tej porze roku.
Produkty zimowe charakter yzują się szybszymi czasami
wiązania, dzięki temu mają też
wczesną odporność na działanie
mrozu. Do takich produktów
należą zaprawy do systemów
ociepleń: LEPSTYR-Z 211 (klejenie styropianu) oraz STYRLEP-Z
221 (klejenie i zatapianie siatki w
systemach ociepleń), a także cienkowarstwowe zaprawy murarskie:
MURLEP-BZ 122 M10 i MURLEP-Z
124 M10. Te ostatnie służą do łączenia bloczków betonu komórkowego i
silikatów. Obie posiadają wytrzymałość na

ściskanie 10 MPa, różnią się kolorem: BZ
122 jest biała, a Z 124 szara. Zachęcamy
do zapoznania
się z
t y m i
wyrobami.
BP

Fot. użyczone (Kreisel)
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» Jednym z produktów umożliwiających
pracę w obniżonych temperaturach jest
ANTYMRÓZ 1000
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 6

Wałbrzyszanka

Poziomo:
2 - urządzenie budowlane służące do wbijania
pionowych pali w ziemię lub w dno zbiornika
5 - spektakl satyryczno-rozrywkowy
10 - osoba przynosząca komuś wstyd
11 - przywilej, uprawnienie wynikające z
zajmowanego stanowiska
13 - osoba stroniąca od ludzi, mająca do
nich niechętny lub wrogi stosunek
15 - obszar, do którego nie dociera światło
bezpośrednio na skutek obecności przeszkody
17 - rodzaj bata na krótkim trzonku, za pomocą
którego wymierzana była chłosta
18 - jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi
łuskami, żyjąca w Ameryce
Pionowo:
1 - w liturgii rzymskokatolickiej główna
szata liturgiczna
3 - praktyka zjadania osobników własnego gatunku
4 - duży ptak o długiej szyi, białym upierzeniu i
palcach nóg spiętych błoną pławną
6 - element ruchomy maszyn, który porusza się w
cylindrze
7 - drapieżna ryba żyjąca w wodach słodkich, na
tarło wędrująca do morza
8 - bezsterowa łódź wykonana z jednego pnia
drzewa; wypalona lub wydłubana
9 - osoba, która złożyła hołd lenny i przysięgę na
wierność
12 - zajęcia w szkole lub na uczelni będące
powtórzeniem przerobionego materiału
14 - przeciwieństwo bytu
16 - zbiorowiska roślinności bagiennej,
występujące na terenach podmokłych i brzegach
wód

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - gra polegająca na odbijaniu
piłki od muru za pomocą długiej
rękawicy z wikliny – pelota
6 - osoba starająca się o względy kobiety, zalotnik – absztyfikant
7 - dół lub zbiornik przeznaczony do gromadzenia odchodów
– kloaka
8 - płaski, zębaty element mechanizmu – zębatka
12 - przedmioty kolecjonerskie
lub muzealne związane z wojskiem – militaria
14 - środkowa para zębów
siecznych u koni lub świń – cęgi
15 - roślina wodna o dużych,
pływających liściach i żółtych
kwiatach – grążel
16 - symboliczne miejsce ostatecznej zguby wrogów Boga
– Armagedon
17 - zmiana lub szereg zmian w
jakiejś dziedzinie życia, strukturze lub organizacji – reforma
18 - skała osadowa bogata w
wodorotlenki glinu - boksyt

Pionowo:
1 - w buddyzmie lub hinduizmie, stan ostatecznego wyzwolenia od bytu indywidualnego – nirwana
2 - woda mórz, jezior, źródeł
mineralnych o dużej zawartości
soli – solanka
4 - usuwanie z organizmu
substancji trujących – detoksykacja
5 - tkanka drzew i krzewów
przewodząca substancje organiczne – łyko
9 - krzepkość, twardość, sprężystość – jędrność
10 - zespół przewodów elektrycznych nawiniętych na element urządzenia elektrycznego
– uzwojenie
11 - w XVIII i XIX w. żołnierz
piechoty uzbrojony w lekką
strzelbę – fizylier
13 - choroba polegająca na
rozszerzeniu żył dolnej części
odbytnicy i tworzeniu się guzów - hemoroidy

STreFa rOZrYWkI / reklama
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karąKazimierz
więzienia.
22:15
22:10
Barski, Komornik
jego rodzina,
00:05
pracownicy
Nagioraz
instynkt
klienci,
02:30
którzy pojawiają
Castle - serial
się w
lombardzie
kryminalny
z powodu
03:30
różnychLombard.
życiowychŻycie
zawirowań.
pod zastaw
Reporterzy.
- serial obyczajowy
Z życiaprod.
wzięte
Polska
00:00
04:25
ZobaczReporterzy.
to! Blok
powtórkowy:
Z życia wzięte
01:05
05:20
Menu na
Menu
miarę
na miarę
Dyżur - serial
program kulinarny 02:25

TV 4
TV 4

05:45
SzpitalSzpital
- program
- program
06:00 Flintstonowie
06:50 StrażnikRodziny
Teksasu 08:00
Flintstonów
Nasz nowy
i Rubble’ów
dom 09:00 Pierwobyczajowy
obyczajowy
przyjaźnią
sza miłość
się od lat.
09:50
07:00
Kochane
06:40
Rozwód.
Rozwód.
Walka Walka o
StrażnikPieniądze
Teksasu Cordell
10:50 Zoo po
o wszystko
wszystko
Walkergodzinach
walczy ze wszystkimi
12:55 Sędzia Judy
07:35
Papiery
Papiery na szczęście
formami
13:55przestępczości
STOP Drogówka 15:55
na szczęście
- serial, Polska
w stanieStrażnik
Teksas.Teksasu
Pomagają
16:55
08:10
- serial,Ukryta
Polska prawda
mu w tym
Galileo
inni 18:00
agenciKochane
na
Ten moment
- program obyczajowy
czele z Jimmym
PieniądzeTrivettem
11:15
UkrytaRozwód.
prawda Walka o
(Clarence
19:00 Gilyard
Policjantki
Jr.) oraz
i Policjanci
- program
wszystko
obyczajowy
pani prokurator
PolicjanciAlex
z dwóch
Cahillkomend
12:15
Rozwód.
Szpital
Walka
- program
Walkercodziennie
(Sheree J. Wilson).
interweniują, poo wszystko
obyczajowy
08:05 Naszcząwszy
Nowy Dom
od pijackich
09:05 melin,
13:15
SzpitalSOS
- program
Ekipy w akcji
Pierwsza
a skończywszy
miłość 09:55na domowych
14:15
obyczajowy
Sąd rodzinny
Kochane
kłótniach.
Pieniądze20:00
10:55Gwiazdy
Zoo KaSOS Ekipy
- program sądowy
po godzinach
baretu 13:00
22:05 Sędzia
Sprawiedliwi 15:15
w akcjiSędzia Anna Maria
Judy 14:00
Wydział
STOPKryminalny
Drogówka Zespoły
Sąd rodzinny
Wesołowska
16:00 Strażnik
policyjneTeksasu
prowadzą różne
16:15
- program
Ukryta
sądowy
prawda
17:00 Galileo
sprawy kryminalne począwSędzia-Anna
program
Maria
obyczajowy
18:00 Policjantki
szy od zabójstw,
i Policjancipoprzez
17:20
Wesołowska
19 + - obyczajowy
19:00 Jaś
napady.
Fasola00:10
20:05Underworld 2:
18:25
UkrytaTotalne
prawdaremonty
Gwiazdy
Ewolucja
Kabaretu- ﬁ22:10
lm sensacyjny,
- program
Szelągowskiej
obyczajowy
Sprawiedliwi
USA, 2006,
- Wydział
reż. Wiseman Len,
19:30
19 + - obyczajowy
Akcja aranżacja
Kryminalny
wyk. 00:30
Beckinsale
ArenaKate, Nighy
20:00
Totalne
Kocha,
remonty
lubi, szanuje
fortunę
Speedman
na żądzy
Scott 02:25
Szelągowskiej
- ﬁlm komedia, USA, 2011, Jak zbićBill,
krwi milionów?
Disco Polo Life
Akcja aranżacja
reż. Glenn Ficarra

TV Trwam
TV Trwam

11:55 Prymas
11:55 Prymas
Stefan Wyszyński
Stefan Wyszyński
12:00 Anioł
12:00Pański
Anioł 12:03
PańskiIn12:03 Informacje
formacje
dnia 12:20
dniaZiemia
12:20 Ziemia
Obiecana
Obiecana
13:00 Mahajanga
13:00 Mahajanga
13:20 Muzyczne
13:20 Muzyczne
chwile chwile
13:30 Msza
13:30święta
Msza święta
14:20 14:20
22:40
Dom nad
Medium
jeziorem
100 cudownych
100 cudownych
miejsc miejsc
- ﬁlm obyczajowy,
- ﬁlm obyczajowy,
USA,
14:30
Zrozumieć
14:30
Zrozumieć
AntycywilizaAntycywilizaAustralia,
USA,
2006,
2010,
reż.
reż.
AleClint
cje 14:55
cjeSłowo
14:55 życia
Słowo15:00
życia 15:00
jandro Agresti,
Eastwood,
wyk.
wyk.
Keanu
Matt
Modlitwa
Modlitwa
w Godzinie
w Godzinie
Miło- MiłoReeves,Damon,
Sandra Cecile
Bullock,
Ranc,
sierdziasierdzia
KoronkąKoronką
do Bożego
do Bożego
Christopher
Jay Mohr,
Plummer,
Bryce Dallas
Miłosierdzia
15:20 Mocni
15:20 Mocni
Ebon Moss-Bachrach,
Howard, Thierry Neuvic, Miłosierdzia
w
Wierze
w
Wierze
15:50
Ma
15:50
się
rozuMa
się rozuWillekeMarthe
Van Ammelrooy,
Keller
mieć 16:00
miećInformacje
16:00 Informacje
dnia dnia
Dylan Walsh
Amerykański robotnik,
16:10 Siódmy
sakrament
sakrament
Jaś Fasola:
francuska
Nadciąga
dziennikarka i 16:10 Siódmy
16:30
Go pamiętam
Tak Go pamiętam
totalnyuczeń
kataklizm
londyńskiej szkoły 16:30 Tak
17:00
Pianistą
17:00
Pierwszy
być!
zmysł
- ﬁlm komedia,
zostają na
Wielka
różne sposoby
17:30 Geopolityka
17:30 Geopolityka
17:55 Poczet
17:55 Poczet
Brytania/USA,
doświadczeni
1997, reż.
przez
Wielkich
Wielkich
Polaków
Polaków
18:00 18:00
Mel Smith,
śmierć.
wyk. Rowan
Anioł Pański
Anioł 18:05
PańskiInforma18:05 Informa01:10
Atkinson,
Krwawa
Peter MacNicol,
dniaWesterplatte
18:15 Westerplatte
cje dniacje
18:15
John Mills,
układanka
Pamela Reed,
Młodych
19:00 Warto
Młodych
19:00 Warto
Harris Yulin
- serial, USA
zauważyć...Opowieści
19:30 Opowieści
zauważyć...19:30
02:15
Krwawa
Druga
układanka
strona
Theo
19:45
Modlitwa
Theo
19:45
Modlitwa
20:00 20:00
- serial,medalu
USA
Informacje
dniaRóża20:20 RóżaInformacje
dnia 20:20
Druga -strona
talk show
niecMyśląc
20:50 Myśląc
Ojczyzna
niec 20:50
Ojczyzna
02:50
medalu
Noc magii
Noc magii
- program ezoteryczny
21:00
Apel
21:00 Apel
Jasnogórski
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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
08:20 Wojsko - polskie.pl
08:45 Pełnosprawni
09:15 Sprawa dla reportera
10:20 Fascynujący świat
- Miejsca kultu na świecie
- cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2019, reż. Matt Barrett
11:15 Okrasa łamie przepisy
- Inne gołąbki - magazyn
kulinarny
11:50 Wielki napad na pociąg
- ﬁlm sensacyjny, prod.
Wielka Brytania
13:45 Z pamięci
- felieton
13:55 Pełny obraz

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:50 Rodzinny ekspres
12:30 Karnawał z TVP
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
- widowisko muzyczne
16:15 Na dobre i na złe
17:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:50 Słowo na niedzielę
- A miało być jak w bajce,
reż. Mateusz Pleskacz
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:20 Rodzinka.pl - serial
20:00 The Voice Senior Przesłuchania w ciemno
22:15 Hity wszech czasów

05:15 Uwaga! - magazyn
05:30 Ukryta prawda
06:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:30 Na Tropie Dzikich
Zwierząt
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
14:05 Budując marzenia
- program lifestylowy
14:40 Kolekcja smaków
15:10 Kobieta na krańcu
świata - program
15:45 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Titisee-Neustadt
18:30 Milionerzy
19:00 Fakty
19:30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:50 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:25 Tedi i poszukiwacze
zaginionego miasta
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty Dom - Biedny
Dom
13:45 Drwale i inne opowieści
Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
20:00 Epoka lodowcowa 2:
Odwilż
Epoka lodowcowa ma się
ku końcowi. Lody pękają,
śniegi topnieją, a zwierzęta cieszą się nowo zdobytą
wolnością. Maniek chce
założyć rodzinę, dawno
jednak nie spotkał na swej
drodze żadnego innego
mamuta...

07:00 Rozrywka Retro
- Muzyka Małego Ekranu
07:45 Tamte lata, tamte dni Krystyna Tkacz
- magazyn, reż. Joanna
Makowska
08:20 Sztuka dokumentu
- Dramatyczny rok
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Estonia, 2019,
reż. Marta Pulk
10:20 Serialowa nostalgia Zmiennicy - serial TVP, reż.
Stanisław Bareja, wyk.
Mieczysław Hryniewicz,
Ewa Błaszczyk, Krystyna
Kołodziejczyk, Irena
Kwiatkowska, Mieczysław
Czechowicz, Kazimierz
Kaczor, Krzysztof
Kowalewski, Jan Łomnicki,
Ignacy Machowski, Piotr
Pręgowski
11:35 Rzeczpospolita
modernistyczna
- Architektura Sakralna

06:00 Castle - serial
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel Kazimierz
Barski, jego rodzina,
pracownicy.
20:00 Mocne sobotnie kino:
Kickboxer: Odwet
Agent służb antynarkotykowych postanawia
wymierzyć sprawiedliwość
mordercom żony.

05:05 Szkoła
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy
i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Akcja aranżacja
07:50 Beethoven II
- ﬁlm rodzinny, USA, 1993,
reż. Rod Daniel, wyk.
Charles Grodin, Bonnie
Hunt, Nicholle Tom,
Christopher Castile, Sarah
Rose Karr, Debi Mazar,
Chris Penn
09:40 Ukryta prawda - program obyczajowy
13:50 Wakacje w krzywym
zwierciadle - ﬁlm
komedia, USA, 1983, reż.
Harold Ramis, wyk. Chevy
Chase, Imogene Coca,
Beverly D’Angelo, Randy
Quaid, Eddie Bracken
15:55 Street Dance - ﬁlm obyczajowy, Wielka Brytania,
2010, reż. Max Giwa

06:00 Flintstonowie 07:00 Galileo 11:05 Moja dziewczyna
Jedenastoletnia Vada Sultenfuss mieszka razem z ojcem
Harrym i schorowaną babcią.
Jej matka nie żyje. Harry
Sultenfuss jest właścicielem
zakładu pogrzebowego
i właśnie przyjął do pracy,
Shelley DeVoto.
13:20 STOP Drogówka 14:20
Ancient History 16:15 Najgroźniejsi kierowcy świata
17:00 Policjantki i Policjanci
22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:05 Pan Wypadek Fallon
jest mistrzem w upozorowanych na wypadki
morderstwach na zlecenie,
a w jego profesji nie ma
miejsca na sentymenty.
Jednak ukochana pada oﬁarą
zabójstwa, Fallon. 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 - Lista przebojów

SERIAL KOSTIUMOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM FABULARNY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

14:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Blondynka - serial
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
21:35 Hit na sobotę
- Paranoja - ﬁlm akcji,
prod. USA
23:30 Władza
01:25 Arkady Luwru - dramat
03:10 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:00 Z pamięci
- felieton
04:05 Zakończenie dnia

23:20 Kino relaks - Sześć
żon i jeden pogrzeb
- komedia, prod. USA,
2009, reż. Howard Michael
Gould, wyk. Tim Allen,
Andie Macdowell, Barbara
Barrie, Elisha Cuthbert
01:05 Traﬃc
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, Niemcy, 2000,
reż. Steven Soderbergh,
wyk. Michael Douglas,
Benicio del Toro, Catherine
Zeta-Jones
03:45 Z odzysku
- dramat
prod. Polska, 2005,
reż. Sławomir Fabicki,
wyk. Antoni Pawlicki,
Natalia Wdowina,
Jacek Braciak
05:35 Zakończenie dnia

20:05 Wpadka - ﬁlm komedia,
USA, 2007, reż. Judd
Apatow, wyk. Katherine
Heigl, Seth Rogen, Paul
Rudd, Leslie Mann, Jason
Segel
22:55 Lady Bird
- ﬁlm komedia, USA,
2017, reż. Greta Gerwig,
wyk. Saoirse Ronan,
Laurie Metcalf, Tracy Letts,
Lucas Hedges, Timotheé
Chalamet
00:50 Ścigani - ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2008, reż.
Timur Bekmambetow,
wyk. James McAvoy,
Angelina Jolie, Morgan
Freeman, Terence Stamp,
Thomas Kretschmann
02:55 Uwaga! - magazyn
03:10 Noc magii

22:00 Iron Man
Historia miliardera, przemysłowca i genialnego
wynalazcy Tony’ego Starka, szefa Stark Industries,
głównego dostawcy broni
dla rządu USA. Beztroski
styl życia Tony’ego zmienia się na zawsze, kiedy po
testach przeprowadzanych
z nową bronią jego konwój
zostaje zaatakowany, a
on sam porwany przez
rebeliantów.
00:45 Aeon Flux
02:40 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

12:20 1900: Człowiek
legenda - ﬁlm fabularny,
prod. Włochy, 1998,
reż. Giuseppe Tornatore
15:10 Odnalezione skarby
15:30 Z klasyką przez Polskę
16:40 Retro kino - Ich noce
- komedia
18:30 Co dalej? - program
publicystyczny
19:00 Legendy Rocka
20:00 Bilet do kina - Borg/
McEnroe. Między odwagą
a szaleństwem
- dramat
21:55 Genesis: When In Rome
- koncert
23:35 Mocne Kino - Głęboka
czerwień - ﬁlm kryminalny, prod. Włochy
01:55 Co dalej?
02:35 Słoneczny zegar

22:15 Jestem Bogiem
Eddie Morra jest niespełnionym, pogrążonym
w depresji pisarzem.
Eksperymentalny
narkotyk, NZT,
powoduje, iż staje się
on geniuszem
i człowiekiem sukcesu.
00:25 Escape Room
02:05 Castle - serial
kryminalny
02:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:45 Biesiada na cztery
pory roku
04:30 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

18:05 Wakacje Jasia Fasoli
- ﬁlm komedia,
Wielka Brytania,
Francja, Niemcy, 2007,
reż. Steve Bendelack,
wyk. Rowan Atkinson,
Emma De Caunes, Jean
Rochefort, Karl Roden,
Max Baldry, Willem Dafoe,
Steve Pemberton
20:00 Matrix Rewolucje
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski
22:50 Kryjówka - ﬁlm
sensacyjny
01:10 Krwawa układanka
- serial, USA
02:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:50 Noc magii

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
Ocalić od zapomnienia
14:30 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela”
14:35 Święta Teresa z Lisieux
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Historia Antoniego Żubryda 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Mocni Jego mocą 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Manna z Nieba 19:45
Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski
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04:40 Klan - telenowela
06:00 Słownik polsko
@polski - talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:50 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Weterynarze z sercem
09:35 Las bliżej nas
10:00 Dziewczyny ze Lwowa
10:50 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Życie według świętego
Jana Pawła II
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Przyrodnik na tropie

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 nowa
11:40 The Voice Senior Przesłuchania w ciemno
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022
- widowisko
16:15 Big Music Quiz
- teleturniej muzyczny
17:10 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
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
- program lifestylowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Klinika naturalnego
piękna - program
lifestylowy
12:00 Co za tydzień
12:30 Kolekcja smaków
13:00 Na Tropie Dzikich
Zwierząt - program
13:35 Lego przygoda - ﬁlm
15:35 Skoki narciarskie
18:30 Milionerzy
19:00 Fakty
19:25 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
19:40 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:20 Sezon na misia 2
Elliot jest po poroże
zakochany w Gizeli, ale
nie tak szybko staną
przed ołtarzem - Pan
Kabanos zostaje porwany,
a oprawcy chcą go zwrócić
właścicielom... Zwierzęta
muszą przeprowadzić akcję ratunkową i dowiadują
się, że są ich największym
wrogiem.
08:55 Wall-E
Ziemia w dość odległej na
szczęście przyszłości. Planeta została zaśmiecona
przez ludzi do tego
stopnia, że zmuszeni byli
ją opuścić na pokładzie
wielkiego statku kosmicznego Axiom.
11:00 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej
pioruna

08:00 Liturgia prawosławna
09:05 Czeskie śniadanie
- serial komediowy
10:05 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
10:45 Marynarz słodkich wód
- komedia
12:10 Wydarzenie aktualne
12:55 Paddington - ﬁlm familijny, prod. USA, Wielka
Brytania, Francja, 2014,
reż. Paul King,
wyk. Sally Hawkins, Hugh
Bonneville
14:40 Halka - reż. Mariusz
Treliński
17:15 Niedziela z...
twórczością Czesława
Niemena
18:05 Niedziela z...
- twórczością Czesława
Niemena
19:00 Niedziela z...
twórczością
Czesława Niemena
19:30 Studio Kultura

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:20 Dziewczyny
z wyższych sfer
Molly, córka legendy
rocka, zostaje okradziona
z majątku przez adwokata.
Nie mając pieniędzy,
podejmuje pracę jako
niania 8-letniej Ray.
12:15 Polowanie
na prezydenta
Samolot z prezydentem
USA na pokładzie zostaje
zestrzelony i spada do
lasu. Trzynastoletni
chłopiec pomaga głowie
państwa przetrwać w
dziczy.
13:55 Najpiękniejsze baśnie:
Świniopas
15:20 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Woda życia
16:35 Wycieczka na studia
18:00 Śnieżne psy

05:05 Szkoła - obyczajowy
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:20 Dennis rozrabiaka
- ﬁlm komedia, USA, 1993,
reż. Nick Castle, wyk.
Walter Matthau, Mason
Gamble, Joan Plowright,
Christopher Lloyd, Lea
Thompson, Paul
Winﬁeld
09:25 Makłowicz w drodze
10:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:10 Dom nad jeziorem
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Australia, 2006, reż.
Alejandro Agresti, wyk.
Keanu Reeves, Sandra
Bullock, Christopher Plummer, Ebon Moss-Bachrach,
Willeke Van Ammelrooy,
Dylan Walsh
17:25 Jupiter: Intronizacja
- ﬁlm S-F, USA, Australia

KOMEDIA

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

15:10 Nie ma róży
bez ognia - komedia
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Motylem jestem. Koncert przebojów Ireny
Jarockiej - koncert
19:30 Wiadomości
20:15 Zniewolona
- serial kostiumowy
22:20 Zakochana Jedynka
- Lekarka z rajskiej
wyspy. Tajemnica
- ﬁlm obyczajowy
00:05 Paranoja
- ﬁlm akcji
02:00 Władza - ﬁlm prod. USA,
2013, reż. Allen Hughes,
wyk. Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones
04:55 Z pamięci - felieton

21:00 Gold - ﬁlm akcji, prod.
USA, 2016, reż. Stephen
Gaghan, wyk. Matthew
McConaughey, Edgar
Ramirez, Bryce Dallas
Howard, Corey Stoll
23:15 Kino bez granic
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
Kanada, USA, 2016, reż.
Alexandre Aja, wyk. Jamie
Dornan, Sarah Gadon,
Aaron Paul, Barbara
Hershey
01:15 Eroica
- dramat, prod. Polska,
1957, reż. Andrzej Munk,
wyk. Edward Dziewoński,
Barbara Połomska
02:50 Kawalerskie życie
na obczyźnie - ﬁlm
04:45 Rodzinka.pl - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Dziedzictwo Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Japonia, 2012, reż.
Tony Gilroy, wyk. Jeremy
Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Stacy Keach,
Dennis Boutsikaris, Oscar
Isaac, Joan Allen, Albert
Finney, Scott Glenn
23:05 Plaga
- ﬁlm horror, USA,
2007, reż. Stephen Hopkins, wyk. Hilary Swank,
David Morrisey, Idris
Elba, Anna Sophia Robb,
Stephen Rea, William
Ragsdale
01:05 MasterChef
02:30 Uwaga!
- magazyn
02:50 Noc magii
04:10 Kto was tak urządził

13:40 Epoka lodowcowa 2:
Odwilż
Epoka lodowcowa ma
się ku końcowi. Lody
pękają, śniegi topnieją,
a zwierzęta cieszą się
nowo zdobytą wolnością.
15:30 Kraina lodu
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 geneza:
Wolverine
00:20 Czas patriotów
03:00 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island.
Wyspa miłości

20:00 Zabawna dziewczyna
- komedia, prod. USA,
1968, reż. William Wyler,
wyk. Barbra Streisand,
Omar Sharif
22:35 Scena muzyczna
- Komeda
- inspirations
23:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
00:20 Widmo wolności
- komediodramat
02:15 Teraz animacje!
- Muzyczne traumy - ﬁlm
animowany, prod. Serbia,
2018, reż. Milos Tomić
02:25 Teraz animacje!
- Struna za struną - ﬁlm
02:50 Bilet do kina - Borg/
McEnroe. Między odwagą
a szaleństwem
04:50 Legendy Rocka

20:00 Niedziela z gwiazdami:
Robocop
Alex Murphy, kochający
mąż, ojciec oraz dobry
glina, zostaje śmiertelnie
ranny. Dzięki korporacji
OmniCorp dostaje drugie
życie i zadanie: ma strzec
prawa jako policjant-cyborg.
22:10 Hotel Artemis
00:00 Fala uderzeniowa
02:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
prod. Polska
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny

20:00 Jumper
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2008, reż. Doug Liman,
wyk. Hayden Christensen,
Samuel L. Jackson, Jamie
Bell, Rachel Bilson, Diane
Lane, Michael Rooker,
Anna Sophia Robb, Kristen
Stewart
22:00 Człowiek z blizną
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1983, reż. Brian De Palma,
wyk. Al Pacino, Steven
Bauer, Michelle Pfeiﬀer,
Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, F.
Murray Abraham, Harris
Yulin
01:30 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV 4
07:15 Tom i Jerry: Robin Hood
i jego Księżna Mysz 08:30
Powrót do przyszłości 10:50
Galileo 12:55 Instrukcja
Kochania 17:00 Gwiazdy
Kabaretu 18:00 STOP
Drogówka 19:05 Galileo
20:05 Gigli - ﬁlm prod. USA,
2003, reż. Brest Martin, wyk.
Aﬄeck Ben, Bartha Justin,
Lopez Jennifer, Walken Christopher Larry Gigli pracuje dla
maﬁi z Los Angeles. Dostaje
zlecenie porwania brata prokuratora federalnego, który
prowadzi sprawę przeciwko
szefowi Gigliego.
22:45 Diabeł: Inkarnacja
Nastoletnia dziewczyna
umiera w wyniku szokującego
egzorcyzmu, który wymknął
się spod kontroli. Mija kilka
miesięcy. 00:25 Kosmos
- niewyjaśnione tajemnice
starożytności 01:25 Anatomia
głupoty według Richarda

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa 11:35
Poznajemy Polskę 11:50
Muzyczne chwile 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś
- to też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków
14:15 Rękopis błogosławionych
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
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Retrospekcja
21:45 Piloci
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy
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

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

05:25 Nowa Maja w ogrodzie
05:50 Akademia ogrodnika
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:40 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 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
19:40 Sport
19:50 Pogoda
20:00 Uwaga! - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

PROGRAM KULINARNY

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
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Damy i Huzary
22:35 Świat bez ﬁkcji - Wenezuela w cieniu Chaveza
23:45 Dawno temu w
Ameryce - cz 2 - dramat
01:45 Drogi wolności - serial
02:55 Oﬁcerowie - serial
03:50 Drony dobrodziejstwo
czy zagrożenie? - ﬁlm

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
21:40 Serca na sprzedaż
- serial, prod. Rosja,
2016, reż. Yuliya
Krasnova
22:50 Enklawa strachu
23:50 Frantz
01:55 O mnie się nie martw
- serial komediowy
02:50 9. życie Louisa Draxa
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
Kanada
04:50 Rodzinka.pl
- serial komediowy
05:15 Zakończenie

20:15 Doradca smaku
- program kulinarny
20:20 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
21:00 Milionerzy
21:40 Na pewno,
być może
- ﬁlm komedia
23:55 Dziedzictwo
Bourne’a - ﬁlm sensacyjny, USA, Japonia, 2012,
reż. Tony Gilroy, wyk.
Jeremy Renner, Rachel
Weisz, Edward Norton,
Stacy Keach, Dennis
Boutsikaris, Oscar Isaac,
Joan Allen, Albert Finney,
Scott Glenn
02:40 Co za tydzień
03:05 Uprowadzona - serial
03:55 Uwaga! - magazyn
04:10 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
- serial kryminalny
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
- serial kryminalny
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma
FILM SENSACYJNY

21:00 Avengers:
Koniec gry
Po dramatycznych
wydarzeniach z ﬁlmu
Iron Man samotnie
dryfuje w kosmosie,
połowa superbohaterów
przestała istnieć,
a Kapitan Ameryka
próbuje pogodzić się
z porażką. Świat już nigdy
nie będzie taki sam,
a ocaleni muszą nauczyć
się żyć w nowych warunkach. Nie wszyscy jednak
dają za wygraną.
01:00 Peacemaker
03:40 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Czerwony! Sztuka
awangardy w kraju
Sowietów - ﬁlm
09:10 Dwunastu gniewnych
ludzi - dramat
11:00 Blisko, coraz bliżej
12:30 Trzy młyny - serial
13:35 Przygody Gapiszona
- serial animowany
14:00 Reżyserzy
15:00 Dama Kameliowa
- melodramat, reż.
Jerzy Antczak, wyk. Anna
Dymna, Jan Frycz, Anna
Radwan, Stanisława
Celińska, Jerzy Kamas
16:55 Szczęśliwy człowiek
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Małgorzata Szumowska,
wyk. Jadwiga Jankowska-Cieślak, Małgorzata
Hajewska-Krzysztoﬁk,
Piotr Jankowski
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Czarna żmija - serial

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
13:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Rozwód. Walka
o wszystko
06:55 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:30 Brzydula - 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 Brzydula - serial, Polska

FILM SENSACYJNY

FILM AKCJI

SERIAL SENSACYJNY

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- W tajnej służbie Jej
Królewskiej Mości
- ﬁlm sensacyjny
22:30 Powidoki - program
publicystyczny
22:50 Panorama kina
polskiego
- Wilkołak - ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy
00:25 Scena muzyczna
01:30 Zabawna
dziewczyna
- komedia
04:10 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
04:40 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
05:50 Jeszcze więcej
kultury w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:55 Zakończenie

20:00 Poniedziałkowy Hit:
Operacja: Zemsta
Pobita i zgwałcona kobieta
planuje zemstę na swoich
oprawcach.
21:55 Operacja: Zemsta 2
23:25 Miasto śmierci
01:50 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:35 Odwróceni
- serial sensacyjny,
Polska
23:50 Jonah Hex
- ﬁlm western,
USA, 2010, reż. Jimmy
Hayward, wyk. Josh
Brolin, John Malkovich,
Megan Fox, Michael
Fassbender, Will
Arnett
Jonah Hex musi odnaleźć
i powstrzymać Quentina
Turnbulla, który chce
wyzwolić konfederackie
południe.
01:35 Krwawa
układanka
- serial, USA
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:00
Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:05 Nasz Nowy
Dom 09:05 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy prod. Polska 09:55 Kochane Pieniądze
10:55 Zoo po godzinach
13:00 Sędzia Judy
14:00 STOP Drogówka 16:00
Strażnik Teksasu 17:00
Instrukcja Kochania 18:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Instrukcja Kochania 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Zabić
Salazara
23:10 Rzeka krwi Syn
szanowanego sędziego
zostaje zastrzelony przez
dwóch policjantów,
w których postępowaniu
władze nie dopatrują się
żadnych nieprawidłowości.
01:20 Anatomia głupoty
według Richarda
Hammonda

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych
miejsc: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 14:30 Pochodzenie
świata 15:30 Kazembe
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
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Król Chwały 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1
05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
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
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
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
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Portrety Wojenne
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni
- reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:25 Pokój - dramat
02:30 Strażacy - serial
03:30 Magazyn Ekspresu
Reporterów

TVP 2
05:35
06:25
06:55
07:30
10:40
10:50
11:20
11:50
12:30
13:15
14:05
14:35
15:05
16:00
16:35
17:15
18:00
18:20
18:45

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

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial
21:55 Serca na sprzedaż
23:00 Medyceusze
Wspaniali
00:15 Ludzkie historie
- Futbol, książę William
i nasze zdrowie psychiczne
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2020, reż. Tony Pastor
01:20 Borg/McEnroe.
Między odwagą
a szaleństwem
- dramat, prod. Dania,
Szwecja, Finlandia,
2017
03:15 Ćmy
05:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN

POLSAT

06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice
miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:30 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
20:00 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma
21:00 Piraci z Karaibów:
Na nieznanych wodach

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

20:20 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
21:00 Milionerzy
21:40 Everest
- ﬁlm przygodowy,
Islandia, USA, Wielka Brytania, 2015, reż. Baltasar
Kormákur, wyk. Jason
Clarke, Josh Brolin, Jake
Gyllenhaal, John Hawkes,
Robin Wright, Emily
Watson, Keira Knightley,
Sam Worthington
00:05 Kuba Wojewódzki
01:10 Porwani
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:20 Noc magii
03:35 Kto was tak
urządził

00:00 Jak zostałem
gangsterem. Historia
prawdziwa.
To nieprawda, że gangsterzy pochodzą tylko
z patologicznych rodzin.
To nie tak, że koniecznie
trzeba być synem
alkoholiczki bitym przez
ojca. Można wychować
się w pełnej rodzinie,
mając wystarczająco
opieki i miłości bliźnich.
Wystarczy po prostu lubić
adrenalinę, ponieważ to
ona podkreśla w życiu jego
wyjątkowy smak.
03:00 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:00
07:25
07:50
08:20
08:55
09:15

11:00
12:30
13:30
14:40
16:35
18:30
18:50
20:00

Co się dzieje
Teledyski
Informacje kulturalne
Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
Powidoki - program
publicystyczny
Szczęśliwy człowiek
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Małgorzata Szumowska,
wyk. Jadwiga Jankowska-Cieślak, Małgorzata
Hajewska-Krzysztoﬁk,
Piotr Jankowski, Roman
Gancarczyk
Blisko, coraz bliżej
Trzy młyny - serial
Jack Lemmon - nieprzeciętny Everyman
Jeszcze nie wieczór
- ﬁlm obyczajowy,
Czerwona oberża
Do dzieła - magazyn
Czarna żmija - serial
The Royal Ballet - Alicja
w krainie czarów
DRAMAT

22:25 Lekkie obyczaje
- Mustang
- dramat, prod. Francja,
Niemcy, Turcja, 2015, reż.
Deniz Gamze Ergüven,
wyk. Erol Afsin
00:10 Do dzieła
- magazyn, reż. Jarosław
Rybicki
00:40 Młoda Polska
- Dog Days
01:10 Panorama kina
polskiego
- Wilkołak
- ﬁlm fabularny
02:50 Kino nocne
- Ogród rozkoszy
ziemskich - ﬁlm
04:45 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
05:50 Jeszcze więcej
kultury

TV Puls

TVN 7

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
13:00 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

05:00 Szpital
06:00 Rozwód. Walka
o wszystko
06:55 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:30 Brzydula - 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 Brzydula - serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Niepokonani
22:40 Wilk wojny
00:35 Hotel Artemis
02:15 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym
szlaku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:35 Kryjówka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
RPA, Japonia, 2012, reż.
Daniel Espinosa, wyk.
Denzel Washington, Ryan
Reynolds, Vera Farmiga,
Brendan Gleeson, Sam
Shepard, Ruben Blades,
Robert Patrick
23:05 Złowrogi II
- ﬁlm horror,
USA, Wielka Brytania,
Kanada, 2015, reż. Ciaran
Foy, wyk. James
Ransone, Shannyn
Sossamon, Robert Sloan,
Dartanian Sloan, Ethan
Hawke
01:15 Krwawa
układanka
- serial, USA
02:25 Noc magii

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:05
Nasz Nowy Dom 09:05
Pierwsza miłość 09:55
Kochane Pieniądze 10:55
Zoo po godzinach 13:00
Sędzia Judy 14:00 STOP
Drogówka 16:00 Strażnik
Teksasu 17:00 Instrukcja
Kochania 18:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Instrukcja
Kochania 20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:00 Company of Heroes:
Oddział bohaterów Akcja
ﬁlmu rozgrywa się podczas
drugiej wojny światowej.
23:20 Cenny ładunek Po
nieudanym skoku Eddie,
brutalny gangster, ściga
piękną złodziejkę, Karen,
która go wystawiła. Karen
postanawia odzyskać zaufanie Eddiego. 01:00 Anatomia
głupoty według Richarda
Hammonda 01:30 Pękniesz
ze śmiechu

TV Trwam
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:10 Muzyczne chwile
13:25 Słowo życia 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Śladami
apostoła Pawła 15:20
Największy Dar 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
16:10 Jestem mamą 16:30
Filmowe życiorysy 17:00
Lusaka Bauleni 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Zostań Żołnierzem RP 17:45
Muzyczne chwile 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:20 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
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
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela

05:30 M jak miłość - serial
06:20 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy
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
15:10 Doktor Jan z Deekelsen
- 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
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:30 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
20:00 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku

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

07:00 Teledyski
07:55 Do dzieła - magazyn
08:20 Rzeczpospolita modernistyczna
- Architektura Sakralna cykl dokumentalny, reż.
Joanna Fido, Ewa Rozwadowska, Joanna Fido, Ewa
Rozwadowska
09:05 Czerwona oberża
- komedia, prod. Francja,
1951, reż. Claude Autant
- Lara, wyk. Fernandel
Fernandel, Jacques
Charon, Gregoire Aslan,
Francoise Rosay
11:00 Blisko, coraz bliżej
12:30 Trzy młyny - serial
13:40 Artyści antagoniści:
Caravaggio i Baglione
14:50 Prymas. Trzy lata z
Tysiąca - dramat, reż.
Teresa Kotlarczyk, wyk.
Andrzej Seweryn, Maja
Ostaszewska, Zbigniew
Zamachowski

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
13:00 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
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Rozwód. Walka o
wszystko
06:55 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:30 Brzydula - 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 Brzydula - serial, Polska

PARADOKUMENTALNY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

18:20 Kasta - serial
paradokumentalny
18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Pojedynek
na pustyni
- thriller, prod. USA
22:45 Historia bez tajemnic
- Położna - ﬁlm
23:55 Barrakuda - dramat,
prod. USA, Polska, 2017,
reż. Jason Cortlund, Julia
Halperin, wyk. Allison
Tolman, Sophie Reid
01:45 Tajemnica Enigmy
02:35 Bodo - serial biograﬁczny,
reż. Marta Kownacka

18:45 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
19:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
19:55 Program
sponsorowany
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Kulisy seriali
Na dobre i na złe
i Na sygnale
- felieton
20:55 Na dobre
i na złe - serial
21:55 Serca na
sprzedaż - serial
23:00 Medyceusze
Wspaniali - serial
00:10 Randka z księżniczką
01:45 McMaﬁa - serial
03:00 Irański Generał Cień
- Kasim Sulejmani - ﬁlm

20:20 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
21:00 Milionerzy
21:40 Kod Merkury
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Harold Becker,
wyk. Bruce Willis, Alec
Baldwin, Miko Hughes,
Chi McBride, Kim Dickens,
Peter Stormare
23:50 Kult
- ﬁlm horror,
USA, Meksyk, Kanada,
Niemcy, 2006, reż. Neil
LaBute, wyk. Nicolas
Cage, Ellen Burstyn, Kate
Beahan, Frances Conroy,
Leelee Sobieski
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:20 Noc magii
03:35 Kto was tak urządził

21:00 Poznaj moich
rodziców
Greg Focker, który zdobył
już przychylność ojca
swojej narzeczonej Pam
Byrnes, aby zaprowadzić
ukochaną przed ołtarz,
musi zdać pomyślnie
jeszcze jeden egzamin.
Rodzice Pam - eksagent
CIA Jack i jego zakochana
w etykiecie żona Dina
- mają poznać państwa
Fockerów i spędzić z nimi
weekend.
23:40 Ja, szpieg
01:45 Ostra noc
03:55 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:45 300 mil do nieba
- dramat, prod. Polska,
Francja, Dania, 1989
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Czarna żmija - serial
20:00 Na wschód
od Hollywood
- Maria Skłodowska - Curie
21:50 Więcej niż ﬁkcja
- Richard Linklater,
spełnione marzenia - ﬁlm
23:30 Jazz - Music Live Collection - Omar Sosa
01:25 Informacje kulturalne
02:00 Lekkie obyczaje
- Mustang
- dramat
03:50 Kino nocne
- Pewnego razu w listopadzie - ﬁlm fabularny
05:35 Aﬁsz kulturalny
05:50 Jeszcze więcej kultury

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Atak z nieba
21:55 Tylko jeden
23:40 Showgirls
02:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:35 Uśpieni
- ﬁlm obyczajowy, USA,
1996, reż. Barry Levinson,
wyk. Kevin Bacon, Robert
De Niro, Dustin Hoﬀ man,
Jason Patric, Brad Pitt,
Billy Crudup, Ron Eldard,
Minnie Driver, Vittorio
Gassman
23:35 Na pokuszenie
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2017, reż. Soﬁa Coppola, wyk. Colin Farrell,
Nicole Kidman, Kirsten
Dunst, Elle Fanning, Oona
Laurence
01:30 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:05
Nasz Nowy Dom 09:05
Pierwsza miłość 09:55
Kochane Pieniądze 10:55
Zoo po godzinach 13:00
Sędzia Judy 14:00 STOP
Drogówka 16:00 Strażnik
Teksasu 17:00 Instrukcja
Kochania 18:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Instrukcja
Kochania 20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:05 Arena Jak zbić fortunę
na żądzy krwi milionów?
Jeden biznesmen zbudował
swoje imperium na brutalnej
stronie internetowej
z gladiatorami walczącymi
na śmierć i życie.
23:05 Pan Wypadek. Fallon jest
mistrzem w upozorowanych
na wypadki morderstwach
na zlecenie, a w jego profesji
nie ma miejsca na sentymenty. 01:25 Anatomia głupoty
według Richarda

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego Franciszka z Watykanu 11:00 Misjonarze Afryki
- Ojcowie Biali 11:25 Jestem
mamą 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:10 Muzyczne chwile 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Słuszna
walka 15:30 Syria 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
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TVP 1
05:20 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Pełnia Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce
- Jedna Planeta
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
TELENOWELA

17:55 Klan
- telenowela
18:20 Kasta - serial
paradokumentalny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
fabularyzowany
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,
reż. Jacek Królikiewicz

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

M jak miłość - serial
Zacznij od nowa
Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Ostoja
Dla niesłyszących:
Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
Koło fortuny
- teleturniej
Program
sponsorowany
Stepowa miłość
- serial kostiumowy
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany
Doktor Jan z Deekelsen
- serial obyczajowy
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
Miłość i przeznaczenie
Panorama
Va Banque - teleturniej

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
19:20 Barwy szczęścia - serial
19:55 Program
sponsorowany
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz - felieton
20:55 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny
21:55 Serca na sprzedaż
23:00 Medyceusze
Wspaniali
- serial, prod. Wielka
Brytania, Włochy, 2018
00:15 Zanim nadejdzie noc
- ﬁlm akcji
02:00 Zemsta o jasnych
oczach - serial
03:50 Art Noc - Koncert Noworoczny z Wiednia 2022

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:30 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
20:00 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
SERIAL OBYCZAJOWY

20:20 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
21:00 Milionerzy
21:40 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:50 Rekiny wojny
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Todd
Phillips, wyk. Jonah
Hill, Miles Teller,
Bradley Cooper, Ana
de Armas
01:05 Kuba Wojewódzki
02:10 Uwaga!
- magazyn
02:25 Noc magii
03:40 Kto was tak
urządził
- magazyn
prod. Polska

POLSAT
06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:50 Pogoda
19:55 SAfety Lab
bezpieczeństwo
ma pierwszeństwo
20:05 Farma
FILM OBYCZAJOWY

21:05 To tylko seks
Jamie to młoda, żyjąca
pełnią życia specjalistka
od rekrutacji. Dzięki
swojej pracy poznaje
Dylana, dyrektora artystycznego z Los Angeles
i namawia go na zmianę
pracy i przeprowadzkę do
Nowego Jorku, gdzie sama
mieszka.
23:20 Dlaczego nie
01:40 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
02:10 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne
08:25 Niedziela z...
twórczością Czesława
Niemena
09:20 300 mil do nieba
- dramat, prod. Polska,
Francja, Dania, 1989,
reż. Maciej Dejczer,
wyk. Wojciech Klata,
Rafał Zimowski, Kama
Kowalewska
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP, reż. Zbigniew
Chmielewski, wyk. Lidia
Bienias, Tadeusz Szaniecki,
Tomasz Zaliwski, Czesław
Stopka, Jan Frycz
12:30 Kamizelka - ﬁlm TVP
13:30 Wędrujące książki.
Włochy - serial
14:05 Wydarzenie aktualne
14:30 Giulietta i duchy
17:05 Buster Bokserem
18:30 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - John Gilhooly

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

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Rozwód. Walka
o wszystkom
06:55 Papiery
na szczęście
- serial, Polska
07:30 Brzydula - 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

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

19:05 Opowieść wigilijna
Czarnej Żmii - serial,
prod. Wielka Brytania
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp
do ﬁlmu - Salto
20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Salto
- dramat
22:05 Odkrywając Beethovena - IV symfonia B - dur
op. 60 - ﬁlm dokumentalny, prod. Niemcy, 2010,
reż. Christoph Engel
23:10 Res Poloniae - O Polsce
z oddali
23:50 Na wschód od Hollywood - Maria Skłodowska
- Curie - ﬁlm
01:40 Kino nocne
- Autoportret
- Lars Von Trier

20:00 Agenci bardzo
specjalni
Po nieudanej akcji dwóch
braci będących agentami
FBI zgłasza się, w ramach
rekompensaty, do
ochrony rozwydrzonych
dziedziczek fortuny.
22:15 Logan Lucky
00:35 Jutro będzie futro
02:35 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
03:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Honey
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2003, reż. Bille Woodruﬀ,
wyk. Jessica Alba, Mekhi
Phifer, Romeo, David
Moscow, Zachary Isaiah
Williams, Joy Bryant
22:05 Matrix Rewolucje
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss, Laurence Fishburne,
Hugo Weaving, Jada
Pinkett Smith, Harold
Perrineau Jr., Nathaniel
Lees, Clayton Watson,
Mary Alice
00:45 Krwawa układanka
01:50 Druga strona
medalu
02:30 Noc magii

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:00
Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris)
jest jednym z najlepszych
Strażników Texasu. Ma dosyć
„ostre” metody zwalczania
przestępców.
08:05 Nasz Nowy Dom 09:05
Pierwsza miłość 09:55
Kochane Pieniądze 10:55 Zoo
po godzinach 13:00 Sędzia
Judy 14:00 STOP Drogówka
16:00 Strażnik Teksasu
17:00 Instrukcja Kochania
18:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Instrukcja Kochania 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Złe psy
Podczas akcji kontrolowanego zakupu narkotyków
dochodzi do strzelaniny,
w której detektyw Danny
Gallagher zostaje ranny,
a jego policyjny partner,
Charlie - zabity. 23:05
Diabeł: Inkarnacja

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
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela”
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Samuraj
Chrystusa 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 Betafo 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. użyczone (Adrian Sitko)

» Piłkarki ręczne Victorii w pełnej krasie

Dzielnie stają w szranki
Victoria Świebodzice przygotowuje się do II rundy rozgrywek w II lidze
piłkarek ręcznych. Jak radzą sobie nasze szczypiornistki?
W marcu 2021 roku w wałbrzyskim Aqua-Zdroju zadebiutowała
piłka ręczna – i to od razu w
wydaniu kobiecej reprezentacji Polski. „Szczypiorniak”
w naszym regionie ma swój
dom jednak gdzie indziej. Victoria Świebodzice występuje
w grupie pierwszej II ligi, czyli w grupie… wielkopolskiej.
W zmaganiach startuje
jedenaście ekip, Victorianki plasują się
na bardzo dobrej,
trzeciej lokacie.
Z dziewięciu
meczów w
lidze wygrały sześć.
Ogromne
emocje
przyniosła
zwłaszcza czwarta
kolejka. Świebodziczanki po regulaminowym czasie gry
remisowały z Pyrkami Poznań 29:29,
przegrywając do» Paulina Wojda to najlepsza
piero po rzutach
strzelczyni zespołu ze Świebodzic
karnych. Zespół

prowadzony przez Dominikę Daszkiewicz-Kwadrans szybko wrócił jednak na ścieżkę
zwycięstw. W kolejnych potyczkach zanotował pewne wygrane z KPR-em II Kobierzyce
(32:23), MKS-em PR II Gniezno (33:27) i
Jedynką Dzierżoniów (37:26). Serię zwycięstw zakończyło wyjazdowe potknięcie
z KPR-em Kępno (31:35). Ostatni mecz w
rundzie we własnym obiekcie to pogrom
nad Handballem-28 II Wrocław, któremu
towarzyszył turniej mikołajkowy juniorek
młodszych. W zawodach uczestniczyło w
sumie osiem drużyn z całej Polski (Zabrze,
Radom, Gdynia, Żory, Bystra, Wrocław i Lubin), a partnerzy klubu ufundowali upominki
i vouchery.
Dobre wyniki Victorii to w dużej mierze
zasługa duetu Paulina Wojda – Martyna
Szczepanik. Wojda zdobyła 80 bramek w 8
meczach i jest drugą najlepszą strzelczynią
grupy pierwszej II ligi (prowadząca w tym
zestawieniu Magdalena Sobczak z Lidera
Świebodzin zdobyła jedynie dwie bramki
więcej, ale zagrała o dwa spotkania więcej). Wojda ma 28 lat, mieszka w Bielawie,
a karierę rozpoczynała w MKS-ie Żagiew
Dzierżoniów, ale szybko przeniosła się do
KPR-u Kobierzyce. Rozwijała się w kadrze
Dolnego Śląska, a w 2016 roku awansowała
z KPR-em do Superligi, gdzie miała okazję
przez dwa lata występować. W tamtym
okresie studiowała na AWF Wrocław,

została nawet królową strzelczyń
Akademickich Mistrzostw Polski. W
Victorii występuje od 2019 roku. Co
„szczypiorniak” oznacza dla Wojdy? Jak łatwo się domyślić, bardzo
wiele. – Piłka ręczna ukształtowała
mój charakter, nauczyła cierpliwości
i determinacji oraz umiejętności podejmowania decyzji. Uczestnictwo
w rozgrywkach pozwoliło mi na
poznanie cudownych ludzi i pozwala
tworzyć wspaniałe wspomnienia –
stwierdziła rozgrywająca Victorii w
mediach społecznościowych klubu.
Szczepanik z kolei ma ledwie 16
lat, a bramki, podobnie jak Wojda,
zdobywa na zawołanie. W tym sezonie uzbierała ich już 79 w 8 meczach!
W listopadzie otrzymała zaproszenie
na konsultację kadry narodowej
juniorek młodszych, które miało
miejsce w Pruszkowie. Powołania do
młodzieżowych reprezentacji Polski
dla Victorianek z rocznika 2006 to
jednak norma. W biało-czerwonych
barwach miały okazję sprawdzić się
także Jagoda Serafin, Marika Szulc,
Justyna Adamczewska i Patrycja
Barna. Wszystkie wymienione oczywiście występują w drugoligowym
zespole Victorii. Adamczewska, obok
Szczepanik i Wojdy, jest najlepiej
punktującą w drużynie. Pierwszy
zespół Victorianek jest zresztą bardzo
młody, opiera się na nastoletnich
zawodniczkach. Trzecie miejsce w II
lidze wielkopolskiej zajmuje zespół
seniorek, ale bardzo dobrze radzą
sobie również młodziczki. W lidze
dolnośląskiej startuje aż trzynaście
zespołów, a po dwunastu meczach
świebodziczanki prowadzą w stawce
z kompletem zwycięstw! Juniorki
młodsze zresztą też prowadzą w
swojej lidze na Dolnym Śląsku.
Dominik Hołda

Skład Victorii Świebodzice (II liga)

Justyna Adamczewska (2006, skrzydłowa), Patrycja Barna (2006, rozgrywająca),
Valeriia Bielak (2006, skrzydłowa), Natalia Borowiec (2006, skrzydłowa), Elżbieta
Chlebowska (2005, bramkarka), Wiktoria Fundakowska (2006, obrotowa), Maja
Gredes (2006, rozgrywająca), Dagmara Kołodziej (1994, rozgrywająca), Gabriela
Leśniańska (2005, rozgrywająca), Natalia Łasińska (2006, obrotowa), Nicole Mazurkiewicz (2001, rozgrywająca), Wiktoria Nadrowska (2006, obrotowa), Natalia
Nowak (2006, bramkarka), Adrianna Pacyna (1999, rozgrywająca), Martyna Szczepanik (2006, rozgrywająca), Marika Szulc (2006, obrotowa), Monika Węgrzyn
(1997, rozgrywająca), Julia Wlazło (2006, rozgrywająca), Paulina Wojda (1993,
rozgrywająca), Karolina Woźniak (2001, rozgrywająca).
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Fot. Alfred Frater

» W końcówce zabrakło niewiele, by wygrać w Kołobrzegu

Czary-mary, były także ciary
Wielkie emocje nad Bałtykiem! Górnik Trans.eu Wałbrzych przegrał w dreszczowcu z
Sensation Kotwicą Kołobrzeg 71:72. W ostatnich dziesięciu sekundach nasi stanęli przed
szansą odwrócenia swojego losu, ale zabrakło miejsca, czasu, magii i… sprawiedliwości
historycznej.
Gino Rossi to znana marka obuwnicza. Nazwa przywodzi na myśl
jakość, szyk i styl. Jak to włoskie
firmy mają w zwyczaju. Tyle, że Gino
Rossi to polski produkt, z siedzibą
w… Słupsku (to nawet nie brzmi
podobnie jak Mediolan). Nazwa ma
nadawać prestiżu, a jak wiadomo,
w kwestii obuwia prestiżowo jest
w Italii (nieprzypadkowo Półwysep
Apeniński jest w kształcie buta na
obcasie).
Słupską jakość cenią sobie w
Kołobrzegu. Nie chodzi jednak o
mokasyny czy pantofle, a o koszykarzy Czarnych, którzy masowo latem
przenieśli się do Kotwicy. Bo Czarni
Słupsk to w 1 lidze koszykarska
jakość – mistrzowie z ostatniego
sezonu.
Wspomniany zaciąg kołobrzeskiego basketu odmienił dołujący przed
rokiem zespół. Po zmianie kompletu
zawodników (pozostał tylko trener),

Kotwica wskoczyła do ligowej czołówki, gdzie znajduje się od trzech lat
Górnik. Gdy dwa kluby z ambicjami
spotykają się na parkiecie, wiedz, że
zanosi się na pełen emocji hit. I tak
też było. W sobotę nasi walczyli nad
Bałtykiem jak lwy, ale historia i…
magia były przeciwko nim.
Koszykarze z Kołobrzegu nazywani są bowiem „Czarodziejami z
Wydm”. Wydmy? Ok, z racji położenia geograficznego, jesteśmy je w
stanie zaakceptować. Ale Czarodzieje? Z wałbrzyskiej perspektywy w
Kołobrzegu nie ma nic magicznego
(pomijając rzecz jasna szerokie
molo, bezkres morza i ogrom latarni
morskiej). Sportowo, koszykarsko,
ten nadmorski adres jest dla nas
niemal jak… pustynia. Od 2004
roku historia z nami igra. Dostaliśmy
tam w łeb siedem razy. Oberwaliśmy w 1 lidze i w ekstraklasie, ale
największy guz pozostał po lekcji

drugoligowej. W 2016 roku walczyliśmy o awans na zaplecze elity,
ale w ćwierćfinale wylosowaliśmy
Kotwicę. Decydujący, trzeci mecz
odbył się w środę w Kołobrzegu. I
co? 61:84… Przełamanie w obiekcie przy ul. Łopuskiego przyszło
dopiero w ubiegłym sezonie. Wygraliśmy kilkoma punktami, dzięki
29 „oczkom” Krzysztofa Jakóbczyka.
O pójściu za ciosem w zeszłą
sobotę nie było jednak mowy. W
ostatnich dziesięciu sekundach potrzebowaliśmy do tego nieco magii. Odrobinkę. Szczyptę. Na mały
paluszek. Wspomniany Jakóbczyk
mógł być bohaterem przy trzypunktowej stracie, gdyby trafił za trzy.
Potrzebował jednak zaklęć (lub
zagrywki), by uwolnić się z kleszczy
rywali. Zamknięty w kanapkę szukał
podania pod kosz, które przyniosło
punkty Piotra Niedźwiedzkiego, ale
zabrało marzenia o zwycięstwie.

Zrobiło się 72:71, zegar wskazywał
jakieś cztery sekundy, co oznaczało
konieczność faulowania. Dzieło
zniszczenia dopełnił Damian Pieloch.
Gracz Kotwicy rodem z Wałbrzycha z
premedytacją spudłował drugi rzut
wolny, by ukraść Górnikom resztki
sekund.
Jeżeli zaczęliśmy rozprawę od
słonecznej Italii, to zakończmy w
podobnych rejonach. Kotwica z
Górnika zrobiła Fantozziego. To
taki bohater włoskich książek, które
przybliża w reportażu „Szczury z via
Veneto” Piotr Kępiński. Fantozzi to
pechowiec, nieudacznik, aspirujący
bez powodzenia do lepszego życia.
Górnik też przecież ma aspiracje, ale
w Kołobrzegu od lat jest pechowcem. Trudno też wrzucać naszych do
wora nieudaczników, bo to był, na
litość boską, tylko pojedynczy mecz.
Wie coś o tym trener wałbrzyszan,
Łukasz Grudniewski, który tak mówił

po spotkaniu: – Sezon toczy się dalej,
w rundzie zasadniczej pozostało
do rozegrania czternaście meczów.
Będziemy bili się o jak najwyższe
miejsce przed fazą play-off. Nie
ukrywam, że brak w składzie mającego problemy zdrowotne Janka
Malesy, to dla nas duża strata. W
spotkaniu stykowym, takim jak mecz
z Kotwicą, na pewno by się przydał.
Tyle podsumowania szkoleniowca
biało-niebieskich.
Cóż, ten sezon dla wałbrzyszan
to żadne dolce vita. Następne trzy
mecze gramy jednak u siebie i czas
na dantejskie sceny, ale po stronie
rywali.
Sensation Kotwica Kołobrzeg –
Górnik Trans.eu Wałbrzych 72:71
Górnik Trans.eu: Niedźwiedzki
19, Pabian 14, Durski 10, Jakóbczyk
9, Dymała 6, Kruszczyński 5, Zywert
4, Cechniak 4, Ratajczak 0.
Dominik Hołda
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