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Dla wielu czytelników
okazujemy się ostatnią
deską ratunku
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Czy wiesz, że…

łości kredytem bankowym. Fakt ten zaciążył
w przyszłości na losach zakładu. W 1990 r.
nastąpił duży wzrost stóp procentowych, do
tego jeszcze doszły inne czynniki rynkowe,
co spowodowało regres finansów przedsiębiorstwa. Od następnego roku zaczął się czas
zmian dla zakładu i próby restrukturyzacji,
trwające do 2004 r. Wtedy fabryka została postawiona w stan upadłości. Zakład ostatecznie
całkowicie rozebrano na początku 2013 r.
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Wspólnie z Górnikiem idziemy po swoje
Prezentuje się naprawdę zacnie. Nie
zamierzamy pompować niepotrzebnie
balonika, ale cholera, gdzieś po cichu
liczymy, że chłopaki dadzą radę w tym
sezonie i… Nie zapeszajmy. Będziemy
przy nich na dobre i na złe, obiektywnie opisując ich wyczyny na parkiecie.
Przypominamy przy okazji wszystkim o
naszej prośbie. Jeśli chcielibyście o czymś
konkretnym przeczytać na łamach WieszCo, dajcie nam znać, co was interesuje. Z

uwzględnieniem rzecz jasna charakteru
naszej gazety. Bo jak wiecie, nie „kręci” nas
przepisywanie urzędniczych komunikatów
lub politycznych odezw, nie bazujemy też
na newsach. Stawiamy raczej na publicystykę, czyli coś. czego dotąd brakowało na
medialnym rynku w regionie. A my lubimy
się wyróżniać. Na maile od was czekamy
pod adresem: redakcja@wieszco.pl.
I jeszcze jedna „przypominajka”. Jeśli
jakimś cudem nie zdobędziecie naszego
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Wtorek 20.10
Temp. 11/7
zachmurzenie duże

Czwartek 22.10
Temp. 15/9
zachmurzenie małe

tygodnika w wersji papierowej – choć
możecie nas znaleźć w około 150 punktach kolportażu – o każdej porze dnia i
nocy zapraszamy na naszą stronę internetową. Pod adresem www.wieszco.pl
ściągniecie każdy dotychczasowy numer
gazety w formacie PDF. Postawcie kubek z
pachnącą kawą lub aromatyczną herbatą
przed monitorem komputera lub z tabletem albo smartfonem w ręku zaczytujcie
Redakcja
się WieszCo. Miłej lektury.

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 21.10
Temp. 13/9
zachmurzenie małe

Od samego początku ukazywania się WieszCo wspieramy koszykarzy Górnika Trans.
eu w ich drodze do ekstraklasy. Życzymy biało-niebieskim jak najlepiej. Wiele byśmy
dali, żeby znów zobaczyć wałbrzyszan w najwyższej lidze w Polsce. Dlatego obiecujemy zrobić wszystko, co możemy, by pomóc w realizacji tych planów i marzeń.
Niby nic wielkiego nie możemy, bo
przecież nie przebierzemy się w strój
i nie wyjdziemy na parkiet – wolelibyśmy oszczędzić sobie tego pośmiewiska – ale będziemy tworzyć dobry
klimat wokół klubu, pisząc dużo o
koszykarskim Górniku Trans.eu. Zresztą
jesteśmy do tego zobowiązani. Wszak
nasze logo, jako partnera medialnego,
pojawiło się na kompletach strojów
meczowych drużyny. Widzieliście?

RYS: Marcin Skoczek

Red

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami/KAW – Zbigniew Pachla)

Kiedy w latach 70. powstawała w Wałbrzychu nowa fabryka porcelany, roboczo
nosiła nazwę „Zakłady Porcelany Stołowej
w budowie”, potocznie nazywana „Krzysztof
II”. Budowa trwała prawie 10 lat, w 1988 r.
uruchomiono zakład pod nazwą Fabryka Porcelany „Książ” Przedsiębiorstwo Państwowe.
Początkowo budowa została ujęta w Centralnym Planie Rocznym, jednak w latach 80.
XX w. została skreślona z listy priorytetowych.
Dalsze jej powstawanie finansowano w ca-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Piątek 23.10
Temp. 13/8
zachmurzenie duże
Sobota 24.10
Temp. 11/6
przelotne opady
Niedziela 25.10
Temp. 10/5
zachmurzenie duże
Poniedziałek 26.10
Temp. 10/5
przelotne opady

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 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.

Prezydent Świdnicy w najlepszej „dziesiątce”
Takie informacje lubimy. W ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu”
wyróżniono Świdnicę i jej gospodynię. W kategorii miast do 100 tys. mieszkańców prezydent Beata
Moskal-Słaniewska zajęła 8 miejsce. Miasto także znalazło się w najlepszej dziesiątce.

Fot. użyczone (KPRM)

Dane, na podstawie których oceniono gminy
i miasta, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów, zweryfikowała renomowana międzynarodowa firma doradcza Deloitte, specjalizująca
się w audycie finansowym. Udział w rankingu
jest bezpłatny, a nad właściwym przebiegiem

konkursu czuwa kapituła złożona z ekspertów ds.
samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika Gazeta Prawna.
Nagradzane są samorządy wyróżniające
się jakością zarządzania oraz działaniami na
rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Wyróżniani są też najlepsi włodarze. Miano
Pereł Samorządu należy się tym, którzy nie
tylko doskonale realizują powierzone prawem
zadania, ale też w inspirujący i ambitny sposób
odnoszą się do kluczowych wyzwań społecznych, środowiskowych i demograficznych.

- Bardzo cieszy mnie ten wynik. Świdnica po raz kolejny
została zauważona i doceniona.
To dla mnie i dla miasta duże
wyróżnienie, które stanowi
ogromną motywację do
dalszej pracy nad poprawą jakości życia mieszkańców i rozwojem całego miasta – mówi
prezydent Świdnicy.
Red

Apelujemy! Uważajcie na siebie
Zerknijcie na grafikę powyżej. Warto z tymi zasadami bardzo dokładnie
się zapoznać. Rząd wprowadził bowiem nowe obostrzenia, które zaczęły
obowiązywać w zeszłą sobotę. Musimy nauczyć się żyć w nowych okolicznościach. Bądźcie ostrożni i dbajcie o siebie.

Od 17 października w całym
kraju wprowadzone zostały
nowe narzędzia do walki z
koronawirusem. Zwiększono
też liczbę powiatów należących do czerwonych stref,
gdzie restrykcje są jeszcze
surowsze niż w tych żółtych,
do których przypomnijmy należy np. Wałbrzych, Świdnica,
Świebodzice, czy powiaty
wałbrzyski i świdnicki. Ale
uwaga, w strefie czerwonej
znalazł się choćby powiat
kamiennogórski.
Sporo zmieniło się od minionej soboty (17 października). Powyżej macie grafikę,

na której wszystko jak na
dłoni widać. Postaramy się
wam krótko wytłumaczyć, o
co w tym chodzi i dodać od
siebie przydatne informacje.
W rządzie mówią, że robią
wszystko po to, aby ratować
zdrowie i życie Polaków.
Wiecie na pewno, że zmieniło się dużo, funkcjonowanie
punktów gastronomicznych,
czy działalność basenów.
Musimy znów ograniczyć
kontakty społeczne – od
tego zależy, jak poradzimy
sobie z pandemią. Jasne, że
nie możemy dać się zwariować. Jako tako normalnie

musimy funkcjonować, ale
pamiętajcie, jeśli nie musicie organizować rodzinnej
imprezy, spotykać się z rówieśnikami na „domówce”,
czy wyjeżdżać na turystyczne
wojaże, to lepiej tego nie
róbcie.
Pamiętajcie o zasadach, które już od dawna obowiązują.
Czyli noszenie maseczek nie
tylko w sklepach, czy galeriach
handlowych, ale nawet w
przestrzeni otwartej. Zachowanie dystansu społecznego
i dezynfekcja rąk. Czasem
wystarczy je tylko częściej i
dokładniej umyć niż zwykle

i będzie OK. Obowiązuje już
także przepis o specjalnych
godzinach dla seniorów. Od
poniedziałku do piątku w
godzinach 10:00-12:00 w
sklepie, aptece i na poczcie
przebywać mogą wyłącznie
osoby powyżej 60. roku życia. Jeśli jesteście młodsi, nic
wtedy w tych miejscach nie
załatwicie.
Teraz o zasadach obowiązujących od niedawna. Idąc
do restauracji musicie wiedzieć, że ze zjedzeniem zamówionych potraw i wypiciem
napojów trzeba się uporać
do 21:00. Potem zamówie-

nie, owszem zrobicie, ale tylko na wynos. Zapomnijcie
o przepełnionych autobusach komunikacji miejskiej.
Wprowadzono ograniczenia
w transporcie publicznym.
Dlatego nie pchajcie się do
autobusu, gdy widzicie, że
większość miejsc jest zajęta.
Ba, łatwo powiedzieć, ale co
zrobić, gdy spieszycie się do
pracy i nie zostaniecie wpuszczeni do pojazdu? Pyskówka
murowana. Inna sprawa kto
będzie pilnował limitów w
autobusach? To może być
największe wyzwanie. Na
weselach raczej się nie po-

Fot. użyczone (UM Świdnica)
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bawicie, ale do kościoła już
możecie iść, pamiętając o dystansie społecznym, bo ksiądz
nie będzie nikogo w ławkach
rozsadzał. W sklepach zakupy
zrobicie bez większych problemów, bo w żółtych strefach
nie obowiązują w tym względzie żadne ograniczenia, poza
noszeniem rzecz jasna maseczek. Uczelnie, a także szkoły
ponadpodstawowe przeszły
na nauczanie hybrydowe.
Radzimy śledzić komunikaty
z poszczególnych placówek
– kto, kiedy i na jakich zasadach zostanie w domu. Nie
wybierajcie się na basen, do
klubu fitness, siłowni, czy do
aquaparku. Zostały zamknięte.
Pozostaje uprawianie sportu
na świeżym powietrzu – spacery, jazda na rowerze, wyjścia do lasu. W wydarzeniach
kulturalnych będzie mogło
brać udział do 25 proc. publiczności, a wydarzeń sportowych niestety nie zobaczymy.
Kibice na stadiony i do hal nie
zostaną wpuszczeni.
Tomasz Piasecki
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Rys. Katarzyna Zalepa

siedleni. Rozpoczęto również prace budowlane. Modernizacja kamienic finansowana jest ze
Dwie kamienice przy ulicy Generała Zajączka w Wałbrzychu docze- środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego
kają się remontów. Prace zostaną wykonane w ramach projektu w ramach Planu Junckera. Koszt inwestycji
oszacowano na ok. 6,3 mln zł. Będą to kolejne
związanego z rewitalizacją centrum miasta.
kamienice, których zewnętrzny wygląd będzie
- Rozpoczęliśmy generalny remont kamienic ale wewnątrz będą wszelkie udogodnienia dopasowany do charakteru infrastruktury
zlokalizowanych przy ulicy Generała Zajączka XXI wieku – mówi prezydent miasta Roman miasta sprzed epoki. Zgodnie z założeniami,
7-8. Powstanie tam 19 komfortowych miesz- Szełemej.
prezydent Wałbrzycha chce zachować spójność
kań komunalnych. Budynki będą w całości
W mieszkaniach zamontowane zostaną infrastrukturalną przy jednoczesnym podnieodnowione, zarówno na zewnątrz jak i w ekologiczne źródła ciepła, windy, nowoczesne sieniu standardu budowanych mieszkań.
SCB
środku. Zachowamy zewnętrzny, charakter, umeblowanie. Obecni lokatorzy zostali już wy-

Bycie antycovidowcem…
… wcale nie jest takie irracjonalne! Zdumieni takim stwierdzeniem?
Jak niektórzy ceną półlitrowej butelki wódki w Norwegii lub świnką
morską podaną na obiad w Peru? My nie jesteśmy zdziwieni, że wielu,
widząc w telewizji ważne osoby mające na to wywalone, olewa noszenie maseczek. Te persony powinny świecić przykładem jak odblaskowa opaska na jakimś totalnym zadupiu.

Mądrali u nas dostatek z niemającymi sensownego uzasadnienia
poglądami, które jednak jak ziarno
rzucane przez Macieja Borynę w
„Chłopach” Reymonta, padają na
coraz bardziej podatny grunt. Tylko
patrzeć, jak niedługo ktoś szanowany wyskoczy z teorią, popartą
naukowymi badaniami, że Ziemia
jest płaska i podtrzymuje ją czterech atlasów o posturze Mariusza
Pudzianowskiego. Dobra, a teraz
trochę racjonalniej (ale tylko ciut),
bo czasami wszystkowiedzący skrybowie i samozwańczy marszałkowie

potrafią być bardziej wkurw…… niż
grzybica paznokci.
Pewnie, że nie wierzymy w „człowieka z Piltdown” albo autopsję „kosmity z Roswell”, ale nie trzeba być
Erazmem z Rotterdamu, fanem fizyki
jądrowej lub pisać sonety nie gorzej
niż Szekspir, żeby w przypadku koronawirusa podrapać się bezradnie po
łepetynie, widząc co dzieje się wokół.
Nie widzimy wszędzie spisków, jak
Antoni Macierewicz, ale obserwując
niektóre sytuacje czujemy – no napiszmy najdelikatniej jak tylko potrafimy i
mądrze zarazem – pewien dysonans.

Weźmy takiego Donalda Trumpa,
który niby miał COVID-19. Prezydent
USA jest w takim wieku, że powinien
chorować przynajmniej do listopadowego Święta Dziękczynienia, a on po
kilku dniach opuścił szpital i ostentacyjnie zdjął maseczkę z twarzy niczym
nieustraszony rewolwerowiec John
Wayne chustę spod szyi. Więc albo
jego choroba była ściemą jak potwór
z Loch Ness i zagrywką przedwyborczą
obliczoną na wzbudzenie współczucia
wśród swoich rodaków, albo nażarł się
jabłek, jak radzi poseł Karczewski, że
zarazę błyskawicznie zwalczył. Tak czy

siak taka postawa napędza antycovidowców jak EPO Lanca Armstronga.
Podobnie jak zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, dla zmylenia przeciwników nazywanego od niedawna
wicepremierem. Chłop na uroczystości zaprzysiężenia nowego rządu pojawił się bez maseczki. Krótko potem,
gdy wszystkim i wszędzie nakazano
zakrywać nos i usta, gość znów bez
maseczki wyszedł na scenę podczas
jakiegoś arcyważnego kongresu, na
którym atmosfera była sztywna jak
kołnierzyk wykrochmalonej koszuli,
wręczając nagrodę Bronisławowi

Fot. (red)

Wkrótce mieszkania na Zajączka

Wildsteinowi. Zresztą ten były szef
TVP i publicysta także nie miał żadnej
szmaty na twarzy. Dystans społeczny
obaj panowie utrzymali między sobą
mniej więcej taki jak napaleni stali
użytkownicy Tindera. Ściskali sobie
dłonie, tylko pocałunku a’la Breżniew
zabrakło. Wszak wiadomo, że nie
muszą martwić się o dostępność
respiratorów, wolnych łóżek w szpitalach i nadskakującego personelu, a
testy dla „dobrych panów” dostępne
są, gdy nawet głowa zaboli. Choć z
medykami może być teraz różnie, bo
jak sugerował minister Sasin, mogą
akurat niezbyt chętnie angażować
się w pracę.
Tłumaczenia, że ci bez maseczek
to osoby dorosłe i wiedzą, co robią,
są tak trafione jak porównywanie
obecnego selekcjonera piłkarzy reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka do
legendarnego Kazimierza Górskiego.
A mówienie, że byli w pracy, jest
już żywcem wyjęte z Barei. Co mają
powiedzieć policjanci czy strażnicy
miejscy – nie mówiąc już o lekarzach
czy ratownikach medycznych – którzy
też będąc w robocie, chodzą po ulicach okutani jak członkowie Al-Kaidy.
Jak to ktoś powiedział (cholera, za nic
w świecie nie możemy sobie przypomnieć kto) „okazywana publicznie
pogarda satrapy dla prawa ma na
celu pokazanie wszystkim, że to on
jest prawem”.
Żeby daleko nie szukać innych
przykładów tacy biskupi chociażby,
też nie mieli maseczek podczas
zebrania Konferencji Episkopatu
Polski. Na zdjęciu przypominającym
pamiątkową fotografię olimpijczyków wyjeżdżających na igrzyska,
hierarchowie kościelni siedzą i stoją
jeden obok drugiego. Może im się
wydaje, że jak machną kropidłem,
to wirus zniknie? Koronaparty pełną
gębą. Nie utyskujcie potem na antycovidowców, że obserwując takie
zachowania, sami nie chcą nosić maseczek. Skoro przykład idzie z góry,
od najważniejszych i bardzo wpływowych, to co się później dziwić.
No tak, my głupcy! Z noszenia
maseczek zwolnione są przecież
osoby mające jakieś dolegliwości
lub dysfunkcje. Cierpiące z powodu
„całościowych zaburzeń rozwoju,
zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo
głębokim, trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust i nosa”.
Któryś powód wam tu pasuje?!
Tomasz Piasecki
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Palmiarnia dla uzdrowiska
Egzotyczne rośliny, które udało się uratować z Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju po pożarze w marcu 2018 roku,
powróciły do swojej odbudowanej siedziby.

Rośliny doniczkowe, które stanowiły wystrój
zniszczonego przez pożar Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju i ocalały z
pożogi, zostały przewiezione do Palmiarni w

wałbrzyskim Lubiechowie. Tutaj pod opieką
książańskich ogrodników, specjalizujących się
w pielęgnacji roślin egzotycznych przechodziły
rekonwalescencję. Okazy, często kilkudziesięcio-

WIESZ CO | NR 42/20.10.2020 r.

letnie, przewieziono z pogorzeliska w opłakanej
kondycji. – Zamek Książ w Wałbrzychu, który
zarządza Palmiarnią i uzdrowisko w Szczawnie-Zdroju łączą wieki wspólnej historii, kuracjusze
są naszymi stałymi gośćmi, dlatego taki gest
wydał nam się naturalnym – mówi Anna Żabska, prezes Zamku Książ.
Juka, wysoka palma daktylowa, filodendrony,
fikusy różnych gatunków, drzewko cytrynowe,
to nieliczne z roślin, które zdobiły Zakład Przyrodoleczniczy i przetrwały pożar.

Fot. użyczone (Palmiarnia w Wałbrzychu)
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Fot. użyczone (GDDKiA)

» W drugiej połowie 2023 roku droga S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry powinna być gotowa

Droga S3 w trakcie realizacji
Po uzyskaniu w sierpniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
wykonawca ruszył z pracami drogowymi. W ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km.
Każda jezdnia będzie miała po
dwa pasy ruchu i pas awaryjny.
Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe. O długości ok.
2300 m, pomiędzy miejscowościami
Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz drugi tunel o długości
ok. 320 m niedaleko miejscowości
Gostków. Na tym odcinku zostanie
wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść dla zwierząt
oraz 39 przepustów. Powstaną
także drogi dojazdowe, a istniejąca
sieć dróg zostanie odpowiednio
przebudowana.
W śladzie trasy głównej, w rejonie jednego z tuneli oraz MOP-u

Jaczków usunięto prawie 190 tys.
m. sześciennych humusu. Trwa
profilowanie i zagęszczanie podłoża,
a w początkowej fazie są wykopy i
budowa nasypów. Wykonywane jest
zabezpieczanie skarp na portalach
przed rozpoczęciem tunelowania
techniką górniczą.
W ramach prac przygotowawczych w rejonie krótszego tunelu
zrealizowano już ponad 50 proc.
wycinki drzew i krzewów. Ponadto wykonano ok. 25 proc. planu
rozbiórki obiektów kolidujących z
inwestycją. W celu realizacji tuneli,
oprócz odhumusowania całego rejonu, rozpoczęło się przygotowanie

budowy zaplecza pod ich budowę,
dostawy specjalistycznego sprzętu
i przygotowania dróg dojazdowych.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych to druga połowa
2023 r.
Tymczasem pierwszy Jumbo Drill,
który będzie drążył tunel w ciągu
S3, jest już na Dolnym Śląsku, a
konkretnie w gminie Stare Bogaczowice. Wiertnica tunelowa w tym
tygodniu została dostarczona na
plac budowy drogi ekspresowej S3
na odcinku Bolków-Kamienna Góra.
Maszyna znajduje się obecnie na
placu budowy przy portalu południowym i posłuży do zabezpieczenia

skarp portali. Drążenie tunelu będzie
odbywało się przy użyciu czterech
maszyn, po jednej na każdą nawę
i potrwa ok. 15 miesięcy. Około 3
miesięcy potrzeba na przygotowanie
portali. Jumbo Drill jest wyposażony
w dwa ramiona z organem wiercącym oraz jedno ramię z koszem
dla pracowników. Maszyna będzie
używana do wiercenia otworów:
strzałowych, pod kotwy skalne oraz
drenażowych o długości nawet 24
m. Maszyna posiada najnowsze
technologie stosowane w tunelach
w Europie. Może być zaprogramowana przed rozpoczęciem wiercenia
w taki sposób, aby na podstawie

punktów geodezyjnych określić swoją pozycję w tunelu i samodzielnie
wykonać wiercenie w jak najbardziej
efektywny sposób według założonego projektu.
Droga będzie miała długość ponad
16 km. Jeszcze na koniec ciekawostka, o której pewnie już słyszeliście.
Tunel pomiędzy miejscowościami
Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice – ten mający 2300 m. – będzie
najdłuższym pozamiejskim tunelem
w Polsce drążonym w skale i zostanie
wyposażony we wszystkie istotne z
punktu widzenia bezpieczeństwa,
systemy.
SCB
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Ludzie, co mają wielkie serca

Fot. użyczone (Gmina Świdnica)

te miejscowości, przejezdni, wrzucają plastikowe nakrętki – wylicza Teresa Mazurek, wójt
gminy Świdnica.
Mieszkańcy gminy Świdnica mają ogromne serca – wiadomo to
Pisaliśmy już o tego typu pomocy na terenie
Świdnicy
i Strzegomia. Cieszy fakt, że coraz
nie od dziś. Od lat przecież udowadniają to poprzez swoje działawięcej
miejscowości
przyłącza się do szczytnia i zaangażowanie w akcje charytatywne.
nej akcji. Serduszkowe pojemniki szybko się
- W ostatnim czasie odbyło się wiele im- pomoc. Od kilku miesięcy w miejscowościach wypełniają, a ich zawartość skupowana jest
prez, pikników, turniejów, podczas których Lubachów, Boleścin, Pszenno, Słotwina i przez firmy, które później poddają zakrętki
zebrano niemałe kwoty na leczenie potrze- Grodziszcze możemy napotkać wielkie, meta- recyklingowi. Pieniądze uzyskane w ten spobujących. To jednak nie jedyny sposób, w lowe pojemniki w kształcie serca, do których sób przekazywane są na cele charytatywne.
KaR
jaki nasi mieszkańcy niosą bezinteresowną społeczność sołecka, ale także odwiedzający

Fot. archiwum prywatne

» Pałac w Roztoce rozpala od niedawna wyobraźnie.
Tu bowiem ma znajdować się skarb ukryty przez
Niemców pod koniec II wojny światowej

To tu hitlerowcy ukryli skarb?
Czy w pałacu w Roztoce pod koniec II wojny światowej ukryto 28 ton złota, monety
i biżuterię? Brzmi sensacyjnie! Tak przynajmniej twierdzi polsko-niemiecka fundacja
Śląski Pomost. Jeśli nawet to banialuki, to w każdej plotce jest podobno ziarno prawdy. Jak duże?
Skarby miały zostać ukryte
w jednym miejscu na terenie
Opolszczyzny i w 11 na terenie Dolnego Śląska. Jedna ze
skrytek ma, według polsko-niemieckiej fundacji Śląski
Pomost – znajdować się w
pałacu w Roztoce.
Informacja z dokładną lokalizacją skarbu pochodzi z
zapisków oficera Waffen SS
o pseudonimie „Michaels”.
- W kontekście pojawiających się doniesień medialnych wskazujących Zamek
w Roztoce jako potencjalne
miejsce ukrycia skarbu Trze-

ciej Rzeszy potwierdzamy,
że przedstawiciele Fundacji
Śląski Pomost kilkukrotnie
kontaktowali się z nami w tej
sprawie. Nie przekazali jednak
żadnych możliwych do zweryfikowania informacji na temat
miejsca ukrycia skarbu ani
szczegółów ewentualnej akcji
wydobywczej – informuje zarząd fundacji Zamek Roztoka.
- Dziennik został przekazany
nam przez osoby prywatne.
Zainteresowaliśmy tym tematem Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
- mówi Roman Furmaniak,

prezes polsko-niemieckiej
fundacji Śląski Pomost.
Ministerstwo zbada autentyczność tzw. dziennika
wojennego. Obecnie trwa
uzgadnianie szczegółów dotyczących tej kwestii. - To sensacyjna wiadomość i przełom w
historii tajemniczej listy miejsc,
w których mają znajdować się
depozyty ukryte w czasie II
wojny światowej. Przypomnę,
że w marcu 2019 roku otrzymałam kopie dokumentów,
które po kilku dniach częściowo zostały udostępnione kilku
redakcjom w Polsce przez

polsko-niemiecką fundację
Śląski Pomost z Opola. Przez
kilka tygodni rozpisywano się
o tonach złota i kilkudziesięciu
zabytkach ukrytych na Śląsku.
Autentyczność dzienników
napisanych – według jednej
z wersji – przez niemieckiego
oficera po koniec wojny – budziła wiele kontrowersji, ale
czas domysłów właśnie się
kończy – mówi pisarka i dziennikarka Joanna Lamparska.
Jednocześnie ma nadzieję,
że weryfikacja prowadzona
na takim szczeblu da wiele
odpowiedzi na pytania, które

zadają sobie wszyscy zainteresowani depozytami z czasów
II wojny światowej.
O sprawie zrobiło się naprawdę głośno, kiedy światowe media zaczęły opisywać
historię tajemniczego pamiętnika spisanego 75 lat temu
przez niemieckiego oficera
Waffen SS o pseudonimie „Michaels”. Miał nim być Egon
Ollenhauer – pomocnik Guntera Grundmanna – głównego
konserwatora zabytków na
Dolnym Śląsku w czasie II
wojny światowej i autora
słynnej „listy Grundmanna”,

wskazującej lokalizację 11
miejsc, w których ukryto skarby zagrabione przez hitlerowców m.in. w Polsce, w
Związku Radzieckim, Francji
i Belgii.
Oprócz ponad 300 ton złota i
artefaktów religijnych Niemcy w
skrytkach mieli też ukryć dzieła
sztuki. W jednej z dolnośląskich
kryjówek ma znajdować się 47
obrazów wielkich mistrzów
malarstwa. Wśród nich autor
wojennych zapisków wymienia
m.in. Rembrandta, Rubensa,
Caravaggia i Moneta.
KaR

FAKtY

Mural kupców w Świdnicy
Wielkoformatowy obraz powstał na 30 urodziny Stowarzyszenia
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Zdobi kamienicę przy
placu 1000-lecia Państwa Polskiego. Autorem jest Robert Kukla.

Na szczycie nowego muralu stworzonego w odcieniach brązu znajduje
się piękna panorama Świdnicy, miasta
o wielowiekowych kupieckich tradycjach. Na malowidle wyróżnione zostały

również inicjatywy stowarzyszenia, jak
chociażby Bożonarodzeniowe Koncerty
Charytatywne, program „Zalogowani”
stanowiący serce projektu „Zostańcie
z nami – Miasto i Powiat Świdnica”, a

WIESZ CO | NR 42/20.10.2020 r.

także konkursy „Zostań wirtuozem” czy
historyczny.
Pomysłodawcą i fundatorem muralu jest
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich, a wyjątkową okazją do jego
powstania 30-lecie istnienia tej organizacji.
Autorem muralu, jak większości wielkoformatowych malowideł ściennych w Świdnicy,
jest znany świdnicki artysta plastyk Robert
Kukla, autor murali m.in. Andrzeja Wajdy,
Ireny Sendlerowej, czy też Tomasza Stańki.

Fot. KaR
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» Jeżeli dłużnicy w Żarowie nie będą
płacić za czynsz, sprawy będą
kierowane do sądu

Nie płacisz? Widzimy się w sądzie
W Żarowie przestają patyczkować się z mieszkańcami zalegającymi za czynsz.
Liczba takich osób nie jest mała, a budżet miasta na tym mocno traci. Nie musimy
wam chyba uświadamiać, że braki wpływów są coraz bardziej dostrzegalne...
- Możliwości spłaty zaległości przez mieszkańców
jest bardzo dużo. Gmina oferuje lokatorom możliwość
uregulowania należności w
ratach poprzez zawarcie ugody bądź odpracowania zaległości w formie świadczeń
rzeczowych. W pierwszym
półroczu 2020 roku z tej formy
pomocy skorzystały zaledwie
cztery osoby, odpracowując
swoje zobowiązania finansowe na łączną kwotę nieco
ponad 1900 złotych. Aktualnie
również 4 osoby kontynuują
prace na rzecz gminy Żarów
w ramach spłaty swojego

zadłużenia – wylicza Magdalena Pawlik z żarowskiego
magistratu.
O jakich kwotach mowa?
Ile wynosi zadłużenie za brak
wpłat za czynsz? Ponad 140
najemców, którzy zajmują
mieszkania komunalne stanowiące własność gminy Żarów, zalega z płatnościami z
tytułu czynszu najmu. W tej
chwili zaległości te sięgają
kwoty ponad 1,2 mln zł. Do
tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć odsetki za zaległości,
które wynoszą ponad 700
tys. zł. Mieszkańcy, którzy
są w najtrudniejszej sytuacji

finansowej, mogą skorzystać
z dodatku mieszkaniowego.
Gmina występuje również
do najemców z propozycją
zamiany lokalu mieszkalnego
na mniejszy.
- Głównie, propozycja ta
kierowana jest do osób,
które zajmują samodzielne
mieszkania o zbyt dużym
metrażu w stosunku do
swoich potrzeb. Kolejnym
krokiem, choć najbardziej
drastycznym, jest sukcesywne wykonywanie wyroków
eksmisyjnych. Mieszkańcy,
którzy nie płacą na bieżąco
czynszów za zajmowane

lokale, rzadko z tych możliwości korzystają, zalegając na rzecz gminy czasami
bardzo duże zobowiązania
finansowe – mówi Magdalena Pawlik.
Na tę chwilę ściąganie
należności czynszowych to
konieczność. Środki finansowe potrzebne są na bieżące
naprawy i remonty w budynkach komunalnych. Dlatego
dłużnicy będą musieli liczyć
się z konsekwencjami. Od
teraz gmina będzie zawierać
z zadłużonymi mieszkańcami tylko jedną ugodę. Jeżeli dłużnik w dalszym ciągu

nie będzie regulował swoich
należności, sprawa będzie
kierowana na drogę sądową.
To ostateczność, która staje się
koniecznością.
Bo długi lokatorów z tytułu
niepłacenia czynszu najmu
systematycznie rosną.
– Pomimo prowadzonych
intensywnych działań w tym
zakresie, należności gminy z
tytułu czynszu najmu lokatorów wciąż utrzymują się
na wysokim poziomie. Pojawiają się kolejni mieszkańcy,
którzy mają problem z utrzymaniem lokalu i ze spłatą
zaległości z tytułu czynszu i

opłat za media w związku z
najmem lokalu. Spora grupa
najemców to osoby, które
twierdzą, że nigdzie nie pracują, a głównym źródłem ich
utrzymania są świadczenia
z opieki społecznej. Każdy
z nas może mieć problemy
finansowe, rozumiemy to,
dlatego oferujemy mieszkańcom wiele możliwości
spłaty zadłużenia. Niestety
niewielu chce z tej formy
pomocy skorzystać – mówi
Stanisława Jabłońska z referatu nieruchomości w UM w
Żarowie.
KaR
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Bywamy ostatnią
deską
ratunku
Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

Jeżeli siedzicie z nosem wetkniętym w ekran komputera
lub smartfona i szukacie informacji na jakiś temat, oderwijcie się na chwilę. Pomyślcie,
że wiedzę można zdobywać
również w inny sposób. Mniej
cyfrowo. Bardziej „po staremu”, „analogowo”.
Opowiada o tym Sława
Janiszewska, szefowa Działu Informacji
Naukowej i Czytelń
Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.

Czytelnia to dziś miejsce archaiczne?
- Przez wielu ludzi nadal jest tak
postrzegane, szczególnie tych, którzy
tu nie przychodzą. Mają w pamięci
obraz sprzed wielu lat. Sala ze stolikami, gdzie koniecznie musi być
cicho, no i oczywiście stosy książek
do przejrzenia. Jednak staramy się iść
z duchem czasu. Można powiedzieć,
że współczesna czytelnia to hybrydowe miejsce, łączące tradycyjne zbiory
z informacją cyfrową.
Mimo tej galopującej cyfryzacji,
cały czas potrzebne?
Myślę, że tak. Proszę pamiętać,
że nasz dział to tak naprawdę trzy
czytelnie: naukowa, czasopism i
regionalna. I każda z nich oferuje coś
innego. Mamy wierne i stałe grono
czytelników prasy, którzy są u nas
codziennie. Niektórzy przychodzą
poczytać tylko określone tytuły.
Do czytelni naukowej i regionalnej
przychodzą użytkownicy przede
wszystkim po informacje i wiedzę.
Czy ktoś jeszcze przychodzi,
żeby poszukać informacji?
- Oczywiście! Są to wciąż studenci
i uczniowie szkół średnich, ale do
Pracowni Regionalnej przychodzą
też starsi czytelnicy, którzy szukają
informacji w dziedzinie, którą się
interesują. Zdarzają się też osoby z
własnymi materiałami lub uczniowie odrabiający lekcje, czyli osoby
potrzebujący popracować w ciszy i

spokoju. Do tego mają źródła informacji pod ręką.
Pytam, bo sam ostatni raz byłem w czytelni… hm, nie pamiętam kiedy dokładnie?
- Osobna grupa to właśnie dziennikarze i autorzy książek o tematyce regionalnej. Potrzebują często
konkretnych informacji, dlatego
korzystają z naszego zasobu archiwalnych czasopism. Nie brakuje też
osób przygotowujących monografie,
na przykład z okazji jubileuszu jakiejś
wałbrzyskiej instytucji. Wtedy oprócz
dokumentów życia społecznego
przydają się zbiory naszych wycinków prasowych. Są pogrupowane
tematycznie, dlatego korzystanie z
nich jest poręczniejsze niż wertowanie roczników starych gazet.
Co się zmieniło w czytelni ciągu,
no niech będzie, ostatnich 10 lat?
- Zmieniamy się nieustannie,
właśnie zakończyliśmy drobne prace
remontowe! (śmiech) Oczywiście,
zmieniamy też ofertę, dostosowując ją tak, aby była atrakcyjna dla
czytelników. Ostatnia nasza propozycja to Academica, czyli cyfrowa
wypożyczalnia międzybiblioteczna
książek i czasopism naukowych. Jest
dostępna bezpłatnie dla każdego
użytkownika.
Kiedyś brało się zeszyt pod pachę, długopis do kieszeni, ewentualnie garść drobniaków na ksero i
szło się do biblioteki „po wiedzę”.

-Dziś wystarczy telefon komórkowy! (śmiech) Wielu naszych czytelników zamiast notować, robi zdjęcia.
Albo przychodzą z laptopami i od
razu uzupełniają brakujące części
swoich prac. Więc można powiedzieć, że i od drugiej strony jest nowocześniej. Nie rezygnujemy jednak
z ksero, dalej ta usługa jest dostępna
dla użytkowników.
Jak „ciocia” Wikipedia nie pomoże, a „wujek” Google niedomaga, dopiero wtedy najczęściej
zaglądają młodzi ludzie?
- Oj, tak, wiele razy okazujemy
się ostatnią deską ratunku! Poza
tym, o czym już mówiliśmy, jeśli
uczniowie przygotowują zadanie do
szkoły, to potrzebują sprawdzonych
i ciekawych informacji, bo to może
zapewni im lepszą ocenę.
Co Pani myśli, gdy słyszy od
kogoś, kto przychodzi do czytelni,
że w sieci nie znalazł tego, czego
szukał?
- Utwierdza mnie to w przekonaniu, że jeszcze długo tradycyjny księgozbiór będzie potrzebny.
Zwłaszcza, że rzetelność to nie jest
mocna strona tzw. „internetowej
wiedzy”. Trzeba umieć ją czytać i
nie korzystać bezkrytycznie. Poza
tym mamy w Pracowni Regionalnej
unikalne zbiory. I nie chodzi tylko o
dzieła z XIX i pierwszej połowy XX
w. w języku niemieckim. Nasz zbiór
dokumentów życia społecznego jest

często źródłem informacji, jakich
próżno szukać w internecie.
Powiedzmy to otwarcie, wiedza
książkowa jest pewniejsza, niż ta
internetowa?
- Oczywiście, zwłaszcza w przypadku książek naukowych. Ich autorzy prowadzili wieloletnie badania
właśnie w celu weryfikacji danych.
Zabrzmi patetycznie, ale kłania
się bezkrytyczność i bezrefleksyjność współczesnego czytelnika.
To, co w sieci przyjmowane jest
za pewnik?
- (Chwila ciszy) Zbyt często, niestety.
Ludzie potrafią jeszcze w ogóle
w efektywny sposób korzystać ze
zbiorów, czytać ze zrozumieniem,
zdobywać wiedzę?
- Obserwujemy, jak zmienili się
nasi użytkownicy. Młodzi czytelnicy
często mają problem z umiejętnością korzystania z indeksów, spisów
treści. Oczywiście nie można generalizować, ale starsze pokolenie nie
ma z tym większych problemów, no i
nadal nie odstrasza też ich zbyt duża
ilość tekstu do przeczytania. Młodsi
chcą „skondensowanej”, krótkiej i
szybkiej informacji, takiego gotowca.
Na pewno przyzwyczaił ich do tego
internet.
Nie macie szans konkurować z
siecią, ale jakoś musicie przyciągnąć do siebie czytelników. Jak
to robicie?

- Czytelnie to jedno z ostatnich
miejsc z tzw. klimatem, gdzie w
spokoju można poczytać prasę,
skorzystać z innych zbiorów. Już
mówiłam o nowych propozycjach dla
naszych czytelników. Warto jeszcze
wspomnieć o wypożyczaniu krótkoterminowym. Można wziąć u nas
książkę do domu, na tydzień. Dodatkowo, jeśli nie ma konkretnej pozycji
w naszych zbiorach, to w ramach
wypożyczania międzybibliotecznego
sprowadzamy ją z innej placówki.
Jako Pracownia Regionalna prowadzimy szeroką działalność edukacyjną i promocyjną. Organizujemy
spotkania z autorami i lokalnymi
twórcami. Pod koniec października
mamy „Tydzień z regionem”, w tym
roku przeprowadzany już po raz trzeci. Niestety, ze względu na pandemię, wszystkie działania musieliśmy
przenieść do internetu. Dodatkowo
prowadzimy też zajęcia dla różnych
grup wiekowych, tak w skrócie „od
przedszkola do seniora”. Dzięki temu
z jednej strony prezentujemy nasz
księgozbiór, z drugiej zaś rozbudzamy zainteresowanie, zwłaszcza
tematyką regionalną.
Co jest w czytelni, czego nie ma
w internecie?
-Żywe bibliotekarki (długi śmiech),
które kompetentnie, z uśmiechem i
dużą życzliwością pomogą znaleźć
potrzebne źródła informacji.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

FAKtY

Sprawy urzędowe załatwiaj zdalnie
Od zeszłego wtorku (13 października) wałbrzyski urząd miejski działa na
wyjątkowych zasadach.

Wprowadzono zmienione procedury: obsługiwane są wyłącznie sprawy pilne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub
mailowym z właściwym biurem.

Nie ma możliwości wejścia do
żadnego z biur bez wcześniejszego kontaktu mailowego lub
telefonicznego z urzędnikiem,
który wyznaczy dzień i godzinę

spotkania. Urzędnicy proszą, aby
załatwianie spraw urzędowych
odłożyć w czasie. Zakładają, że
obecna sytuacja epidemiologiczna będzie traktowana jako siła
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wyższa w rozumieniu przepisów
KPA, a zatem terminy urzędowe
zostaną wydłużone. Urzędnicy
podkreślają, że chcą zlikwidować
kolejki w urzędzie miejskim, aby
ograniczyć rozprzestrzenianie się
wirusa, który stanowi obecnie
ogromne zagrożenie i zapraszają
do załatwiania spraw w ratuszu
za pośrednictwem internetu lub
telefonicznie.
SCB

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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Fot. użyczone (LOT AW/Sebastian Mateńczuk)

» Niejeden zachwycił się już Starą Kopalnią

#odkrywajlokalnie

Dwa centra w jednym
To prawie tak jak ze znanym szamponem. Wiecie, o którym mówimy? Dobra, ale żarty na bok. Zapraszamy was na kolejną wycieczkę
z cyklu #odkrywajlokalnie. Już w najbliższą sobotę, 24 października.
Zwiedzimy wspólnie dwa obiekty od niedawna dość charakterystyczne dla Wałbrzycha. Poznamy je z zupełnie innej strony.
Już samo to, że dowiecie
się o Starej Kopalni i Aqua-Zdroju nieoczywistych rzeczy, powinno was przyciągnąć na tę wędrówkę. My
każdy ze spacerów w ramach
akcji #odkrywajlokalnie niezwykle gorąco wspieramy
i nie tylko dlatego, że od
początku wspieramy ten pomysł, ale przede wszystkim
ze względu że to, świetna ini-

cjatywa. W tym roku potrwa
tylko do 14 listopada, więc
jeśli chcecie „zaliczyć” kolejne
wycieczki, powinniście się
spieszyć, bo nie zostało ich
wiele.
Przedsięwzięcie wymyślono w Lokalnej Organizacji
Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej i chwała im za to, bo
wystarczy zerknąć na zdjęcia
z dotąd odbytych spacerów,

żeby się przekonać, że jest to
strzał w dziesiątkę. Ludzie po
prostu uwielbiają zwiedzać, a
jeśli mogą to robić za darmo,
to… sami rozumiecie. Żal nie
skorzystać.
Na następną wycieczkę zapraszamy już 24 października
do Wałbrzycha. Zwiedzimy
Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia, a właściwie zajrzymy tam, gdzie niezbyt często
ktokolwiek zagląda. Zobaczymy też Centrum Aktywnego
Wypoczynku Aqua-Zdrój, jakiego nie… znacie. Musicie
przyznać, nie brzmi to jak
zwykła gadka-szmatka, ale
jako coś, co zapowiada się
niezwykle intrygująco. Wycieczkę poprowadzi przewodnik Andrzej Pietraszek.
Na koniec ważna rzecz.
Nie wolno wam zapomnieć
o koronawirusie i reżimie
sanitarnym, dlatego stosujcie się do aktualnych wymogów bezpieczeństwa.
Planowany czas wycieczki
to ok. 3 godzin. Startujemy
punktualnie o godz. 11:00,
24 października, sprzed Kawiarni Sztygarówka w Starej
Kopalni. Nikogo z turystycznym zacięciem nie powinno
tam tego dnia zabraknąć.
Dodajmy jeszcze, że cykl
wycieczek #odkrywajlokalnie dofinansowany jest
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Red

Soboty z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej
– bezpłatne wycieczki z przewodnikiem
24.10.2020 r. godz. 11.00 – Wałbrzych
(Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia – Centrum Aktywnego
Wypoczynku Aqua-Zdrój)
Start: godz. 11.00 – Stara Kopalnia w Wałbrzychu, przed Kawiarnią Sztygarówka
Planowany czas wycieczki – około 3 godzin
Dodatkowe informacje: tel. 74 66 43 871
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BOGUSZÓW-GORCE

Przypominamy, że zdarzenia nagłe
oraz inter wencje należy zgłaszać
poprzez Centrum Powiadamiania
Ratunkowego pod numerem 112. Do
Pierwsze tzw. służby ponadnormatywne już się odbyły w Bo- dyspozycji w sytuacjach niecierpiąguszowie-Gorcach. Jest to efekt podpisanego porozumienia cych zwłoki jest również całodobowo
telefon dyżurnego Komisariatu Policji
pomiędzy gminą, a Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu.
w Boguszowie-Gorcach: 47 87 57
Poza wyznaczonymi zgodnie z grafi- newralgiczne miejsca. Ma to w niedale- 120. Można również zgłaszać się
kiem dniami służby, policjanci z Bogu- kiej przyszłości wpłynąć na jeszcze więk- bezpośrednio do tej jednostki przy ul.
szowa-Gorc są obecni dodatkowo na szą poprawę bezpieczeństwa lokalnej Głównej 32a.
SCB
ulicach, gdzie odwiedzają najbardziej społeczności.

Fot. użyczone (Radosław Pawlaczyk)

» Radosław Pawlaczyk
pracuje nad stworzeniem
elektrycznego „malucha”

GŁUSZYCA

Z „malucha” zamierza
zrobić „elektryka”
To nie żart. Wynalazca z Głuszycy zamierza stworzyć
elektrycznego Fiata 126p, w którym wszystkie części będą polskie. Założył, że wyda na to… 5 tys. zł.
Niemożliwe? Radosław Pawlaczyk nie zna takiego
słowa. Może pamiętacie jego historię sprzed kilku
miesięcy. Zaraz ją przypomnimy. Wtedy zrozumiecie, dlaczego nazywamy go wynalazcą.
W kwietniu tego roku,
gdy epidemia koronawirusa
zaczynała dopiero dawać o
sobie znać, na rynku zaczęło
brakować maseczek. Radosław Pawlaczyk, nie czekał,
aż „coś” spadnie mu z nieba.
W myśl zasady „potrzeba
matka wynalazku” w swoim

garażu skonstruował… maszynę produkującą maseczki.
Można? Można. W głowie się
nie mieści.
Najnowszy pomysł konstruktora z Głuszycy wydaje
się jeszcze bardziej abstrakcyjny. Tym razem Radosław Pawlaczyk wymyślił, że zbuduje

elektrycznego „malucha”.
Kupił stare auto, stojące przez
lata na kamieniach w Łomnicy.
Zapłacił niewiele – jakąś symboliczną sumę – ale obiecał
właścicielowi, że samochód
będzie jeździł. – Jeszcze wtedy
nie myślałem o stworzeniu
auta elektrycznego. Zabrałem

się za pracę. Rozpocząłem od drobnych
napraw blacharskich,
a gdy wyjąłem silnik,
pomyślałem, „a gdyby
tak zrobić z „malucha”
samochód elektryczny”
– opowiada mieszkaniec Głuszycy.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

Więcej patroli na ulicach

Dla nas brzmi to tak samo
nierealnie, jak lot na Marsa,
ale dla konstruktora pomysł
szybko nabrał realnych kształtów. – Zacząłem dużo o tym
czytać i postawiłem sobie za
cel, że zbuduję auto elektryczne za 5 tysięcy złotych. Co
więcej, na ile się da głównie
wykorzystując polskie podzespoły i części – dodaje Pawlaczyk. Zapytacie, dlaczego
akurat 5 tys. zł? Tyle rocznie
wynalazca wydaje na paliwo
dojeżdżając 25 km do pracy.
Na razie przygotowuje Fiata 126p z zewnątrz. Kończy
prace blacharskie, wymienił podłogę i progi. Wkrótce
przyjdzie czas na automatykę.
Silnik i baterie już czekają w
warsztacie na zamontowanie.
Sterownik do silnika wkrótce
ma dotrzeć do Głuszycy, wysłany z fabryki polskiego producenta. Co ciekawe, będzie o
połowę tańszy od chińskiego,
który dużo łatwiej kupić na
rynku. Cztery baterie o wadze
30 kg każda zostaną na stałe
zamontowane w tylnej części
„malucha”, tam gdzie mieścił
się niedawno wyjęty silnik
spalinowy. Wkrótce mają rozpocząć się pierwsze próby napędzania „malucha” prądem.
Skoro samochód elektryczny, to musi w jakiś sposób
być ładowany. Nic prostszego,
będzie podpinany do gniazdka elektrycznego w domu

Radosława Pawlaczyka. Nie
dziwcie się, bo konstruktor
skorzystał z dotacji gminy i
założył na dachu domu panele
fotowoltaiczne. Za energię
nie będzie więc płacić. Jeśli wszystko pójdzie dobrze,
„fiacik” ma przejeżdżać na
jednym ładowaniu ok. 50
km – do pracy wynalazcy i z
powrotem. – Jak łatwo policzyć, za rok moja inwestycja
powinna się zwrócić i potem
nie dość, że dojadę do pracy
za darmo, to jeszcze mój elektryczny „maluch” będzie przyjazny środowisku – uśmiecha
się konstruktor z Głuszycy. Nic
tylko przyklasnąć.
Trzymamy kciuki, żeby
wszystko się udało. Maluch
to idealny model do konwersji. Nie ma żadnych zbędnych
systemów – choćby wspomagania kierownicy i hamulców, klimatyzacji, które
potrzebowałyby dodatkowej
energii do działania. Baterie
mają napędzać samochód
do jazdy, pozwalać słuchać
radia i… ewentualnie latem
uruchamiać mały wiatraczek.
A i jeszcze jedna ważna rzecz.
Wnętrze nie zostanie w ogóle
zmienione. Auto ma wyglądać w środku jak przed 20
laty. Wyglądajcie wiosną na
lokalnych drogach elektrycznego Fiata 126p z Głuszycy.
Ale jazda!

» Plan jest taki, by samochód na jednym ładowaniu
pokonywał dystans 50 km

Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UM Mieroszów)

» Po górkach w okolicach Mieroszowa
można chodzić, chodzić i chodzić

MIEROSZÓW

Czarnym szlakiem na górę do Czech
Wiemy, że chętnie wędrujecie dzięki nam, czytając o wycieczkach po polsko-czeskim pograniczu. Wskazówki,
które dajemy, okazują się bardzo przydatne. Skoro robimy dobrą robotę, to nie ma powodu jej przerywać.
Ruprechticky Szpiczak – szczyt
w Górach Suchych z przepiękną
panoramą okolic, którą możemy
obserwować z 22-metrowej, metalowej wieży widokowej, to dosyć
popularny cel wycieczek turystów
przyjeżdżających na Przełęcz Trzech
Dolin. Atrakcją jest nie tylko liczący
880 m n.p.m. sam wierzchołek, ale
również okolice, przez które musimy
przejść, żeby go zdobyć. Jesteście
ciekawi, jak to zrobić?

Najlepiej zacząć wędrówkę od
Schroniska PTTK Andrzejówka.
Obok niego znajduje się wygodny
parking. Kierując się od węzła
szlaków w stronę Waligóry, podchodzimy około 1 km wygodną,
leśną drogą do Rozdroża pod
Waligórą. Tu polecamy wam chwilę odpocząć, może sięgnąć po
kanapki lub termos z herbatą albo
kawą. Najlepiej rozłożyć się w niedawno wybudowanej wiacie oraz

na przygotowanych dla turystów
ławeczkach.
Następny odcinek, który musimy
pokonać, jest początkowo bardzo widokowy (idziemy bowiem
zboczem Suchawy), a następnie
musimy zejść wąską ścieżką w
gęstym młodniku świerkowym.
Przechadzając się tamtędy nieraz
można usłyszeć beczenie muflonów
na sąsiedniej górze Czarnek. Po ok
3,5 km od przełęczy dojdziemy do

Rozdroża pod Szpiczakiem z kolejną
wiatą i miejscem na ognisko. Jeśli
macie siłę, idziemy dalej.
Tu czarny szlak kończy się i aby
kontynuować wędrówkę na sam
szczyt, musimy podążyć granicznym szlakiem zielonym. Początkowo łagodna ścieżka wśród
jagodników przechodzi w jedno z najtrudniejszych podejść w
Górach Suchych. Licząca 500 m
wspinaczka po luźnym podłożu i

wystających korzeniach to nie lada
wyzwanie!
Gwarantujemy, warto się trochę
pomęczyć. Cała trasa w jedną stronę
ma ok 4,5 km długości i potrzebujecie ok. 1,5 godziny, by ją pokonać.
Można ją dowolnie modyfikować
zdobywając po drodze także inne
szczyty Gór Suchych, robiąc w ten
sposób piękną wycieczkę na jesienny
weekend.
Red

» Jak Noc Bibliotek, to musiały być wiersze

CZARNY BÓR

Ależ wielka akcja
w małej gminie
Noc Bibliotek w czarnoborskiej książnicy wystartowała
nietypowo, bo już w piątek
z mnóstwem atrakcji dla najmłodszych. Jeżeli zapomnimy czegoś wymienić, to z
góry przepraszamy, ale działo
się tak dużo, że nie sposób
wszystkiego spamiętać. No
więc były książkowe histo-

rie (lub jak kto woli histerie)
z dreszczykiem, warsztaty
detektywistyczne oraz szalone piżamowe party „między
regałami”. Były też „strasznie” wesołe podchody, jazda
tajemniczą windą i nocne
zwiedzanie bibliotecznych
kątów. Żeby dodać sobie otuchy, przygotowano nawet ce-

bulowo-czosnkowe amulety,
bo jak wiadomo, nic tak nie
odstrasza nocnych stworów
jak te właśnie specjały.
Na sobotni wieczór organizatorzy przygotowali natomiast ucztę literacko-muzyczną. W pięknej scenerii sali
widowiskowej w centrum
kultury wybrzmiały wielkie

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

Tu mieszkają naprawdę ludzie z pasją. Na pewno byście w to uwierzyli biorąc udział w ogólnopolskiej Nocy
Bibliotek. Musicie nam uwierzyć na słowo, w Czarnym
Borze działo się z tej okazji bardzo dużo. „Nocnych Marków” zachęcano do czytania nie tylko dobrą książką.

przeboje światowej i polskiej
muzyki rozrywkowej, które
na saksofonie zagrał Krzysztof
Kurnyta. Było magicznie.
Noc Bibliotek była doskonałą okazją, by spotkać się z

lokalnymi twórcami: Barbarą
Stobiecką – miłośniczką poezji, która właśnie wydała
swój pierwszy tomik wierszy
„Popełnienia” oraz Patrykiem
Góreckim, pasjonatem pióra

i fotografii, autorem tomiku
„To, tutaj”. Ich wiersze recytowały Aleksandra Kurnyta,
Hanna Romanik, Gabriela
Chmielewska i Emilia Rolka.
Red

Zwrócą kasę za wymianę okien i drzwi
Teraz możesz wymienić w swoim mieszkaniu stolarkę okienną oraz drzwiową i odebrać
dofinansowanie od gminy Wałbrzych.

poniesionych kosztów. W ramach tzw.
partycypacji w kosztach remontowych
objęte są: wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej (tylko drzwi wejściowe)
oraz wymiana wykładzin (paneli) wraz

z płytami podłogowymi. W ramach
programu przewiduje się dofinansowanie w kwocie 400 zł za m. kw.
okna przeszklonego, 500 zł za drzwi
wraz z ościeżnicą, czy 30 zł za m. kw.

wykładziny bądź paneli. Dodatkowo
dofinansowaniem objęta jest wymiana
płyt podłogowych – również 30 zł za
m. kw.
Partycypacja w kosztach będzie zaliczana na poczet opłat czynszowych.
O dofinansowanie można ubiegać się
jednorazowo dla okien, drzwi i podłóg. Szczegóły we wszystkich Biurach
Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu
Budynków w Wałbrzychu.
SCB

Fot. użyczone (MZB Wałbrzych)

WAŁBRZYCH

Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, nie masz zaległości czynszowych
i planujesz wymianę okien, podłóg
lub drzwi wejściowych, to pamiętaj,
że przysługuje ci dofinansowanie do
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JEDLINA-ZDRÓJ

Dawaj gazu na... dwóch kółkach!
Ile razy jeździliście po leśnych duktach w okolicy i narzekaliście na brak adrenaliny?
Tacy „kozacy” jesteście, to zapraszamy na single track do Jedliny-Zdroju. Pierwszą w powiecie wałbrzyskim
trasę dla naprawdę odważnych.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Ilu z was marzyło, żeby sprawdzić się
na rowerze na wąskiej, leśnej dróżce
z naturalnymi przeszkodami?

GŁUSZYCA

Pieniądze są, to się robi

Można powiedzieć, że
to taki treningowy tor rowerowy. Wąski, szybki, ale
zawierający trudne technicznie sekcje. Jakie? O tym
za chwilę.
Ta jednokierunkowa ścieżka leśna przeznaczona jest
dla amatorów naprawdę
mocnych wrażeń. Oczywiście
tych rowerowych. Dosiadajcie swojej jednośladowej
„bestii” i jeśli pogoda pozwoli, ruszajcie w trasę. Tor o długości około 3,5 km składa się
z trzech odcinków. Właściwie
są to osobne trasy oznakowane w zależności od stopnia
trudności na: niebiesko, czerwono i na czarno. Biegnie
nad Promenadą Słoneczną w
kierunku Parku Aktywności
„Czarodziejska Góra”. Czyli
w miejscu, gdzie najwięcej
dzieje się w miejscowości.

To zresztą kolejna atrakcja
Jedliny-Zdroju. Single track
zawiera elementy do ćwiczeń techniki jazdy w formie
dwóch pętli o szerokości od 1
do 1,2 m. Na zakrętach szerokość toru dochodzi nawet
do 2 m (wiadomo, żebyście
jednak nie wypadli z trasy i
na wirażu mogli „zawinąć”
rowerem), zawiera naturalne
przeszkody, takie jak muldy,
korzenie i kamienie. To właśnie te trudne technicznie
sekcje. Wykonane zostały
także bandy z oparciem i
drewniane przeszkody, tzw.
kładki.
Koszt budowy single tracka
wyniósł ponad 160 tys. zł,
ale gwarantujemy, że są to
bardzo dobrze wydane pieniądze. Przekonajcie się zresztą o
tym sami.

pierwszy etap właśnie trwa.
Miasto remontuje ul. Często-

chowską wraz z mostem oraz
Red
ul. Dolną.

Red

» W Głuszycy remontowane
są ulice i chodniki

Droga przebiegająca
wzdłuż budynków mieszkalnych zostanie w części wyłożona kostką granitową, a na
pozostałym odcinku położony
zostanie asfalt. Remontu doczeka się też chodnik. Nie
musimy chyba pisać, że poprawi się komfort dojazdu

do posesji i do sąsiednich
ulic. Kolejnym etapem prac
zaplanowanych na 2020 rok
będą modernizacje dwóch
innych ulic: Przemysłowej i
Niecałej.
Na całe zadanie gmina
otrzyma prawie 700 tys. zł z
Funduszu Dróg Samorządo-

wych. Miasto będzie też musiało coś dosypać z własnego
budżetu. Wyda na inwestycję
niecałe 300 tys. zł. Jak łatwo
policzyć, całkowita wartość
prac to ok. milion złotych.
Ale to nie wszystko, bo
Głuszyca jeszcze w tym roku
dostanie 870 tys. zł z Fundu-

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Takie informacje cieszą szczególnie w mniejszych
gminach, w których każde dofinansowanie z zewnątrz
jest na wagę złota. A to przeznaczone na remonty dróg
to już w ogóle. Dzięki projektom złożonym przez Głuszycę udało się pozyskać pieniądze z Funduszu Dróg
Samorządowych na remont ul. Górnej.

szu Dróg Samorządowych
na inną inwestycję, której
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Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

» Bibliotekarz i nauczyciel zamkowy Johann Karl
Endemann słynął z trzymania w szkole dyscypliny

Jak na służbie, to tylko w Książu (3)
Z dwóch poprzednich odcinków sporo już wiecie o służbie u księżnej Daisy i
księcia Jana Henryka XV, ale to jeszcze nie wszystko. Najciekawsze – tak przynajmniej nam się wydaje – zostawiliśmy na koniec. Tamten świat zmiótł wiatr
tragicznej historii XX wieku, ale zatrzymane w kadrze życie ukazuje radośniejsze oblicze zamkowej codzienności. Dziś trzecia i ostatnia część opowieści.
Kasztelan, oprócz innych
licznych obowiązków, był
także zwierzchnikiem muszkieterów, czyli zamkowej straży, która dyżurowała przez
całą dobę na parterze Budynku Bramnego, przez który
prowadzi główne wejście
do zamku. Prywatny pluton
muszkieterów utrzymywali
Hochbergowie w Książu do
końca swoich magnackich
dziejów. Starszy regulamin
tych wartowników pochodził
z 1709 roku. Umundurowana
gwardia była uzbrojona. W
czasach, kiedy właściciele
Książa dzierżyli jeszcze na
swoim terenie władzę sądowniczą, strażnik ten dozorował
aresztantów, pilnował robotników w warsztatach rze-

mieślniczych, strzegł mienia
zamkowego i bezpieczeństwa
mieszkańców. Muszkieterzy
pełnili straż na blankach, mieli
swoje stanowiska także w
dwóch wartowniach na zamku dolnym, gdzie mieściły
się także zamkowy telegraf
i poczta z mieszkaniem dla
poczmistrza Heinricha Newestata i jego rodziny.
Do obowiązku muszkieterów należało otwieranie i
zamykanie wszystkich bram
zamkowych. Sygnałem do
działania w tym zakresie był
rozlegający się o 6:00 rano i
10:0 wieczorem dzwonek z
zamkowej wieży. Muszkieter
musiał kilkukrotnie w ciągu
dnia obchodzić wszystkie budynki na wyznaczonym mu

terenie. Ci, którzy pełnili wartę
w bramach, odpowiadali za
sprawdzenie przechodniów
i przepędzanie maruderów.
Dodatkowo regulowali zegar
na wieży, zapalali i gasili latarnie oraz mieli alarmować o
pożarach, zadaniach i aktach
wandalizmu. W XVII wieku, w
okresie wojny 30-letniej, 35
muszkieterów stale chroniło
zamek dobierając sobie do
pomocy chłopów folwarcznych. Ostatnim muszkieterem
na Książu, który po II wojnie
światowej nie wyjechał do
Niemiec i – wraz z byłym
trenerem koni wierzchowych
Wawrzyczkiem – pracował
w Książu jako stróż, był to
Johannes Szczotka. Pochodził
z Pszczyny, a do Książa, gdzie

początkowo odpowiadał za
konie powozowe, przyjechał
w 1912 roku, gdy zlikwidowano tamtejsze stajnie.
Osobną komórkę, jednak
integralnie połączoną z zamkiem, stanowiło książęce
ogrodnictwo w Lubiechowie. Jego pracownicy dbali
o wygląd całości książańskiej
zieleni. W jej skład wchodziły,
oprócz legendarnych tarasów
w stylu francuskim, angielski
park krajobrazowy z tzw. dziką
promenadą, a także zachwycająca palmiarnia. Otaczały ją
rozległe ogrody warzywne i
sady. Uprawa wielu hektarów
ziemi wymagała setek rąk do
pracy. Zespołem ogrodników
i pracowników sezonowych
kierował Heinrich Scholz.

Naczelny ogrodnik z Książa
do końca życia skrywał sekret. Pozostali pracownicy
pewnie spoglądali na niego
zazdrośnie, gdyż przez lata
był ulubionym i najbardziej zaufanym ogrodnikiem lubującej
się w aranżowaniu ogrodów
księżnej Daisy. Po sprzedaży stada i likwidacji psiarni
mieszkał w nieistniejącym
dziś budynku Hundzwingeru.
To on przygotował i udekorował Mauzoleum na pogrzeb
księżnej w lipcu 1943, a kiedy
niecałe 2 lata później do Książa wkroczyła armia radziecka
i barbarzyńsko zbezcześciła
kaplicę, zorganizował pod
osłoną nocy przewiezienie
jej szczątków na cmentarz na
Szczawienku.

Osobną grupę, która cieszyła się nie tylko sowitymi
zarobkami, ale też dużym
szacunkiem rodziny książęcej,
stanowili obecni na dworze
intelektualiści i naukowcy.
Oprócz osobistego sekretarza
księcia Freytaga, zaliczali się
do niej także bibliotekarz i
nauczyciel zamkowy Johann
Karl Endemann oraz dyrektor książęcego archiwum,
wybitny historyk i archiwista
Ezechiel Zivier. Specjalista w
swoim fachu, zaangażowany
w życie gminy żydowskiej i
wysoko ceniony przez księcia,
praktycznie zorganizował
od nowa datowane od XV
wieku, przepastne archiwum
Hochbergów. Na tym tle doszło do licznych nieporozu-
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mień, a ostatecznie otwartego konfliktu między Zivierem
i Endemannem. Bibliotekarz,
który wcześniej kierował także archiwum, w 1919 roku
musiał ustąpić pola jednemu
z najwybitniejszych archiwistów w historii Niemiec.
Słynący z tresowania uczniów
zamkowej szkoły w wyjątkowo sadystycznym, pruskim
drylu, tym razem sam poczuł
się ofiarą. Endemann przypłacił tę zmianę tak dużym
uszczerbkiem na zdrowiu, że
pod koniec życia większość
obowiązków ojca w kierowaniu biblioteką przejęła córka,
Frieda Endemann. Jej ojcu
zawdzięczamy opracowanie
wydanego drukiem katalogu
historycznej biblioteki.
Endemann w Książu zaczął pracować w 1885 roku,
początkowo jako nauczyciel
w szkole zamkowej. Przede
wszystkim był jednak bibliotekarzem i kustoszem
książęcych zbiorów sztuki i
osobliwości, zwanych Kunstkabinettem. Jego podwaliny
stworzył w XVIII wieku hrabia Konrad Ernest Maksymilian von Hochberg. Gabinet
sztuk, wraz z liczącą ponad

60 tysięcy książek i starodruków Książęcą Biblioteką
Majoracką, zajmowały Budynek Bramny. Mieściło się w
nim także biuro prywatnego
sekretarza księcia. Ostatnim
kierownikiem Książęcej Biblioteki Majorackiej był Paul
Hohbaum. Wcześniej pełnił
on funkcję generalnego dyrektora dóbr książęcych, czyli
najważniejszego pełnomocnika księcia, reprezentującego
go w sprawach majątkowych. Kierowanie biblioteką
objął jako emeryt po śmierci
Endemanna. Jesienią 1945
roku to on musiał przekazać
oficerom Armii Czerwonej
klucze do książnicy. Tego
dnia był świadkiem, jak cała
jej bezcenna zawartość wyjechała w nieznanym kierunku, dziś wiemy już, że na
wschód.
Nauczyciele, nianie i pielęgniarki, figurują na listach
zatrudnionych w okresie
niemowlęctwa
i wczesnego dzieciństwa młodych
Hochbergów. W późniejszych latach pojawiają się
guwernerzy i guwernantki
oraz nauczyciele domowi. Z
pochodzącego z 1932 roku

» Na terenie Książa miała swoją
siedzibę zamkowa straż ogniowa
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spisu ciągle zatrudnionych,
jak i emerytowanych pracowników dworskich mieszkających w Książu, możemy
się dowiedzieć, że jeszcze w
ostatnich latach funkcjonowania dworu Hochbergowie
zatrudniali samodzielnych
pracowników na takich stanowiskach jak rębacz lodu,
czyściciel sreber, czyściciel
miedzi czy opiekun porcelany.
Do końca grała też Książęca
Orkiestra Górnicza i Uzdrowiskowa, którą kierował Max
Kaden.
Na terenie Książa miała
swoją siedzibę zamkowa
straż ogniowa (Schlossfeuerwehr). Oprócz tego, cała
męska służba w Książu w
wieku od 18 do 60 lat miała
obowiązek uczestniczyć w
ćwiczeniach przeciwpożarowych. Po drugiej stronie
doliny Pełcznicy biznes prowadzili dzierżawcy kierujący
gospodą i muzeum rodzinnym Hochbergów na Starym
Książu.
To jednak nie koniec personalnej wyliczanki. Książęta
von Pless dawali zatrudnienie dziesiątkom urzędników
Generalnej Dyrekcji Dóbr

» Służba niższego szczebla na fotografii z lat 20. ubiegłego stulecia na punkcie widokowym

Książęcych w Wałbrzychu i
Dyrekcji Dóbr Książęcych w
Pszczynie, personelowi słynnego uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju i kadrze nie mniej
słynnych Książęcych Browarów w Tychach, dziesiątkom
nadleśniczych i Jägermeistrów odpowiedzialnych za
tysiące hektarów książęcych
lasów i organizowanie w
nich polowań, pracownikom

rolnym książęcych folwarków
i majątków ziemskich, hut,
tartaków, cegielni. Do tego
dochodzi kadra zarządzająca
i tysiące górników pracujących w licznych, nazwanych
imionami członków rodu,
kopalniach w Wałbrzychu i
na Górnym Śląsku.
Imperium Hochbergów
przestało istnieć, ale popularność rodziny książęcej z

Książa, a w szczególności
księżnej Daisy, przeżywa w
ostatnich latach prawdziwy
renesans. Tym artykułem
chcieliśmy przypomnieć nieznanych z imienia i nazwiska
ludzi, którzy, podobnie jak
ich utytułowani pracodawcy,
nazywali Zamek Książ swoim
ukochanym domem.
Mateusz Mykytyszyn
– Zamek Książ w Wałbrzychu
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A jednak się odbędzie...
Kiedy festiwale odwoływane są jeden za drugim lub przechodzą wyłącznie do internetu, organizatorzy świdnickiego „Spektrum” – Wrocławska
Fundacja Filmowa i Świdnicki Ośrodek Kultury, postanowili przeprowadzić kolejną edycję nie tylko on-line, ale przede wszystkim stacjonarnie.
Ci, którzy nie zmieszczą się w sali
kinowej, będą mogli obejrzeć wszystkie filmy konkursowe za pomocą
platformy Mojekino.pl. Tegoroczne
święto kina, czyli 6. Festiwal Filmowy

„Spektrum” odbędzie się między 24
a 31 października. Program imprezy
to prawdziwa petarda i to w każdej z
ośmiu kategorii. Równie ekscytująco
zapowiada się po seansach. Wśród

zaproszonych gości znaleźli się Lech
Majewski, Jagoda Szelc, Magdalena
Łazarkiewicz czy Aleksandra Hamkało. Seanse odbywać się będą w
dni powszednie popołudniami, w

Gniazdo na bogato
Najważniejszą propozycją kinową w minionym
tygodniu był film „Gniazdo” w reżyserii Seana
Durkina.
Streszczenie najnowszego
obrazu kanadyjskiego reżysera nie było zbyt zachęcające.
Otóż „Gniazdo” przedstawia czteroosobową rodzinę
z kłopotami. Film został sklasyfikowany przez dystrybutora jako thriller. Z dużą dozą
prawdopodobieństwa można
było więc spodziewać się małżeńskich kłótni z nożem w tle.
Tymczasem w „Gnieździe”
na próżno oczekiwać dynamicznych akcji czy jakichkolwiek ciosów, ale emocji
nie brakuje. Reżyser niemal
do znudzenia serwuje nam
obrazki z rodzinnej sielan-

ki, jakby chciał uśpić naszą
czujność, aby w końcu wyrwać uspokojonych z foteli i
poczucia komfortu. I muszę
mu oddać, że zabieg mu się
udał. Rodzina, jaką stworzył,
to małżonkowie Rory i Alison
O’Hara oraz dzieci Samantha
i Ben. Mężczyzna (Jude Law)
jako handlowiec utrzymuje
rodzinę. Robi wszystko, aby
utrzymać standard ich życia.
Właśnie staje przed kolejnym
wyzwaniem. Ma sposobność
wrócić z Ameryki do Londynu,
do rodzimej firmy. Niechętni kolejnej przeprowadzce
członkowie rodziny wreszcie

ulegają Rory’owi. Teraz będą
mieszkać w wiktoriańskim pałacu z boiskiem do piłki nożnej
i hipodromem. Niestety, kolejne tygodnie przynoszą pasmo
rozczarowań i frustracji. Po
godzinie akcja niespodziewanie przyspiesza, aż do niejednoznacznego finału.
Film, którego autorem
(scenariusz i reżyseria) jest
Sean Durkin, znakomicie łączy atrakcyjną formę z głębszym przekazem. Twórca
opisuje zjawisko człowieka
uwikłanego w chorobową
potrzebę funkcjonowania w
dobrobycie. Artysta nie oce-

weekendy trzeba zarezerwować sobie więcej czasu. Głównym miejscem
wydarzeń będzie tradycyjnie Teatr
ŚOK w Rynku 43 oraz Klub Bolko przy
pl. Grunwaldzkim 11 w Świdnicy.

nia Rory’a. Nie idzie także na
łatwiznę i nie dzieli rodziny
na chciwego, niedobrego
męża i na resztę, czyli dobrą
część familii. Jego żona, Alison
(Carrie Coon), także momentami zachowuje się kontrowersyjnie. Choćby w chwili,
kiedy dzieci jej potrzebują, a
ona rozpacza nad miejscem

Gwoździem po ekranie

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. Piotr Bogdański

» Szósta edycja Spektrum odbędzie się też stacjonarnie, choć raczej bez takich tłumów

W kategorii konkursowej będzie
można obejrzeć dziesięć tytułów
(nowości). Między innymi „Dolinę
Bogów” Lecha Majewskiego, „Szarlatana” Agnieszki Holland, „Malowanego ptaka” Vaclava Marhoula,
„Kwiat szczęścia” Jessici Hausner.
To pewniaki, które bez dwóch zdań
zapełnią salę (na ile można będzie ją
zapełnić). Myślę, że do ich oglądania
nie trzeba namawiać.
Ja natomiast poleciłbym coś innego – bloki filmowe z cyklu „Okiem
młodych”. To zestawy krótkich metraży dokumentalnych i fabularnych,
czyli prawdziwe wyzwanie dla młodych filmowców. W kilka minut (dosłownie) trzeba zawrzeć całą historię
z puentą. Wyjątkową okazją będzie
zobaczyć filmy, na które nie ma miejsca w kinie, a w telewizji obejrzeć je
można głównie w środku nocy.
Nie byłoby festiwalu, gdyby nie
spotkania w twórcami. Lista gości
daje nadzieję na niezwykłe rozmowy,
a może i na dyskusje. Widzowie już
wielokrotnie dali wyraz zaangażowania, wiedzy i odwagi w rozmowach
z filmowcami. To tworzy wyjątkową
atmosferę imprezy, o której nieraz
mówili artyści. Organizatorzy, jak
co roku, pamiętają o dzieciach. Tym
razem przygotowali dwie pozycje.
Impreza, która już wrosła w życie
kulturalne Świdnicy, umożliwia dostęp do pewnych tytułów on-line. Nie
zabraknie w holu teatru kawiarni festiwalowej. O szczegółach programu
i o tym, jak kupić bilet, dowiecie się
wchodząc na stronę www.spektrumfestiwal.pl. Przypomnę, że festiwal
ma formę konkursu. Wyborem najlepszych filmów zajmie się jury, w skład
którego wejdzie Rafał Zawierucha.
Za tydzień, już w trakcie festiwalu
porozmawiamy z Lechem Molińskim
– dyrektorem artystycznym.

spoczynku konia. Dzięki temu
Durkin unika kuszących schematów i naiwności. Wszystkie
cztery postacie są niebanalne.
Balansują pomiędzy zbudowanym przez Rory’a światem
bogactwa a zwykłą potrzebą
miłości i akceptacji.
Oprócz poruszającej i ważnej historii oraz dobrego ak-

Piotr Bogdański

torstwa obraz przynosi coś
jeszcze. Przypomina sporo
hitów z lat 80. Jako całość
„Gniazdo” broni się zarówno
w wymiarze komercyjnym, jak
i artystycznym. Nawet udział
takiej gwiazdy jak Jude Law
nie zepsuło odbioru filmu.
Ocena 8/10
Piotr Bogdański
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O regionie przed
komputerem

Biblioteka pod Atlantami zaprasza wszystkich
miłośników regionu wałbrzyskiego na „Tydzień z
regionem”, który rozpoczął się w poniedziałek, 19
października i potrwa do piątku, 23 października
w wersji on-line. Codziennie w mediach społecznościowych i na stronie internetowej pojawiać się
będą materiały oraz kolejne odsłony konkursu z
atrakcyjnymi nagrodami. Wydarzenia dostępne na
stronie atlanty.pl i na Facebook Biblioteki pod Atlantami. W programie prezentacje, ciekawi goście,
wywiady, filmy oraz promocja książki.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Wystawa oraz odlewanie rąk

Zjawy czekają w podziemiach
To może być przerażający czas. Również 30 października Stara Kopalnia
zaprasza do siebie
wieczorem dorosłych
(powyżej 16 roku
życia) na Straszne
Zwiedzanie. Będzie
to specjalna edycja
Nocnego Zwiedzania z ekwipunkiem
górniczym, w który
zostaną wyposażeni uczestnicy oraz z zadaniami do wykonania i pilnującymi podziemi zjawami. Liczba miejsc ograniczona. Bilety dostępne na stronie instytucji. Start o godzinie 20.00.

Wiedeń na wyciągnięcie ręki

Otwarcie nowej wystawy w
przestrzeniach Starej Kopalni zaplanowano na 23 października. W
galerii obiektu pojawi się ekspozycja Piotra Nowaka – autora wystaw
indywidualnych i zbiorowych oraz
wielokrotnego stypendysty Arts
Council Norway. Zajmuje się on
rzeźbą, instalacją, video, projektowaniem, a jego prace znajdują się
w muzeach i kolekcjach prywatnych
na całym świecie. Prezentowana
wystawa stanowi próbę zmierzenia się z własną twórczością i jej
oceną. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 17.00. Wydarzenie jest bezpłatne, liczba miejsc
jest ograniczona, obowiązuje awizacja na adres: galeria@starakopalnia.pl. Wystawa czynna
będzie do 3 stycznia 2021 roku.
Z kolei 24 października Stara Kopalnia zaprasza na zajęcia sensoryczne dla najmłodszych
odbiorców czyli „Bajtel w Kopalni”. Podczas warsztatów uczestnicy odwiedzą przestrzeń
wystawienniczą Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni w nowej aranżacji oraz stworzą
własne wyjątkowe odlewy rączek lub stóp. W ramach rozgrzewki i ćwiczeń manualnych dzieci
ulepią dowolne kształty, postacie lub fantastyczne stworzenia. Instytucja zaprasza maluchy od
0 do 2 lat wraz z rodzicami o godz. 9:00, a starszaki od 3 do 6 lat wraz z rodzicami o godz.
11:00. Zajęcia potrwają około godziny. Liczba miejsc ograniczona, bilety dostępne on-line na
stronie internetowej Starej Kopalni.

Podczas tego galowego wieczoru zabrzmią największe przeboje króla walca – Johanna
Straussa, a także innych kompozytorów związanych z muzycznym Wiedniem. Nie zabraknie
także popisowych arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta
nietoperza”, „Baron cygański”,
„Wesoła wdówka”, „Noc w Wenecji”. Publiczność usłyszy m.in.:
walc „Nad pięknym modrym
Dunajem”, arię Barinkaya „Wielka sława to żart”, przebojowe
„Brunetki, blondynki”, czy arie
i kuplety kapryśnej Adeli, duet
wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa” czy polki „Grzmoty
i błyskawice” i „Tritsch-Tratsch”
w zabawnej choreografii baletu.

Wieczorem może być strasznie

To nie będą słodkie brzmienia

W piątek, 30 października w Starej
Kopalni odbędzie się
Straszny Wieczór. W
ramach tego wydarzenia instytucja zaprasza na warsztaty
ceramiczne o godzinie
17.00 (będzie możliwość stworzenia
własnych ozdób z
gliny oraz zdobienia
magnesów). A także
na specjalną edycję
zwiedzania z zadaniami i zagadkami górniczymi skierowaną do rodzin z dziećmi. To o godzinie
18.00. Liczba miejsc jest ograniczona, bilety dostępne on-line na stronie www.starakopalnia.
pl. Podczas zwiedzania i warsztatów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Wydarzenie
przeznaczone jest dla dzieci powyżej 7 roku życia i rodziców.

„Truskawka on
tour” czyli Świdnicki
Przegląd Muzyczny
rusza w trasę! Na rozpoczęcie usłyszycie
muzyków z miasta
gryfa i dzików w mieście… dzików i zielonego kota. Johnny
Trzy Palce zwyciężyli
na Truskawce 2012,
a parę lat później wydali płytę „Wszystko
będzie dobrze” (2015). I chyba tak jest! Mimo dosadnych tekstów (a może dzięki nim?) potrafią
porwać publiczność do tańca, co owocuje zaproszeniami na wiele wydarzeń w całej Polsce.
Mindless powstał pod koniec 2017 roku, od 2020 zasilony przez lidera nieistniejącego już
Rohele. Obraca się w gatunkach rocka alternatywnego lat 90, inspirowanego sceną Seattle
oraz stoner rockiem. Wkrótce wydadzą debiutancki album „Nice Fucking Day”.
SCB, KaR
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SKN

Okiem gracza

Jak już zapewne się domyślacie, w dzisiejszym artykule przybliżę
nieco sytuację tego gatunku na rynku, a także wypowiem się, co
sam o tym sądzę. Niestety nie dam rady wymienić i opowiedzieć o
wszystkich tytułach, więc skupię się jedynie na tych najnowszych i
najbardziej znanych.
postaci Diablo. Ostatnia odsłona tej jakże klasycznej serii

zbierała przez lata mieszane
oceny. Dla jednych była na-

Fot. materiały prasowe (www.gameshunt.pl/www.gram.pl/www.torchlight3.com)

Tak oto możemy zacząć od
jednego z dzieci Blizzarda w

Prawnik radzi
Czy wiecie, że umowę dzierżawy charakteryzuje
długotrwałość – niejednokrotnie zawierana jest bowiem na 10 lat lub więcej. Może się jednak zdarzyć,
że w tym czasie ulegnie zmianie sytuacja życiowa
lub materialna jednej ze stron umowy, co zmusi ją
do zakończenia stosunku dzierżawy.
Niestety nie jest to takie proste jak w przypadku większości innych umów. Najkrótszy
termin rozwiązania umowy
dzierżawy w razie jej wypowiedzenia, w razie braku odmiennego zapisu umownego,
to 6 miesięcy naprzód przed
upływem roku dzierżawnego,

zaś w przypadku dzierżawy
gruntu rolnego – rok. Terminy
te są dość odległe, dlatego
przed wypowiedzeniem umowy warto sprawdzić, czy treść
umowy lub ustawy nie daje
możliwości szybszego rozwiązania stosunku, ewentualnie
można spróbować dojść do

porozumienia z drugą stroną
i rozwiązać go w dogodnym
terminie dla obojga.
Umowa dzierżawy została
uregulowana w art. 693 i nast.
Kodeksu cywilnego (dalej jako
kc). Zobowiązuje ona jedną ze
stron do oddania stronie drugiej rzeczy do używania i po-

UWAGA KONKURS

Jecie z nami smaczne posiłki i cieszycie się, że możecie skosztować
rozmaitych potraw, wygrywając lunche w naszych konkursach. Dziś
zachęcamy was do wzięcia udziału w zabawie, w której możecie zdobyć
bardziej praktyczny upominek. Jeżeli tak możemy o tym w ogóle napisać
i zaoszczędzić trochę gotówki. Do wygrania są profesjonalne zdjęcia
do dokumentów. Jeśli potrzebujecie fotografie do dowodu osobistego,
to znakomicie trafiliście. Żal, byście nie skorzystali z takiej okazji. Do
wygrania są 3 pakiety BIOfoto, czyli certyfikowanych zdjęć do nowego
dowodu osobistego. Co trzeba zrobić, żeby wygrać nagrodę. Koniecznie
musicie znać odpowiedź na pytanie. Spójrzcie na fotografię obok? Jaki
dolnośląski obiekt przedstawia załączone zdjęcie modelu?
Odpowiedź, tylko dobrą, wpiszcie do kuponu, wytnijcie go i pokażcie
w salonie SuperFOTOGRAF przy ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu. Ale
uwaga, każdy z 3 zwycięzców może wykorzystać tylko jeden pakiet
zdjęć. Na posiadaczy kuponów z gazety z wpisaną poprawną
odpowiedzią w salonie czekają od najbliższej środy (21 października) do piątku (23 października) w godz. 11:00-16:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

prawdę dobrą grą, natomiast
dla innych niczym innym jak
nieudaną kontynuacją poprzedniej wspaniałej części.
Osobiście uważam, że gra była
dobra, ale nie „przednia”. Rozgrywka stała się znacznie ciekawsza wraz z wypuszczeniem
dodatku „Reaper of Souls”
(niestety w dniu premiery kosztował niemało), bo wprowadzono wiele zmian i ulepszeń
wobec endgamu pozwalając
na większą swobodę działań
gracza. Niestety całość nie
była rozbudowana do takiego
stopnia, żeby przyciągnąć ludzi
na dłużej. Granie w „Diablo III”
zbrzydło mi już po trzecim lub
czwartym sezonie, a Blizzardo-

wi jak dotąd nie udało się przyciągnąć mnie z powrotem (to
o czymś świadczy, jako że od
dziecka jestem wielkim fanem
tego producenta). Pozostaje
pytanie, co „Zamieć” zamierza
zrobić w sprawie „Diablo IV”?
Czy wyciągnie wnioski z III i czy
wreszcie stworzy prawdziwego konkurenta dla PoE?
Teraz idąc dalej, słów kilka o
„Path of Exile”. Tak naprawdę
ciężko jest mi znaleźć jakieś
braki tego tytułu. Po kolei: ta
gra jest bardzo rozbudowana
jak na hack’n’slasha i dopóki nie zrozumiesz mechanik
rządzących jej światem, jest
naprawdę ciężka. Posiada
bardzo mroczny klimat oraz

bierania pożytków przez czas
oznaczony lub nieoznaczony, z
kolei drugą stronę – do płacenia umówionego czynszu. Co
do zasady rozwiązanie umowy
dzierżawy w przypadku dzierżawy gruntu rolnego można
wypowiedzieć z rocznym wyprzedzeniem na koniec roku
dzierżawnego. Inna dzierżawa
podlegać będzie okresowi
sześciomiesięcznemu przed
upływem roku dzierżawnego.
Jednocześnie kc przewiduje
cały szereg okoliczności, kiedy
omawiana umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym – bez
zachowania wyżej wspomnianych terminów. Może się to
zdarzyć, m.in. gdy dzierżawca

popadnie w zwłokę z zapłatą
czynszu lub gdy używa przedmiotu dzierżawy w sposób
sprzeczny z umową.
Zgodnie z art. 704 kc dzierżawę gruntu rolnego można
wypowiedzieć na rok naprzód
na koniec roku dzierżawnego,
inną zaś dzierżawę na 6 miesięcy naprzód przed upływem
roku dzierżawnego. Jest to generalna zasada wypowiadania
umów dzierżawy, jednak nie
dotyczy ona wszystkich umów.
Aby strony mogły skorzystać z
przewidzianych we wskazanym przepisie terminów, muszą bowiem zostać spełnione
określone przesłanki.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego

CHALLENGER
wypuszcza mniej więcej co
kwartał nowy sezon (można
porównać to do nowego dodatku, bo wprowadza wiele
zmian, nowe funkcje itd.), a to
wszystko zupełnie za darmo.
Zastanawia mnie także „Path
of Exile 2”, które ma zostać
wypuszczone jako konkurent
dla „Diablo IV”. Jeżeli pierwsza
część jest tak dobra, to jaki
okaże się sequel?
W trakcie oczekiwania na te
dwa tytuły na horyzoncie pojawia się także kontynuacja serii
Torchlight z ich trzecią odsłoną.
Premiera odbyła się niedawno, więc jest to dość świeży
kąsek. Naprawdę cenię sobie
jej poprzednika, więc mam
nadzieję, że Torchlight III sprosta wyzwaniom narzuconym
przez weteranów i zawalczy o
miano jednego z najlepszych
hack’n’slashów na rynku.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

O hack’n’slashach i ich stanie

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

KUPON
Jaki dolnośląski obiekt przedstawia
załączone zdjęcie modelu?

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

Nagroda do odebrania w salonie SuperFOTOGRAF
przy ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu
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Fot. Tomasz Czeleń

» Jadąc po zmroku, rowerzysta
musi pamiętać o kilku ważnych
rzeczach

Rower jest OK

Świećmy przykładem…
…swoim oświetleniem! Miało być o fajnej trasie. Miało, bo nie
będzie. Nie będzie, bo są pilniejsze tematy. Nasze bezpieczeństwo to podstawa.
Już jesień i aura zaczyna
pokazywać swoją ponurą odsłonę. Deszcz, mgła i szybko
zapadająca ciemność. Mimo
to wciąż wielu z nas za środek
lokomocji wybiera rower!
To fantastyczna wiadomość,
ale…. no właśnie. Coraz więcej na drogach rowerowych
„ninja”. Tak, nie widać was.
Jeśli wy widzicie innych, to
nie znaczy, że oni widzą was.
Niestety wciąż wielu rowerzystów nie posiada włączonego
oświetlenia przy rowerze przy
złej widoczności. Niezbędny
element odpowiadający za
nasze bezpieczeństwo nie
tylko po zmroku, ale również
podczas złej aury pogodowej.
We mgle, podczas deszczu czy
nawet po prostu w szary, ponury dzień. Z przodu i z tyłu.
W dodatku wymagany ko-

deksem drogowym. Pomijam,
że brak oświetlenia podczas
jazdy na rowerze w czasie
ograniczonej widoczności jest
karany mandatem.
Świećcie nawet gdy jedziecie przez pola, lasy i w górach, bo naprawdę nigdy nie
wiadomo, co się wydarzy na
trasie, a oświetlenie na pewno
w niczym nie przeszkadza.
Fakt, że może nam pomóc,
czy nawet w skrajnych przypadkach uratować życie, to
po prostu prawda.
Pamiętajcie, że ważną kwestią jest również jakość oświetlenia. Tak! Nie wystarczy
mieć. Za dobre, widoczne
z daleka lampki rowerowe
trzeba nieco zapłacić. Nie
ma co jednak oszczędzać na
własnym bezpieczeństwie.
Uwierzcie, a zresztą. Samo-

chodem też jeździcie. Nie
widać. Po prostu. Lub widać
w ostatniej chwili. Za późno.
Teraz dla każdego z was 7
przykazań rowerzysty jadącego po zmroku i w czasie
ograniczonej widoczności! I
nakazuję! Tak nakazuję… już
nie proszę! Korzystajcie z tej
obowiązkowej części.
1.Rowerzysta jest zobowiązany po zmroku lub w
momencie ograniczonej widoczności posiadać z przodu
przynajmniej jedno światło
barwy białej, ciągłe lub migające.
2.Rowerzysta jest zobowiązany po zmroku lub w
momencie ograniczonej widoczności posiadać z tyłu
przynajmniej jedno światło
barwy czerwonej, ciągłe lub
migające.

3.Rowerzysta jest zobowiązany posiadać odblaskowe
światło tylne barwy czerwonej o kształcie innym niż
trójkąt.
4.Rowerzysta jest zobowiązany, by jego światła były
zamontowane i używane po
zmroku oraz w dzień w czasie
zmniejszonej przejrzystości
powietrza.
5.Rowerzysta jest zobowiązany używać oświetlenia na
wszystkich drogach publicznych (tj. drogach dla rowerów,
chodnikach, czy jezdniach).
6.Rowerzysta jest zobowiązany, by jego światła zarówno
elektryczne, jak i odblaskowe
przy oświetleniu światłami
drogowymi innych pojazdów,
były widoczne co najmniej z
odległości 150 m przy dobrej
przejrzystości powietrza.

7.Rowerzysta jest zobowiązany, by światła były zamontowane na wysokości nie
niższej niż 25 cm i nie wyższej
niż 1,5 m.
Tego wymagają przepisy
zapisane w kodeksie drogowym. Teraz kilka praktycznych i raczej przydatnych
sugestii:
1.Gdy zatrzyma was policja w ciągu dnia – gdy jest
dobra widoczność – za brak
świateł…. pamiętajcie, nie
ma przepisu nakazującego
posiadania oświetlenia w
ciągu dnia (oprócz odblasku
z tyłu). Nie możecie otrzymać
mandatu. A to się zdarza.
2.Pamiętajcie, że w przepisach nie ma ujętej maksymalnej mocy światła, ale
przecież nie możemy razić
innych uczestników dróg.

Wszystko niech ureguluje
zdrowy rozsądek.
3.Oprócz wymaganych
świateł opisanych wyżej dozwolone są dodatkowe, takie
jak odblaski żółte montowane
na kołach, żółte na pedałach,
biały odblask z przodu roweru, czy pasek odblaskowy na
kole czy oponie.
4.Migające tylne światło
jest uzasadnione, gdyż miganie bardziej skupia uwagę
wśród innych stałych świateł.
Gdy wśród nas pojawiają się
samochody na tle ciągłych
czerwonych świateł z pojazdów, nasze rowerowe będzie
słabo widoczne. Miganie nas
wyróżni. Czy tak samo będzie
z przednim światłem? Niekoniecznie. Oceniajcie sami daną
sytuację, np. gdy drogę macie
oświetloną np. latarniami i
nie ma potrzeby oświetlać
jej światłem z roweru, to nie
oznacza, że lampka może być
wyłączona. Gdy używacie
migającego przodu, zwróćcie
uwagę, czy mocne miganie
nie rozprasza uczestników
dróg jadących z naprzeciwka. To też przeszkadza, gdyż
wzrok mimo woli „ucieka” na
migające i nie pozwala skupić
się na tym, co przed nami.
5.Paski odblaskowe, naklejki z elementami odblaskowymi, świecące gadżety. Oczywiście możecie je posiadać, ale
pamiętajcie, że to dodatek,
który nie zwalnia z obowiązkowego wyposażenia roweru.
6.Wychodząc na rower w
ciągu dnia miejcie lampki
przy sobie w torbie czy plecaku. Wycieczka może się
przedłużyć.
7.Pamiętajcie, że kolizje z
udziałem nieoświetlonych
rowerzystów nie należą do
rzadkości. Najczęściej ich ofiarami są rowerzyści i piesi.
Wina w takim przypadku jest
oczywista.
8.Posiadanie odpowiednio
oświetlonego roweru i świadomość, że jesteśmy dobrze
widoczni, nie zwalnia nas z
myślenia. Ktoś zawsze jednak
może jechać bez oświetlenia, ciągle obowiązują nas
przepisy.
Pamiętajcie! Świećmy (i to
dosłownie) przykładem, gdy
widoczność jest ograniczona.
I nie miejmy oporów przed
zwracaniem uwagi tym, których nie widać. Być może
uratujecie nie tylko nieoświetlonego, ale również siebie, a
na pewno poprawicie komfort
i bezpieczeństwo wszystkich
użytkowników dróg.
No to do mignięcia sobie
wzajemnie gdzieś mijając się
na rowerowym szlaku.
Tomasz Czeleń

20

StREFA RoZRYWKI

WIESZ CO | NR 42/20.10.2020 r.

STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
5 - niemile widziane zachowanie ze skupiskiem
drzew i grzybami
7 - miejski piesek do pomocy
osobom w trudnej sytuacji
9 - książka z kopytami
11 - niepolska rozmowa do pupy
Pionowo:
1 - pomiędzy sprężaniem a wydechem
w narodowym, kabaretowym
czterotakcie
2 - uzbrojona bez broni
3 - mówimy tak o mózgu, choć
kompletnie bez związku z drzewami
4 - mleczna, choć bez mleka
6 - belka oszustka
8 - podstawa egzystencji dla rybaków i młodzieży
10 - owad niemile widziany w towarzystwie
12 - zwierzę z nosa

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 - niezamężny znak – panna
2 - indyjski materiał - kaszmir
6 - przebrała się bez ubrania – miarka
7 - duchowe meble – kler
8 - zwierzątko w wojsku – kot
10 - bliźniacze drzewa – klony
11 - uroczysta długa pałka na odwrót – gala
Pionowo:
1 - bliźniak Jacka z Węgier – placek
3 - nakłuwały przecier owocowy u sportowca – muskuły
4 - idealnie na scenie muzycznej – perfect
5 - nie datuje mu nocy – Józek
6 - łączy brzegi w buzi – mostek
9 - w towarzystwie bandy nie chciała Niemca – Wanda
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Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Popatrzcie na nie, czyż nie są urocze?!
Po co kupować szczeniaka, jak można w inny sposób stać się właścicielem kochanego i wier nego psiaka. Wystarczy zaadoptować taką
„bidulę” ze schroniska. Nieustannie namawiamy was do zrobienia
tego, skądinąd, niełatwego kroku, ale jakże szlachetnego. Zaręczamy, na pewno nie będziecie żałować.
Wiek: 6 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
09.09.2020

Bambo to psiak po przejściach, potrzebuje
odpowiedzialnego i doświadczonego
opiekuna. Szukamy dla niego spokojnego
domu.

FETA, nr ewidencyjny 215/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
17.09.2020

Feta to mała sunia, która ma już swoje lata.
Szuka ciepłego i kochającego domu, bo
sama kocha wszystkich. Potrzebuje miłości
i spokoju.

KARMEL, nr ewidencyjny 210/20
Wiek: 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
13.09.2020

Karmelek jest psiakiem po przejściach.
Potrzebny mu doświadczony i cierpliwy
dom, który pozwoli mu się otworzyć i na
nowo zaufać.

BUNIA, nr ewidencyjny 193/20
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
24.08.2020

Bunia to duża sunia, która przed przyjęciem do schroniska pilnowała terenu. Jest
ostrożna wobec nowych osób, ale bardzo
przyjazna. Toleruje inne spokojne psiaki

FRED, nr ewidencyjny 188/20
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
18.08.2020

Fred to przyjazny maluch, prawdopodobnie
żył na dworze, natomiast jest fantastycznym
psiakiem, potrzebującym miłości i prawdziwego domu.

MARLEY, nr ewidencyjny 189/20
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
20.08.2020

Marley to energiczny, średni psiak. Został
porzucony i jego świat się zawalił. Jest
pozytywnie nastawiony do ludzi i upomina
się o uwagę.

DAFNE, nr ewidencyjny 187/20
Dafne to malutka i delikatna sunia. Szukamy domu, który będzie wyrozumiały i
pokaże jej dobre życie.

Wiek: 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
18.08.2020

HEKTOR, nr ewidencyjny 192/20
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.08.2020

Hektor to wyjątkowej urody, przyjazny psiak.
Dobrze reaguje na inne psy, lubi pieszczoty i
spacery, na których daje się wyczesywać. Jest
pozytywnie nastawiony do człowieka

RUDI, nr ewidencyjny 182/20
Wiek: 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
13.08.2020

Rudi trafił do schroniska z ulicy, nie znamy
niestety jego przeszłości, natomiast jest
bardzo spokojnym i kochanym psiakiem.
Uwielbia spacerować.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BAMBO, nr ewidencyjny 205/20
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thriller, USA, 2012

Matka brata mojego syna

20:05
POLSAT

W dniu swoich siedemdziesiątych urodzin
znany powieściopisarz Wincenty Laskus
(Marian Opania) traﬁa do luksusowego
szpitala z podejrzeniem zawału serca.
Tam odwiedzają go członkowie rodziny,
kwestionujący jego życiowe wybory syn
Zygmunt (Marek Kalita), wnuczek Xawery
(Maciej Musiał), pobożna żona Greta
(Marta Lipińska), a także synowa Beatrycze
(Katarzyna Herman). W trakcie rozmów
wychodzą na jaw skrywane przed lata
sekrety rodzinne i emocje.

22:15

Dżungla

POLSAT

komedia, USA, 2005

Środa

Dzień Niepodległości. Odrodzenie

21:10
POLSAT

ﬁlm sf, USA, 2016

Od ostatniego ataku obcych mija dwadzieścia
lat. Jedną z konsekwencji napaści okazało
się przyśpieszenie postępu cywilizacyjnego.
Wykorzystano technologię, którą pozostawili
kosmici, by stworzyć najnowocześniejszy
system obronny. Niestety, nie tylko Ziemianie
udoskonalili swoje wyposażenie militarne.
W obliczu ponownej inwazji okazują się
oni równie bezradni jak dwie dekady temu.
Najeźdźcy są silniejsi i pragną odwetu. Do
walki z przeciwnikiem zostaje wysłany oddział
pilotów.

Czwartek

22:30

Seksmisja

TVN

komedia sf, Polska, 1983

Maks i Albert zgłaszają się do eksperymentu,
w ramach którego mają zostać poddani
hibernacji na kilka lat. Podczas ich snu wybucha
wojna nuklearna i śmiałkowie budzą się
dopiero w 2044 roku, w świecie opanowanym
przez kobiety. Od opiekującej się nimi doktor
Lamii dowiadują się, że geny męskie zostały
zniszczone, a oni są prawdopodobnie jedynymi
mężczyznami, którzy przetrwali kataklizm.
Społeczność kobiet, w jakiej się znaleźli,
egzystuje w sztucznych warunkach pod ziemią
z uwagi na zabójcze promieniowanie.

Podatek od miłości
komedia romantyczna, Polska, 2018

Marian zarabia na życie jako mężczyzna do
towarzystwa. Po każdej sesji z kobietą do
jego kieszeni traﬁa wysokie wynagrodzenie.
Mimo tego popada w problemy ﬁnansowe.
Do kontroli jego sytuacji materialnej zostaje
oddelegowana inspektor Klara. Jej wysokie
ambicje czynią z nią pracownicę bezkompromisową. Przeprowadzając wnikliwe
śledztwo w sprawie Mariana, kobieta odkrywa
fakty, które sprawiają, że jest coraz bardziej
zdeterminowana, aby zdemaskować matactwa
amanta.
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05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 Misja w Afryce
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - Polowanie
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce - Na
ratunek raﬁe koralowej
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Anna Dymna - spotkajmy się - Beata Olejnik
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:05 Noce i dnie - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango
- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
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
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Dancing with
the Stars
22:10 The Four. Bitwa
o Sławę

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:30 Kronos - Moda - magazyn
kulturalno-społeczny
09:15 Młyn i krzyż - ﬁlm
kostiumowy, prod. Polska,
Szwecja, 2010, reż. Lech
Majewski, wyk. Rutger
Hauer
11:00 Modrzejewska - Peregrynacje - serial TVP
12:30 Vive le Cinematograph!
13:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
13:55 Syzyf - ﬁlm animowany
14:00 Arena - ﬁlm animowany
14:10 Karaluch - animowany
14:25 Jaki znak twój?
Wystawa w Muzeum
Powstania Warszawskiego - reportaż
14:45 Trzy młyny - serial TVP
15:50 Dziewce z ciortem

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce z
przestępczością na ulicach
San Francisco. Głównym
bohaterem jest sprytny
policjant Nash Bridges
(Don Johnson), który w
raz ze swoim partnerem
Joe Dominguez (Cheech
Marin) walczy z przestępczością w mieście.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM TVP

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - Celebryta ponad
prawem - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Tranzyt - ﬁlm fabularny
22:35 Fatalny skok - ﬁlm
fabularny, prod. USA
00:15 SEAL Team - komando
Foki - serial
01:10 Geniusz - serial

Dick i Jane: Niezły ubaw
Małżonkowie Dick (Jim Carrey) i Jane (Téa
Leoni) Harperowie ciężko pracowali, by
osiągnąć status zamożnej amerykańskiej
rodziny. Mają duży dom, dwa luksusowe
samochody i gospodynię (Gloria Garayua),
która zajmuje się ich synem Billym (Michael
Drozin). Pewnego dnia Dick dowiaduje się, że
awansował na wiceprezesa jednej z wiodących
ﬁrm w branży medialnej. Radość nie trwa
jednak długo. Następnego dnia ﬁrma upada,
a jej prezes znika z 400 milionami dolarów.
Dick zostaje bez pracy.

Boliwia, 1981 r. Miłośnicy surwiwalu, Marcus
Stamm (Joel Jackson), Kevin Gale (Alex Russell) i Yossi Ghinsberg pod wodzą przewodnika
Karla Ruprechtera wyruszają do amazońskiej
dżungli. Chcą dotrzeć do ukrytej w jej gęstwinach indiańskiej wioski. Podczas przeprawy
przez rzekę dochodzi do wypadku i Yossi
oddziela się od swoich towarzyszy. Wówczas
męska przygoda zmienia się w prawdziwy
koszmar. Pozbawiony zapasów i możliwości
wezwania pomocy jest zdany wyłącznie na
własne siły.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2013

Niedziela
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dramat przygodowy, Kolumbia, Australia, 2017

Przebywający na zwolnieniu warunkowym
Nate Sidewell razem z żoną Robyn (Elisabeth
Röhm) i synami, Shane’em (Sterling Knight)
i Kennym, jadą na wakacje. Wycieczka ma im
pomóc odbudować dobre relacje. Tymczasem
czwórka bandytów, Marek (James Frain), jego
dziewczyna Arielle (Diora Baird), Losada (Harold
Perrineau) i Evers (Ryan Donowho), która
dokonała zuchwałego napadu na bank, próbuje
uciec z łupem. Aby ominąć policyjną blokadę,
przestępcy podrzucają pieniądze przypadkowym
podróżnym - właśnie Sidewellom.

Dzień Dobry TVN
TVN

Sobota

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Postaw na milion
- teleturniej
21:40 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:40 Koncert muzyki
ﬁlmowej
- John Williams
i Filharmonicy
Wiedeńscy - koncert,
prod. Austria, 2020
01:00 Czarny deszcz - ﬁlm
fabularny, prod. USA,
1989, reż. Ridley Scott
03:15 Francuska suita - dramat
wojenny, prod. Francja,
Wielka Brytania, 2014,
reż. Saul Dibb
05:10 Smaki świata po polsku
- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Harry Potter i insygnia
śmierci Część II
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2011, reż.
David Yates, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Emma Watson,
Rupert Grint, Ralph
Fiennes, Alan Rickman,
Michael Gambon, Helena
Bonham Carter
22:55 Blade: Mroczna trójca
- ﬁlm horror, USA, 2004,
reż. David S. Goyer, wyk.
Wesley Snipes, Kris
Kristoﬀerson, Dominic
Purcell, Jessica Biel, Ryan
Reynolds, Parker Posey
01:15 Kuba Wojewódzki
02:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
03:15 Uwaga!
- magazyn

00:10 Conan barbarzyńca
Arnold Schwarzenegger
w roli legendarnego
wojownika i bohatera
- Conana Barbarzyńcy.
Osierocony w dzieciństwie
Conan poprzysięga zemstę
mordercom swoich rodziców - bandzie brutalnych
wyznawców krwawego
kultu dowodzonych przez
bezwzględnego Thulsa
Dooma . Przed rozprawieniem się ze swoimi
wrogami, musi uwolnić się
z niewoli i stoczyć liczne
walki na gladiatorskiej
arenie...
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

16:20 Żeniac - ﬁlm TVP,
reż. Janusz Kidawa
17:45 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje
kulturalne
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu - JFK
20:05 Wieczór kinomana
- JFK - ﬁlm animowany
23:20 Tego się nie wytnie
00:45 Gomorra - serial, prod.
Włochy, Niemcy, 2014
01:45 Teraz animacje! - Inny
- ﬁlm animowany
01:50 Teraz animacje!
- Strzygoń i jak sobie
z nim radzić - ﬁlm
animowany

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Momentum
21:55 Rocky 3
00:00 Czas zemsty
02:15 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Biesiada
na cztery pory roku
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
04:55
05:55
07:35
08:35
11:35
12:35
13:35
14:35
15:35
15:40
16:10
17:10
17:40
18:10
18:55
20:00
20:30

Szkoła - obyczajowy
Mango telezakupy
Wiza na miłość
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska
Brzydula - serial, Polska
Szkoła - obyczajowy
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Idealna niania
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula - serial, Polska
Kto odmówi pannie
młodej?
KOMEDIA

21:30 Seks w wielkim
mieście
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2008,
reż. Michael Patrick
King, wyk. Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall,
Kristin Davis, Cynthia
Nixon, Chris Noth, Candice
Bergen, Jennifer Hudson
00:40 Jackie Chan:
Przyjemniaczek
- ﬁlm komedia, Hong
Kong, USA, Australia,
1997, reż. Samo Hung,
wyk. Jackie Chan, Richard
Norton, Miki Lee, Karen
McLymont, Gabrielle
Fitzpatrick
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
12:25 Wspaniali ludzie
12:55 Uzurpatorka 13:55
Kobra - oddział specjalny
14:55 STOP Drogówka 15:55
Kobra - oddział specjalny
Każdy kolejny odcinek to
odrębna tematyka. 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:00 Obcy 3
- thriller s-f Kapsuła ratunkowa, w której dryfują ocaleli
bohaterowie poprzedniej
części - Ripley, mała Newt,
kapral Hicks i android Bishop
- rozbija się na Fiorinie 161,
planecie będącej w istocie
kolonią karną. 02:25 TOP
10 Lista Przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
09:45 Duc in altum 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy
niedokończone 11:25 Głos
Polski 11:35 100 cudownych
miejsc na świecie. Tajlandia:
Wielki Pałac Królewski
w Bangkoku 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Wielcy i mali 13:30 Msza
Święta 14:55 Słowo Życia
15:00 Modlitwa 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Ja głuchy 17:00 Życie
z pasją 17:20 100 cudownych
miejsc na świecie. Szlak wina,
Południowa Afryka 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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04:35 Klan - telenowela TVP
05:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:05 Siedmiu wspaniałych
nadjeżdża - western
13:20 Fascynujący świat
- Katastrofa Pompei
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2019
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem

05:50 Barwy szczęścia - serial
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:25 Rodzinny ekspres
- Nowenna pompejańska
12:00 Postaw na milion
12:55 Anything goes.
Ale jazda!
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:20 Czerwona królowa serial, prod. Ukraina
17:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:50 Słowo na niedzielę Odpowiedz, która była
pytaniem, czyli o kochaniu
18:00 Panorama
18:25 Pogoda

04:55 Uwaga!
- magazyn
05:15 Mango
- telezakupy
07:25 Kosmiczny wykop
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial, Polska
12:30 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
14:20 MasterChef
- program rozrywkowy
15:55 Top Model
17:25 MądrzeJEMY
z Katarzyną Bosacką
17:55 Szaf Mat
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Scooby-Doo!
Ahoj piraci!
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom
- Biedny dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje
u nas na wsi
Zawód rolnika jest jednym
z najbardziej tradycyjnych
i najtrudniejszych w
Polsce. Trzeba pracować
przez 7 dni w tygodniu
przez cały rok, wstawać
o 4 rano i kłaść się spać o
23. Rolnik musi oporządzić
gospodarstwo domowe,
zwierzęta, a także pole.
14:45 Budowlańcy
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń

07:00 Pamiętajcie
o Osieckiej - widowisko
08:05 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:35 Od ucha do ucha
- Legenda i nauka
- serial animowany,
reż. Czesława Stefańska
08:55 Od ucha do ucha
- O tym jak pan Brzuszek
nie chciał zasnąć
- ﬁlm animowany,
reż. Maria Ama Farat
09:05 Od ucha do ucha Lunatyk - ﬁlm animowany,
reż. Edward Sturlis
09:15 Od ucha do ucha
- Podróż za jeden uśmiech
- serial
10:35 Serialowa nostalgia
- Droga - serial
obyczajowy TVP
11:45 Urodzeni artyści
- Rodzina Wendtów
- cykl reportaży
12:15 Rykoszety - ﬁlm

06:00 Na wariackich
papierach
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon. Do lombardu
równie chętnie zaglądają
zwariowani poszukiwacze
okazji, złodzieje czy nawet
policjanci.

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango
- telezakupy
08:05 Kosmiczny wykop
08:35 Zakochani
po uszy - serial
09:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:40 Hotel Paradise
14:40 Hotel Paradise
- Rajskie Rozdanie
15:45 Shrek
- ﬁlm komedia, USA, 2001,
reż. Andrew Adamson,
wyk. Vicky Jenson, Mike
Myers, Eddie Murphy,
Cameron Diaz, John
Lithgow, Vincent Cassel
17:45 Nigdy w życiu!
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2004, reż.
Ryszard Zatorski, wyk.
Danuta Stenka, Artur Żmijewski, Joanna Brodzik,
Jan Frycz, Marta Lipińska

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:30 Ryzykanci
08:30 Galileo 10:40 Witaj
w domu panie Jenkins
Gospodarz najpopularniejszego talk-show Ameryki, po
latach nieobecności jedzie
w odwiedziny do rodziców,
którzy obchodzą jubileusz
pięćdziesięciolecia.
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo - popularno-naukowy
20:00 Święty
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:00 Królestwo
węża Grupa antropologów
znajduje szczątki człowieka,
który w chwili śmierci musiał
mieć co najmniej 300 lat.
W celu wyjaśnienia tajemnicy jego długowieczności,
zostaje zorganizowana druga
wyprawa. 02:00 Śmierć na
1000 sposobów 02:25 STOP
Drogówka

SERIAL KOMEDIOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

15:05 U Pana Boga
w ogródku - serial
komediowy TVP
15:55 Rolnik szuka żony
- reality show
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Ludzie i bogowie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę - Smak
zemsty. Peppermint
- ﬁlm akcji, prod.
Hongkong, USA
23:25 Tranzyt - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2012
01:00 Sztorm - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1996

18:35 Przyjaciele
na zawsze - program
rozrywkowy
19:35 Lajk!
20:00 Ameryka
da się lubić - program
rozrywkowy
21:00 The Voice of Poland
- Bitwa
23:20 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:20 Dżungla
- ﬁlm fabularny, prod.
Australia, 2017, reż. Greg
McLean, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Yasmin Kassim
02:25 Zabić Reagana
- dramat, prod. USA, 2016,
reż. Rod Lurie, wyk. Tim
Matheson, Joel Murray,
Cynthia Nixon
04:10 Zakończenie dnia

20:00 Praktykant
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. Nancy Meyers,
wyk. Robert De Niro,
Anne Hathaway, Rene
Russo, Anders Holm, Adam
DeVine
22:40 Pięćdziesiąt
twarzy Greya
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2015, reż. Sam Taylor-Johnson, wyk. Dakota
Johnson, Jamie Dornan,
Jennifer Ehle, Eloise
Mumford, Luke Grimes,
Marcia Gay Harden
01:10 Nad morzem
- ﬁlm obyczajowy,
Francja, USA, 2015,
reż. Angelina Jolie
03:40 Noc magii
- program ezoteryczny

20:00 Bad Boy
Gdy jeden z braci ląduje
w więzieniu, drugi - policjant postanawia pomóc
mu z niego wyjść.
21:55 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
- program rozywkowy
23:55 Snajper:
Reguły wojny
- ﬁlm akcji
Sierżant Jake Chandler
zostaje wysłany do
Afganistanu z misją
odbicia porwanego przez
Talibów amerykańskiego
kongresmena. Operacja
kończy się sukcesem.
01:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

12:50 U Pana Boga
za miedzą - komedia,
reż. Jacek Bromski
14:55 Tego się nie wytnie
16:25 Retro kino
- Generał
- komedia, prod. USA,
1926, reż. Buster Keaton,
Clyde Bruckman, wyk.
Buster Keaton, Marion
Mack, Richard Allen, Glen
Cavender
17:55 Tamte lata, tamte dni Jerzy Kisielewski
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Scena muzyczna
- Kwaśny Deszcz - koncert
20:00 Bilet do kina - Koneser,
prod. Włochy, 2013
22:15 Pearl Jam
- Let’s Play Two - koncert
00:25 Seans kultowy

20:00 Mocne sobotnie kino:
Rocky 4
Rocky wyjeżdża do ZSRR,
by stoczyć walkę z tamtejszym mistrzem i pomścić
swojego zmarłego
przyjaciela.
21:55 60 sekund
00:15 Odwet
02:10 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Shrek II
- ﬁlm komedia, USA, 2004,
reż. Andrew Adamson,
Kelly Asbury, Conrad
Vernon, wyk. Mike Myers,
Eddie Murphy, Cameron
Diaz, Julie Andrews,
Antonio Banderas, John
Cleese
22:05 Kobieta sukcesu
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż. Robert
Wichrowski, wyk. Agnieszka Więdłocha, Mikołaj
Roznerski, Bartosz Gelner,
Julia Wieniawa, Paulina
Gałązka
00:20 Ścigani
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2008, reż. Timur
Bekmambetow
02:40 Noc magii

TV Trwam
10:20 Święty na każdy dzień
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Życie z pasją 13:20
Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze
14:35 Zakazane Piosenki 15:30
Wierzę w Boga 16:00 Informacje dnia 16:10 Historia
PL 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:30 Okiem
kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

25 października

TVP 1

TVP 2

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:30 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
10:00 Kariera Nikodema
Dyzmy - serial TVP
11:05 Stulecie Winnych
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:40 Rwanda 2020
13:10 Gala wręczenia
nagród im. Jana
Rodowicza „Anody”
transmisja 2020
14:15 Z pamięci - felieton

04:25 Cafe piosenka
- talk-show
05:15 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:05 Ostoja - magazyn
przyrodniczy
11:35 The Voice of Poland
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
muzyczne
16:15 Przyjaciele na zawsze program rozrywkowy
17:05 Jutro należy do nas serial, prod. Francja, 2017
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe - serial

PROGRAM KULINARNY

SERIAL FABULARYZOWANY

14:25 Okrasa łamie
przepisy
- Ryby w grzybach
15:05 U Pana Boga w ogródku
- serial komediowy
16:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP,
reż. Mariusz Palej
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Ludzie i bogowie
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka
- Miłość i inne komplikacje - ﬁlm obyczajowy
00:05 Smak zemsty. Peppermint - ﬁlm akcji
01:55 Mapy gwiazd - dramat,
03:55 Jaka to melodia?
04:45 Z pamięci - felieton

19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Dżungla
- ﬁlm fabularny, prod.
Australia, 2017, reż. Greg
McLean, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Yasmin Kassim
22:05 Kino bez granic
- Kwiaty wojny
- dramat, prod. Hongkong,
Chiny, 2011, reż. Yimou
Zhang
00:35 Mordercza miłość
- thriller, prod. USA,
2016, reż. Bram Coopens,
wyk. Wes Bentley, Jaimie
Alexander, Cam Gigandet,
Alexandra Breckenridge
02:15 Drzazgi
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Maciej Pieprzyca
04:05 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:55
05:15
07:25
07:55
08:00
11:30
12:00
13:30
14:05
14:35
15:10

18:00
19:00
19:25
19:35
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN
Kobieta na krańcu
świata
Brzydula - serial, Polska
Co za tydzień
Kosmiczny wykop
Listy do M - kulisty
powstawania ﬁlmu
Harry Potter i insygnia
śmierci Część II
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2011, reż.
David Yates, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Emma Watson,
Rupert Grint, Ralph
Fiennes, Alan Rickman
Totalne remonty
Szelągowskiej
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:00 MasterChef
- program rozrywkowy
21:30 Królestwo kobiet
22:35 Sherlock Holmes
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, Niemcy,
2009, reż. Guy Ritchie,
wyk. Robert Downey
Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Mark Strong,
Eddie Marsan
01:10 Pięćdziesiąt
twarzy Greya
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2015, reż. Sam
Taylor-Johnson,
wyk. Dakota Johnson,
Jamie Dornan, Jennifer
Ehle, Eloise Mumford,
Luke Grimes, Marcia Gay
Harden
03:50 Noc magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:35 Sezon na misia
Boguś, udomowiony
niedźwiedź grizzly nie
posiada instynktu i
żadnych zdolności do
przetrwania w dziczy.
Wiedzie spokojne życie
jako atrakcja miasteczka
Timberline. Jego świat
przewraca się do góry
nogami, gdy poznaje
Elliota cherlawego,
wygadanego jelenia.
10:30 Karate Kid
Gdy Dre Parker i jego
matka przeprowadzają
się z Detroit do Chin, Dre
czuje się zagubiony w
nowej rzeczywistości, tak
odmiennej od znanego mu
świata. Napastowanemu
przez uczniów z jego
szkoły Dre, z pomocą
przychodzi pan Han.

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
w języku greckim
z kaplicy św.
Cyryla i Metodego
w Warszawie
08:25 Od ucha do ucha
10:40 Angielskie śniadanie
- Czarna żmija - serial
11:55 Trzeci punkt widzenia
12:30 Romek i Anka
- ﬁlm obyczajowy
13:15 Pinokio - ﬁlm fabularny
15:40 Kromer Festival Biecz
2020 - quasi - Passione
16:50 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
17:15 Niedziela z... Polską
Operą Królewską
18:05 Niedziela z... Polską
Opera Królewska
- Henry Purcell
19:35 Niedziela z... portret
dokumentalny
20:00 Młody Muzyk Roku
2020 - półﬁnał

05:40 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku i
Ryszardzie (Marek Krupski
i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników: młody
Dawid (Patryk Janas),
który uczy się fachu przy
doświadczonym Bronku
(Roman Szczeblewski).
09:35 Oskar
11:20 Dziewczyna
z Alabamy
13:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Niedźwiedzia skóra
14:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Szczęście Hansa

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango
- telezakupy
08:05 Kosmiczny
wykop
08:35 Zakochani
po uszy - serial
09:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:45 Hotel Paradise
16:50 Kto odmówi pannie
młodej?
17:55 Shrek II - ﬁlm komedia,
USA, 2004, reż. Andrew
Adamson, Kelly Asbury,
Conrad Vernon, wyk.
Mike Myers, Eddie
Murphy, Cameron Diaz,
Julie Andrews, Antonio
Banderas, John Cleese,
Rupert Everett
20:00 Szybko i wściekle
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2009, reż. Justin Lin, wyk.
Vin Diesel, Paul Walker

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:30 Ryzykanci
08:35 Ostatni smokobójca
W świecie, w którym gdzie
magię wypiera technologia,
osierocona nastolatka odkrywa, że jej przeznaczeniem
jest walka ze smokami.
10:40 Galileo 12:40 STOP
Drogówka
13:40 Gwiazdy Kabaretu 14:45
Zemsta mocarnej rodzinki
Kontynuacja przygód
zwariowanej rodzinki, której
członkowie przez przypadek
posiedli nadludzkie moce.
16:40 Witaj w domu, panie
Jenkins 19:00 Galileo 20:00
Obcy 4 - horror sci-ﬁ 22:20
Wspaniali ludzie 22:50 Opętanie Michaela Kinga 00:35
Śmierć na talerzu 01:40
Śmierć na 1000 sposobów
02:05 Interwencja 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 Lista Przebojów

FILM PRZYGODOWY

FILM KOSTIUMOWY

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

13:30 Gęsia skórka
Młody chłopak przez
przypadek uwalnia
potwory zamknięte na
kartach powieści grozy.
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:15 Dick i Jane:
Niezły ubaw
00:00 Pasażer
02:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

21:10 Maria Antonina
- ﬁlm kostiumowy,
prod. Francja, USA, 2006
23:20 Trzeci punkt widzenia
23:50 Afera Thomasa Crowna
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1968
01:35 Informacje kulturalne
01:55 Teraz animacje!
- Inny - ﬁlm animowany
02:00 Teraz animacje!
- Strzygoń i jak sobie
z nim radzić
02:05 Teraz animacje! - SOG
- ﬁlm animowany
02:30 Pokój saren
- ﬁlm fabularny
04:10 Pierwszy ﬁlm
- historia Louisa Le
Prince’a - ﬁlm
05:45 Miniaudycja - Jeszcze
więcej kultury w TVP

15:55 Zakonnica
w przebraniu
- komedia
18:00 Legalna
blondynka
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Riddick
22:30 Hotel Artemis
00:10 Kiedy dzwoni
nieznajomy
02:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

22:20 Nico: Ponad
prawem
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1988, reż. Andrew
Davis, wyk. Steven Seagal,
Pam Grier, Henry Silva,
Daniel Faraldo, Sharon
Stone, Nicholas Kusenko,
Dolby
00:30 Detoks
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Jim
Gillespie, wyk. Sylvester
Stallone, Kris Kristofferson, Tom Berenger,
Jeﬀ rey Wright, Robert
Patrick, Charles S. Dutton,
Dina Meyer, Sean Patrick
Flanery
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:30
Przyjaciele i bohaterowie
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
13:45 „Jan Pawel II Brat
naszego Boga” - Koncert
z Koscioła pw. Św. Brata
Alberta w Krakowie
15:25 Biegnę całym swoim
sercem 15:40 Solidarność
Walcząca 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Nie bójmy się mówić
o raku
17:30 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
biblijne historie animowane
z Nowego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Kolory Świętości
21:00 Apel Jasnogórski
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
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
08:40 Kasta - Celebryta
ponad prawem - serial
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce Cudowny świat przyrody

04:55 Cafe piosenka
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Coś dla Ciebie - magazyn
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:05 Coś dla Ciebie
14:30 Operacja Zdrowie Endometrioza - magazyn

04:45 Uwaga! - magazyn
05:00 Nowa Maja w ogrodzie
05:30 Akademia
ogrodnika
05:40 Mango
- telezakupy
06:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:55 Szaf Mat
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Kobieta na krańcu
świata - program
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
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
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:25 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:55 Reżyserzy
- cykl dokumentalny
11:00 Modrzejewska
- Czerniowce - serial TVP
12:25 Pathe kontra Gaumont
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Dzika muzyka - Waloszki z górniczego świata
- magazyn
14:00 Niedziela z... Polską
Operą Królewską
15:00 Portret osobisty
- ﬁlm dokumentalny
15:50 Cała zima bez ognia
- dramat obyczajowy
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Wojna i pokój - serial
19:45 Którędy po sztukę

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
17:00 Reporterzy.
Z życia wzięte

04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango telezakupy
07:35 Przepis na życie - serial
obyczajowy, Polska
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:40 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła
- obyczajowy
17:10 Miłość od kuchni
- program rozrywkowy
18:10 Idealna niania
18:55 19 + - obyczajowy
19:25 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska
19:30 Zakochani
po uszy - serial

06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker jest jednym z najlepszych Strażników Texasu.
Ma dosyć „ostre” metody
zwalczania przestępców.
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji
12:25 Święty 12:55 Uzurpatorka
13:55 Kobra - oddział specjalny 14:55 STOP Drogówka
15:55 Kobra - oddział specjalny 17:00 Nowe Sekrety
Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:40
Kronika opętania. Clyde
i Stephanie Brenek właśnie
niedawno się rozstali. 23:30
Ryzykanci 00:35 Śmierć
na 1000 sposobów 01:30
Galileo 02:30 Interwencja
02:50 SuperLudzie

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM INFORMACYJNY

FILM SENSACYJNY

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta
- Autor Nieznany
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Matka brata mojego
syna
22:30 Świat bez ﬁkcji
23:35 Warto rozmawiać
00:35 Miłość i inne
komplikacje

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
22:50 Deep State: tajny układ
23:55 Młodość - dramat
02:00 Warto kochać - serial
02:50 Kwiaty wojny - dramat
05:10 Zakończenie

19:00 Fakty
- program informacyjny
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku - program
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Projekt Lady
23:30 Szadź
- serial, Polska
00:30 Co za tydzień
- magazyn
01:05 Zabójcza broń
- serial, USA
02:05 Uwaga! - magazyn
02:25 Noc magii

20:00 MEGA HIT - Pasażer
Dla agenta ubezpieczeniowego Michaela Woolricha
każdy dzień wygląda tak
samo - praca i powrót
pociągiem do domu.
Wszystko zmienia się, gdy
w czasie jednej z podróży
poznaje tajemniczą
kobietę. Nieznajoma,
która wydaje się wiedzieć
o Michaelu dosłownie
wszystko, zleca mu
niezwykłe zadanie.
22:25 G.I. Joe: Odwet
00:55 Dzień Niepodległości.
Odrodzenie
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Panorama kina
polskiego
- Serce miłości
- ﬁlm fabularny
21:30 Kronos - Uznanie
22:15 Scena muzyczna
23:15 Żelazna klasyka
- Osiem i pół - dramat,
prod. Włochy, 1963,
reż. Federico Fellini,
wyk. Marcello Mastroiani,
Claudia Cardinale
01:45 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
02:15 Maria Antonina
- ﬁlm kostiumowy
04:25 Tamte lata, tamte dni
- Jerzy Kisielewski
04:55 Rok 2020
- cykl dokumentalny
05:15 Teledysk
05:45 Zakończenie dnia

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Człowiek pies
Danny to dorosły
mężczyzna o umyśle
dziecka, który został
wyszkolony do pełnienia
funkcji psa obronnego.
Pewnego dnia pojawia
się przed nim szansa na
odzyskanie, zabranego
mu, człowieczeństwa.
22:00 Szanghajska robota
23:55 Hotel Artemis
01:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
02:25 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym szlaku

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradis
21:30 Nigdy w życiu!
- ﬁlm komedia,
Polska, 2004, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Danuta
Stenka, Artur Żmijewski,
Joanna Brodzik, Jan Frycz,
Marta Lipińska, Krzysztof
Kowalewski
23:45 Rytuał
- ﬁlm horror, USA,
Włochy, Węgry, 2011,
reż. Mikael Hafström,
wyk. Anthony Hopkins,
Colin O’Donoghue,
Alice Braga, Ciaran Hinds,
Rutger Hauer
02:10 Druga strona
medalu - talk show
02:45 Noc magii

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc
na świecie 11:35 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Jezus - Królestwo bez
granic 12:50 Galilejczyk
- prezentuje Keith Garner
13:20 100 cudownych miejsc na
świecie. Nekropolia Sakkara,
Kair, Egipt 13:30 Msza Święta 14:30 Geniusz Stworzenia
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury 16:55 Świadkowie 17:20 Szkółki Leśne
17:30 Spotkanie Rodziny
Radia Maryja 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Opowieści Starego Testamentu
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - Autor Nieznany
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Wielkie koty w domu

05:25 Cafe piosenka
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Pastorzy dawnych
Kresów - reportaż
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:10 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
15:05 Koło Fortuny - extra

05:15 Uwaga!
- magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody - program
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne
rewolucje - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Dzień Niepodległości.
Odrodzenie
- ﬁlm s-f
Od ostatniej inwazji
obcych na kulę ziemską
minęło 20 lat.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

MAGAZYN

FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
21:00 Magazyn kryminalny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Elita zabójców - ﬁlm

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko 19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Czerwona królowa
22:55 Ludzkie historie
00:40 O mnie się nie martw
01:35 Rodzinka.pl - serial
02:10 Paradoks - serial
03:00 Młodość - dramat
05:10 Mistrzowie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Szadź
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Królestwo kobiet
01:05 Projekt Lady
02:05 Uprowadzona
- serial, USA
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny

22:45 Ciężkie czasy
Były żołnierz Jim Davis,
który wciąż nie może
zapomnieć o koszmarze
wojny, znajduje pracę
w agencji do walki z
handlem narkotykami.
Jego bezrobotny przyjaciel
Mike Alvarez boryka się
z problemami w życiu
osobistym. Sylvia, jego
dziewczyna, stawia mu
ultimatum ? albo Mike
się ustatkuje, albo z nimi
koniec.
01:10 Najemnik
- ﬁlm sensacyjny
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
07:20
08:00
08:30
09:15
11:00
12:35

13:30
14:55
15:55

17:30
17:50
18:30

Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Film dokumentalny
Cała zima bez ognia
- dramat obyczajowy
Modrzejewska
- Tworzenie siebie - serial
Dyrekcja - ﬁlm dokumentalny, prod. Polska,
2018, reż. Olga Michalec
- Chlebik
Tego się nie wytnie
Portret Osobisty
Chłopcy - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 1973,
reż. Ryszard Ber, wyk.
Kazimierz Opaliński,
Zdzisław Mrożewski,
Aleksander Dzwonkowski, Wacław Kowalski,
Ignacy Machowski, Zoﬁa
Mrozowska
Co dalej? - program
publicystyczny
Kronos
Informacje kulturalne

SERIAL KOSTIUMOWY

18:55 Wojna i pokój - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2016
20:00 Wstęp do teatru
20:15 Nie lubię pana,
panie Fellin
21:25 Lekkie obyczaje
- Postrzyżyny
23:05 Co dalej? - program
publicystyczny
23:25 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
23:50 Młoda Polska
00:25 Panorama kina
polskiego - Serce miłości
- ﬁlm fabularny
01:50 Kino nocne
- Oda do radości
- ﬁlm obyczajowy
04:00 Siedmiu psychopatów
- komedia, prod. USA,
Wielka Brytania

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Serial o niemieckich
policjantach, którzy patrolują autostradę wiodącą
ze wschodu na zachód
Europy. W swojej pracy
spotykają przemytników,
handlarzy narkotyków i
wiele innych podejrzanych
osób. Często muszą
dokonywać szaleńczych
pościgów za uciekającymi
przestępcami.
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango telezakupy
07:35 Przepis na życie
- serial obyczajowy, Polska
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Gosia i Ernest
15:40 Brzydula
- serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:40 Zakochani
po uszy - serial
18:10 Idealna niania
18:55 19 + - obyczajowy
19:25 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
W każdym odcinku widzowie
poznają historie grupy
przyjaciół, którzy spędzają
wakacje w egzotycznych
miejscach na południu
Europy. 12:25 Święty
12:55 Uzurpatorka 13:55 Kobra
- oddział specjalny 14:55
STOP Drogówka 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
- serial kryminalny prod.
Polska 21:30 Miss Warszawy
2020 23:30 Ryzykanci 00:35
Śmierć na 1000 sposobów
01:30 Galileo 02:30 Interwencja 02:50 Trans World
Sport 2020 03:55 SuperLudzie 05:30 Telezakupy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Zabójcza przesyłka
Londyńska kurierka
odkrywa, że w jednej
z transportowanych przez
nią paczek, ukryta jest
bomba.
22:00 Momentum
23:55 Burza
02:00 Castle
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym szlaku
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

19:30 Zakochani
po uszy
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Nico: Ponad
prawem
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1988, reż. Andrew
Davis, wyk. Steven Seagal,
Pam Grier, Henry Silva,
Daniel Faraldo, Sharon
Stone, Nicholas Kusenko,
Dolby
23:40 Chłopcy z ferajny
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1990, reż. Martin Scorsese,
wyk. Robert De Niro, Ray
Liotta, Joe Pesci, Lorraine
BraccoFrank Sivero
02:45 Noc magii

TV Trwam
11:05 Mocni w wierze 11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Dar nadziei 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 Czterdzieści nocy
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop Młodych
16:50 100 cudownych miejsc
na świecie 17:00 Co by było
gdyby zwierzęta mówiły?
Niedźwiedź Wojtek 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch to
potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

25
28 października

program tv
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - Wymuszona
upadłość
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Wielkie koty w domu

05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2018
06:45 Pożyteczni.pl
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
- telenowela TVP
14:10 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
07:50 Doradca smaku
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody - program
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi - program
kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Więzy
przyjaźni - serial, prod.
Wielka Brytania, 1988
07:55 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:25 Niedziela z... Polską
Operą Królewską
09:20 Chłopcy
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Modrzejewska - serial
12:30 Nie marnuj jedzenia
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Australia, 2018,
reż. Dan Goldberg
13:30 Monika Sosnowska
13:45 Którędy po sztukę
- Olga Boznańska
13:55 Tamte lata, tamte dni
- Jerzy Kisielewski
14:35 Kocie ślady - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 1971,
reż. Paweł Komorowski,
wyk. Janusz Gajos,
Mieczysław Pawlikowski,
Joanna Jędryka

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Reporterzy. Z życia
wzięte
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

14:00 Elif - serial obyczajowy,
prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - Prześladowania
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna - Liga
Mistrzów
23:10 Historia bez tajemnic
00:05 Ludzie i bogowie
00:55 W sieci szaleństwa
- thriller

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks
- W gronie przyjaciół
- komedia
00:10 Doktor Foster - serial
01:15 ISIS. Źródła przemocy
- cykl dokumentalny

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Top Model
- program rozrywkowy
23:00 Uśpieni
- ﬁlm obyczajowy,
prod. SA, 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
02:05 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:40 Uwaga!
- magazyn
03:00 Noc magii

21:10 Seksmisja
- komedia prod. Polska
Dwaj śmiałkowie,
Maks i Albert zostają
wysłani w rejs ku
przyszłości. Po 53 latach,
budzą się w dziwnym
laboratorium. Kierująca
eksperymentem dr Lamia
stopniowo wprowadza
ich w sytuację: była
wojna, ocalone kobiety
urządziły sobie życie
pod ziemią i - bez
mężczyzn.
23:55 Dyktator
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA
01:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:05 Diabły, diabły
- dramat psychologiczny,
prod. Polska, 1991
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Wojna i pokój - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2016
20:00 Na wschód od Hollywood - To tylko koniec
świata - dramat
21:45 Więcej niż ﬁkcja
23:30 Co dalej? - program
publicystyczny
23:50 Jazz - Nika Lubowicz
00:50 Informacje kulturalne
01:25 Lekkie obyczaje
- Postrzyżyny
- ﬁlm fabularny, prod.
Czechosłowacja

20:00 Księga dżungli
- ﬁlm przygodowy
Wilcza rodzina
przygarnia chłopca,
któremu nadaje imię
Mowgli. Gdy ten podrasta,
zaprzyjaźnia się z czarną
panterą Bagheerą i
niedźwiedziem Baloo.
22:10 Wysoka fala
00:25 Trener bardzo
osobisty
02:25 Castle
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

TVN 7
04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango
telezakupy
07:35 Wiza na miłość
08:35 Ukryta prawda
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska
15:40 Brzydula
- serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:40 Zakochani
po uszy - serial
18:10 Idealna niania
18:55 19 + - obyczajowy
19:25 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska
SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:30 Zielona mila
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 1999, reż. Frank
Darabont, wyk. Tom
Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke
Duncan, James Cromwell,
Michael Jeter, Graham
Greene, Doug Hutchison,
Sam Rockwell
01:25 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
12:25 Święty 12:55 Uzurpatorka 13:55 Kobra - oddział
specjalny 14:55 STOP
Drogówka 15:55 Kobra - oddział specjalny 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 18:00
Policjantki i Policjanci - serial
kryminalny prod. Polska
Policjanci z dwóch komend
codziennie interweniują, począwszy od pijackich melin,
a skończywszy na domowych
kłótniach.
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Poza zasięgiem Były
agent specjalny William
Lansing chętnie zapomniałby
o przeszłości. 23:25
Ryzykanci 00:30 Śmierć na
1000 sposobów 01:25 STOP
Drogówka

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Świat na
wyciągnięcie ręki. Podróż
na Polinezję 11:25 Myśląc
Ojczyzna 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe życiorysy. Wielcy
i mali - Jolanta i Aleksander
Kujawscy 13:30 Msza Święta
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze 14:30
Cena nadziei 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30
Galilejczyk- prezentuje Keith
Garner 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Okiem kamery
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

29 października

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - Prześladowania
09:20 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Wielkie koty w domu

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2018
06:40 Operacja Zdrowie
- Endometrioza
- magazyn medyczny
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - Porwanie
rodzicielskie
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Ojciec Mateusz - serial
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Motel Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

14:10 Na dobre i na złe
- serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Liga Europy - Rangers
FC – Lech Poznań
23:10 Gunman: Odkupienie
- ﬁlm akcji
01:15 W gronie przyjaciół
- komedia obyczajowa
02:50 Dzielnica bankowa
- serial sensacyjny
03:55 Art Noc

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Podatek od miłości
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Bartłomiej
Ignaciuk, wyk. Aleksandra
Domańska, Grzegorz
Damięcki, Roma
Gąsiorowska, Michal Czernecki, Anna Smołowik
00:45 Przynęta
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Kanada, 2000,
reż. Antoine Fuqua,
wyk. Jamie Foxx, David
Morse, Doug Hutchison,
Kimberly Elise
03:15 Uwaga! - magazyn

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
FILM OBYCZAJOWY

22:15 Burleska
Ali, dziewczyna z małego
miasteczka obdarzona
wspaniałym głosem,
decyduje się na ucieczkę
od codziennych trudów
i niepewnej przyszłości
i podąża za swoimi marzeniami do Los Angeles.
Po serii niepowodzeń,
Ali natyka się przypadkiem
na The Burlesque
Lounge, majestatyczny,
ale podupadający teatr,
wystawiający rewię.
01:00 Mr. Deeds - milioner
z przypadku
03:05 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Tu i tam
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1989
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Tamte lata, tamte dni Jerzy Kisielewski
- magazyn
09:00 Hokej - ﬁlm
dokumentalny
09:25 Diabły, diabły
- dramat psychologiczny
11:00 Modrzejewska
- serial TVP
12:30 Hedy Lamarr gwiazda
niebanalna
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2018
13:35 Rok 2020
14:00 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:35 Nazywam się Cukinia
- ﬁlm animowany, prod.
Szwajcaria, Francja, 2016,
reż. Claude Barras

06:00 Nash Bridges - serial
Nash jest policjantem
kierującym grupą
zwalczającą przestępczość
w San Francisco. Po
mieście porusza się
swoją żółtą Barrakudą
z lat siedemdziesiątych,
siejąc postrach wśród
przestępców.
07:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Reporterzy.
Z życia wzięte

04:55 Szkoła
- obyczajowy
05:55 Mango telezakupy
07:35 Wiza na miłość
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Gosia i Ernest - Nowe
Porządki - serial, Polska
15:40 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:40 Zakochani
po uszy - serial
18:10 Idealna niania
18:55 19 + - obyczajowy
19:25 Gosia i Ernest
- Nowe Porządki - serial

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
12:25 Święty
12:55 Uzurpatorka Paola Miranda nie jest szczęśliwa jako
żona prezydenta Meksyku
i postanawia rozpocząć nowe
życie. 13:55 Kobra - oddział
specjalny 14:55 STOP Drogówka 15:55 Kobra - oddział
specjalny 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 18:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Metro - ﬁlm katastroﬁczny Prace budowlane
w centrum Moskwy powodują pęknięcie w ścianie tunelu
jednej z linii metra. 00:25
Wspaniali ludzie 00:55
Śmierć na 1000 sposobów
01:25 STOP Drogówka 02:25
Disco Polo Life

DRAMAT WOJENNY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:50 Wyrok na Franciszka
Kłosa - dramat wojenny
17:35 Co dalej?
17:55 Teresa Gierzyńska
- portret - reportaż
18:15 Którędy po sztukę
- Simon Vouet - magazyn
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Nędznicy
- serial kostiumowy
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Oto jest
głowa zdrajcy
- dramat
23:35 Co dalej?
23:55 Scena muzyczna
01:00 Informacje kulturalne
01:30 Na wschód od Hollywood - To tylko koniec
świata - dramat

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Nietykalni
22:25 Kobieta na Marsie,
mężczyzna
na Wenus
00:05 Gra dla dwojga
02:30 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:25 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Jestem na tak
- ﬁlm komedia,
USA, Australia, 2008,
reż. Peyton Reed,
wyk. Jim Carrey, Zooey
Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Higgins,
Fionnula Flanagan,
Terence Stamp
23:45 Szybko i wściekle - ﬁlm
sensacyjny, USA, 2009, reż.
Justin Lin, wyk. Vin Diesel,
Paul Walker, Jordana
Brewster, Michelle Rodriguez, John Ortiz, Gal Gadot
01:55 Druga strona medalu
02:35 Noc magii

TV Trwam
09:30 Łaska niepojęta 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Po stronie
prawdy 12:50 Świętość
w codzienności
13:30 Msza Święta 14:30 Domek
nr 6 14:55 Antarktyda 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 Do morza
przez serca Kaszubów 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
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» Damian Cechniak jeszcze nie był sobą
w walce z Piortem Niedźwiedzkim

Imieniny na smutno

Pierwsza porażka w sezonie koszykarzy Górnika Trans.eu Wałbrzych
stała się faktem. W derbach lepsi byli koszykarze WKK Wrocław, którzy
wygrali 75:70.

- Państwo wszyscy na mecz?
– wąsata facjata w odblaskowej kamizelce, typowej dla
pracowników ochrony, wyjrzała zza szklanych drzwi, kierując
wzrok na dziesięcioosobową
grupkę sympatyków basketu,
marznących pod zachmurzonym niebem przy ul. Czajczej.
Było półtorej godziny do meczu WKK z Górnikiem, Piotrek
Niedźwiedzki w czerwonej,
klubowej polówce skierował
się dopiero z hotelowego baru
do szatni, za moment wąsacz

miał otworzyć bramy do areny
walk, czyli derbów Dolnego
Śląska. Ciszę przed halą nagle
przerwał ryczący dźwięk czerwono-czarnego mustanga. Ze
sportowego pojazdu, z przepisową maseczką na twarzy,
wysiadł Michał Sitnik, skrzydłowy WKK, wraz z partnerką.
Tak – część fanów zjawiła się
PRZED koszykarzami, głównymi aktorami środowego
spektaklu.
Wczesna mobilizacja przed
halą to rzecz jasna efekt

pandemicznych obostrzeń
i ograniczonej pojemności
trybun. Gdy wąsacz oszczędził
ludziom sterczenia na zimnie i wreszcie wpuścił ich do
obiektu, kulturalnie odebrał
oświadczenia o historiach
przebytych w ostatnim czasie
chorób. To by było na tyle,
jeżeli chodzi o spokój i opanowanie w WKK Sport Center.
Derby przyniosły bowiem
wielkie emocje i zwroty akcji.
Siedząc pół metra od parkietu
z bliska obserwowałem twar-

dą defensywę, przepychanki,
wysiłek koszykarzy i intensywność gry. A za moimi plecami
rozbrzmiewał ogłuszający ryk
wałbrzyskich kibiców, jeszcze
donośniejszy niż ten z silnika
mustanga przed halą.
Derby to gra na serio,
w której nie bierze się
jeńców. Gdy Niedźwiedzki szybko
złapał trzeci faul,
przy ledwie jednym „oczku” na
koncie, i usiadł

Dlaczego przegraliśmy?
Po pierwsze spokojnie, nie ma co robić tragedii. Górnik Trans.eu przegrał z WKK, bo widocznie był tego dnia słabszy,
ale pytanie, dlaczego poległ we Wrocławiu? Dobra, zgadzamy się, rzuty wolne wykonywaliśmy słabo, ale wolne wolnymi…. Co innego zwraca naszą uwagę i budzi niepokój. Kiepska skuteczność rzutów z gry na poziomie niecałych 35 proc.
w tym katastrofalne 20 proc. w próbach zza łuku. W takich meczach i z takimi przeciwnikami to musi się tak skończyć.
Drugi element to asysty. W całym spotkaniu zaliczyliśmy ich jako drużyna ledwie 9, przy 20 WKK. To oznacza, że
biało-niebiescy nie dzielili się prawie w ogóle piłką albo robili to źle. Zespołowość, która była silną stroną Górnika
Trans.eu w tym starciu gdzieś uleciała.
ToP

na ławce, fani Górnika zainto- nowali: „Gdzie jest
Niedźwiedź?
Nie ma, nie
ma go!” Gdy
ten sam gracz,
swe-

go czasu uwielbiany pod
Chełmcem, faulował po raz
piąty, przyśpiewka z trybun
była jeszcze mocniejsza, ale
nie nadaje się do cytowania. Derby to też przecież
prowokacje. Tuż przed przerwą Jakub Koelner trafił z
dziewięciu metrów za trzy,
po czym skierował się w
stronę ławki rezerwowych
Górnika, dumnie wskazując
swoje przyrodzenie. Następnie wykonał gest do
wściekłych sympatyków biało-niebieskich, dający do
zrozumienia, że nie słyszy
ich „pochwalnych” epitetów
w swoją stronę. Po meczu
kilka mocnych słów na temat
swojego postępowania usłyszał od Damiana Durskiego.
Derby to też gra błędów.
Były proste straty, festiwal pudeł i niewykorzystanych szans.
W nerwowej batalii trudne
życie miał w szczególności
Krzysiek Jakóbczyk, który,
zamęczony przez zasieki defensywne WKK, przyjmował
przy rzutach bardzo niesymetryczne pozy w powietrzu.
Efekt męczarni – 6/19 z gry.
Górnik w drugim kolejnym sezonie jest na ligowym dnie w
skuteczności rzutów wolnych,
duet Ratajczak-Cechniak trafił
tylko 2 z 11 prób za 1. Trochę
nieprzyjemności na temat
swojej gry nasłuchał się z
trybun z kolei Karol Kamiński,
niewidoczny na parkiecie w
trzecim meczu z rzędu.
14 października, w dzień
derbów, obchodziłem imieniny. Okazało się, że na smutno.
Data meczu to jednak także
Dzień Nauczyciela, a więc
okazja dla Górnika do wyciągnięcia lekcji z tej porażki i
powrotu na parkiet silniejszym
w kolejnych meczach.
WKK Wrocław – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 75:70
Górnik Trans.eu: Koperski 17, Jakóbczyk 12,
Bojanowski 11 (10
zb.), Ratajczak 8,
Cechniak 5, Malesa 5, Zywert
5, Wróbel 4,
Kamiński
2.
Dominik
Hołda
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» Bardzo dobry mecz zaliczyli
koszykarze Górnika, którzy momentami
„fruwali” nad głowami rywali

Taki oto głośny plusk lidera
Górnik Trans.eu Wałbrzych szybko zapomniał o środowej porażce w derbach z WKK Wrocław. Tym razem we własnej hali biało-niebiescy pokonali dotychczasowego lidera Suzuki 1 Ligi, Grupę Sierleccy-Czarni Słupsk aż 90:69! I to nam się podoba.
Był grudzień 2019 roku.
Niedzielny poranek. Zaraz
po odespaniu imprezy firmowej, włączyłem telewizor, by
zobaczyć w akcji z odtworzenia Górnika, który dzień
wcześniej grał w hali Gryfia
z Czarnymi Słupsk. Nasi po
dobrej grze zwyciężyli wtedy
na trudnym terenie 80:75, ale
ta niedziela nie była dla mnie
radosna. Gdy podziwiałem
grę biało-niebieskich, z przedpokoju dochodziły do mnie
niepokojące dźwięki. Byłem
w kwadracie sam, myślałem
więc, że się przesłyszałem.
Po chwili otworzyłem drzwi,
by upewnić się, że wszystko
ze mną – i z wynajmowanym
mieszkaniem – jest tip-top. To,
co ujrzałem po drugiej stronie,
sprawiło, że musiałem zbierać
szczękę z podłogi. „Orzeźwiły”
mnie spadające z sufitu strumienie wody, intensywnością

opadania przypominające
wodospad Niagara. Kropla
po kropli lądowały na drewnianych panelach. Szok! Czym
prędzej włączyłem pauzę meczu i pognałem po ręczniki i
ścierki. Okazało się, że sąsiad
z góry „nie dopilnował” węża
od pralki, tym samym zapewniając mi do obiadu zajęcie,
polegające na ratowaniu się
w blokowisku przed powodzią.
Tak, od tego momentu Czarni Słupsk kojarzyli mi się z
zalanym mieszkaniem. W sobotę, już w sezonie 2020/21,
ponownie mieli wprowadzić
trochę rozżalenia na mojej
twarzy. Jako niepokonany
lider Suzuki 1 Ligi zawitali do
Aqua-Zdroju, by zatopić Górnika. Tego samego Górnika,
który po porażce w derbach
we Wrocławiu miał pływać z
kołem ratunkowym. Ostatecz-

nie na głębokiej wodzie znaleźli się goście, którzy przez
sześć i pół minuty pierwszej
kwarty nie mogli w Wałbrzychu trafić z gry. Ekipa Łukasza
Grudniewskiego korzystała
po obu stronach parkietu z
Damiana Cechniaka, więcej
miejsca do rzutu miał Krzysztof Jakóbczyk. Niezwykle skuteczna była z kolei zespołowa,
oparta na pomocy obrona biało-niebieskich. Efekt? 45:23
do przerwy dla Górnika!
W grudniu musiałem włączyć pauzę meczu z Czarnymi
z powodu przymusowego
prysznica z sufitu. Z kolei
dla trenera gości, Mantasa
Cesnauskisa, sobotni mecz
zatrzymał się w pierwszej
połowie, gdy zagotowany
szkoleniowiec otrzymał drugie przewinienie techniczne
i został wyrzucony do szatni
(jemu akurat prysznic, i to

zimny, bardzo by się przydał).
Tylko jeden punkt do przerwy

zanotował Adrian
Kordalski. Wybrany

Obrona, że mysz
się nie prześlizgnie
Trener Grudniewski ma „fioła” na punkcie defensywy.
sywy. I było to widać jak na dłoni w starciu
przeciwko Czarnym. Wałbrzyszanie często
bronili na całym boisku, non stop wywierali presję na zawodniku z piłką, skutecznie
uprzykrzali również życie liderowi słupszczan,
Adrianowi Kordalskiemu, ponadto udanie bili
się pod tablicami. Ktoś powie, nasi mieli ułatwione zadanie, bo u rywali zabrakło mierzącego 206 cm wzrostu Dawida Słupińskiego.
Guzik to nas obchodzi. To problem Czarnych.
Gdy u nas nie grał Damian Cechniak, żaden
z przeciwników nie płakał z tego powodu.
Wręcz przeciwnie. Co do Cechniaka. Widać,
że nasz „kolos” powoli odzyskuje formę. Za
dwa-trzy tygodnie Damian powinien być już
tym Damianem, którego chcielibyśmy oglądać. A wtedy niejeden po przeciwnej stronie
parkietu będzie miał pełne portki.
ToP

do najlepszej piątki sezonu
2019/20 rozgrywający Czarnych wyraźnie oblał test na
lidera, wyróżniając się jedynie
krwistoczerwonym irokezem
na głowie. W drugiej połowie
słupszczanie próbowali w
Aqua-Zdroju trzymać głowę
ponad taflą wody za sprawą
Piotra Śmigielskiego i Huberta Pabiana. To było jednak
za mało na Górników, bo
słupszczan zalała wzburzona
fala celnych rzutów Jakóbczyka (25 punktów w całym
spotkaniu).
Przed rokiem sąsiad zszedł
z góry, zajrzał do przedpokoju
i chyba żałował, że nie wziął
kaloszy. Potwierdził wprawnym okiem zalanie drewnianych paneli, po czym zamienił
dwa słowa z właścicielem
tych czterech ścian, kierując
sprawy do ubezpieczyciela.
Ubezpieczenia od niepowodzeń zabrakło w sobotę u
Czarnych, którzy skazali się
na skuteczność z gry na poziomie 34 procent. A Górnik?
Wyszedł z tej batalii suchy jak
pieprz!
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 90:69 (22:9,
23:14, 20:24, 25:22).
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk
25, Malesa 12, Cechniak 10,
Zywert 10, Ratajczak 10, Koperski 9, Kamiński 7, Wróbel
5, Bojanowski 2, Podejko 0.
Dominik Hołda
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