B E Z P Ł A T N Y T Y G O D N I K A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J | NR 47 (53) | 2 4 L I S T O PA D A 2 0 2 0

| NAKŁAD: 10.000 EGZEMPLARZY
| ISSN 2719-521X

Covid to jest bardzo
dziwna i podstępna
choroba

str. 9

Wrzućcie na luz

Fot. użyczone (LOT AW)

W A Ł B R Z YC H | BOGUSZÓW-GORCE | CZARNY BÓR | G ŁU S Z YC A | J E D L I N A - Z D R Ó J | MIEROSZÓW |STARE BOGACZOWICE | S Z C Z A W N O - Z D R Ó J | Ś W I D N I C A | Ś W I E B O D Z I C E |WALIM

Drogie majteczki
w kropeczki

str. 4

To nie mogło się
udać. A jednak!

str. 7

Podzamcze - miejsce
na ziemi
str. 14-15

ZOSTAŃ OPIEKUNEM SENIORA W NIEMCZECH
REKRUTACJA TRWA BEZ PRZERWY!

350€
NY

ZA ŚWIĄTECZ
WYJAZD

NOWY ADRES!
WAŁBRZYCH, UL. SŁOWACKIEGO 13

BEZPIECZNA PRACA,
BEZPIECZNA PODRÓŻ, PEWNE PIENIĄDZE

TEL. 509 892 436 | 789 218 008

REKLAMA

DO

ZAPEWNIAMY PRZESZKOLENIE
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD PODSTAW!

REKLAMA

WANY
GWARANTO
S
U
BON

2

FAKtY

WIESZ CO | NR 47/24.11.2020 r.

Czy wiesz, że…

Jedynym świadkiem dawnej
świetności jest żywopłot,
który obecnie ma formę rozgałęzionych drzewek. Przez
krótki czas urządzono tu
boisko do koszykówki. Po
rewitalizacji parku (w latach
2012-2014) znajdują się tu
stoliki szachowe, dokonano
nowych nasadzeń, a ścieżki
wysypano żwirem.
Red
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Jak co tydzień kawał gazety do czytania
Skoro czytacie te słowa, to znaczy, że albo przeglądacie nas w wersji papierowej, albo
ściągnęliście numer ze strony www.wieszco.pl. Mamy prośbę do tych, którzy trzymają
nasz tygodnik w dłoniach. Złapcie kciukiem oraz palcem wskazującym za pierwszą i
ostatnią stronę. Czujecie?
Nie, nie chodzi o zapach farby
drukarskiej. Tylko o grubość gazety.
Choć jesteśmy ledwie tygodnikiem
lokalnym i do tego bezpłatnym, więc
moglibyśmy drukować dużo mniej
stron, ale mamy szacunek do naszych
czytelników. I wychodzimy z założenia, że albo coś robimy porządnie,
dając radość z lektury WieszCo, albo
w ogóle. Rozumiecie – z lektury! A
nie z przeglądania, czy też jak kto woli

z kartkowania. U nas na 28 stronach
znajdziecie porządną dawkę publicystyki, podlaną ironicznym sosem
z domieszką charakterystycznej dla
nas stylistyki. U nas jest co czytać, bo
robimy porządną gazetę.
Jeśli tak uważacie i chcielibyście
zasugerować nam pewne tematy,
napiszcie do nas. Może słyszeliście o
jakimś ważnym wydarzeniu, o którym
jakimś cudem zapomnieliśmy lub zna-

cie fajną postać, o której myślicie, że
warto byłoby napisać większy artykuł.
No to na co czekacie? Dajcie nam znać.
Oprócz wyrażania opinii, piszcie do
nas o ciekawych sprawach. Na maile
czekamy pod adresem: redakcja@
wieszco.pl.
I na koniec tradycyjne przypomnienie.
To, że jesteśmy w blisko 150 punktach
kolportażu na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej, to już na pewno wiecie.
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POGODA
Wtorek 24.11
Temp. 6/2
zachmurzenie duże
Środa 25.11
Temp. 7/2
zachmurzenie małe
Czwartek 26.11
Temp. 8/2
przelotne opady

W nich znajdziecie wersję papierową
naszego tygodnika. WieszCo możecie też czytać on-line, ściągając co
tydzień cały numer w formacie PDF.
Czyli na komputer lub smartfona. Wystarczy, że wejdziecie na stronę www.
wieszco.pl, a tam oprócz aktualnego
wydania znajdziecie też wszystkie
numery archiwalne. Od roku, bo tyle z
wami jesteśmy, trochę się tego zebrało.
Redakcja

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

RYS: Marcin Skoczek

ta Hermanna Duboisa oraz
fontanna ozdobiona figurką cherubinka z mosiądzu.
Było to miejsce zachęcające
do odpoczynku na licznych
ławkach oraz umożliwiające
podziwianie widoków okolicznych gór.
Róże, pergole i posągi nie
zachowały się do naszych
czasów. Ostatnią konstrukcję
zdemontowano w 2006 r.

Fot. użyczone (widokówka ze zbiorów Pracowni Regionalnej Biblioteki pod Atlantami

W Parku im. Jana III Sobieskiego, od strony ulicy
Lotników i Schmidta wciąż
widać miejsce, w którym w
1931 r. założono rosarium
(Rosengarten). Trzy tarasy
wkomponowano w stok o
leśnym charakterze. Postawiono ozdobne pergole,
które obsadzano ozdobną
roślinnością. Znajdowała się
tu także rzeźba górnika, dłu-
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Piątek 27.11
Temp. 7/2
przelotne opady
Sobota 28.11
Temp. 7/1
pochmurno
Niedziela 29.11
Temp. 6/2
zachmurzenie duże
Poniedziałek 30.11
Temp. 6/2
przelotne opady
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Na Dolnym Śląsku trwają przygotowania trzech placówek przeznaczonych
dla chorych na COVID-19. Powstaną one w Legnicy, Wałbrzychu i Lubinie.
Dzięki nim baza dostępnych łóżek zwiększy się o ponad 230 miejsc.

czytamy w komunikacie prasowym
wypowiedź prezesa KGHM Polska
Miedź Marcina Chludzińskiego.
Spółka przystąpiła już do realizacji zadania. Strona medyczna oraz
administracyjna leży po stronie

wojewody oraz szpitali patronackich. To oni zapewnią odpowiednie zgody, kadrę i sprzęt. Koszty
budowy poniesie Skarb Państwa.
Z polecenia premiera Mateusza
Morawieckiego dziewięć spółek

Skarbu Państwa utworzy łącznie
16 szpitali tymczasowych w 7
województwach. Cztery takie
placówki powstaną na Mazowszu, cztery w Małopolsce, trzy na
Dolnym Śląsku, dwa na Śląsku
oraz po jednym w Wielkopolsce,
na Pomorzu i Kujawach. Liczba
dostępnych łóżek dla chorych z
koronawirusem zwiększy się dzięki
temu o blisko 3 tysiące.

Wrzućcie na luz

zeum Kolejnictwa, Zamek Książ,
Park Linowy Jedlina-Zdrój, Zamek Grodno, Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu, Stara Kopalnia.
Moglibyśmy tak wyliczać i wyliczać. Na pewno macie swoje
preferencje, więc niczego nie
zamierzamy wam narzucać.
Siedzicie w domach częściej
niż dotąd, więc poszperajcie w
sieci, wynajdując dla siebie te
odpowiednie „miejscówki” w
regionie.
Warunek jest jednak taki, by
w wybranym hotelu, czy miejscu, do którego zamierzacie się
wybrać, na przykład wiosną
przyszłego roku, można było
realizować bon turystyczny.
Bazę obiektów umożliwiających taką właśnie formę płatności na terenie Aglomeracji
Wałbrzyskiej znajdziecie pod
adresem strony internetowej:
www.lotaw.pl. Wchodźcie

tam i wybierajcie. Wachlarz
możliwości jest tak szeroki jak
autostrada Katy w Houston.
Obiekty z Aglomeracji Wałbrzyskiej, w których można
zrealizować bon turystyczny,
a których jeszcze w bazie LOT
AW nie ma, mogą w każdej
chwili przesłać swoje zgłoszenia na maila: lot@lotaw.pl.
Powinno ono zawierać kilka
istotnych informacji: nazwę
obiektu, adres i telefon kontaktowy, opcjonalnie krótki opis
oferty, ale także minimum jedno zdjęcie. Żyjemy przecież w
czasach obrazkowych. Dobry
wygląd to podstawa.
Przekonaliśmy was? Przeglądajcie, wybierajcie, rezerwujcie. Sobie zrobicie przyjemność, a innym pomożecie.
Bon turystyczny w końcu będziecie musieli zrealizować.
Tomasz Piasecki

Mamy już dość przeglądania statystyk
związanych z covidem i czytania, że
koronawirus „to i tamto”. Proponujemy
wam chwilę wytchnienia od głównego
tematu zalewającego media. A gdyby
tak już dzisiaj zaplanować wiosenną
wędrówkę?! Na przykład po atrakcjach
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wykorzystując przy okazji bon turystyczny.
No i jak, spodobała wam się
taka wizja? My ją „kupujemy”,
bo przecież do cholery ta pandemia musi się kiedyś skończyć i wreszcie wróci jako taka
normalność. Otworzą knajpki,
będzie można nadrobić zaległości w zwiedzaniu ciekawych miejsc, wyjechać gdzieś
chociaż na dzień lub dwa,
żeby odreagować siedzenie w
domach. Mamy nadzieję, że to
się stanie szybciej niż później.
Tej wersji się trzymajmy.
Na pewno jeszcze wielu z
was ma gdzieś w szufladzie
schowany kawałek papieru,

warty 500 lub nawet 1000 zł,
którym nie zdążyliście zapłacić
choćby za nocleg lub jakiś
wymarzony obóz sportowy.
Wyszperajcie bon turystyczny,
bo przecież można go wykorzystać do marca 2022 roku.
Jest czas, by dokładnie przemyśleć, gdzie i na co go wydacie. Pewnie, że możecie z nim
pojechać w Pieniny, nad Bałtyk
lub pożeglować nad Śniardwy.
Fajnie, gdybyście jednak pomyśleli, jak wesprzeć lokalny
biznes turystyczny, pomagając
miejscowym pensjonatom, czy
gospodarstwom agroturystycz-

nym, wykorzystując „u nas”
bon na miejscowe atrakcje.
A tych jest w regionie przecież od zatrzęsienia.
Jesień to dobry czas na
planowanie wyjazdów. Podróżowanie z dziećmi, mimo
że jesteście z nimi w domach
podczas zdalnego nauczania,
jest świetnym sposobem na
wspólne spędzanie czasu. W
Aglomeracji Wałbrzyskiej znajdziecie mnóstwo ciekawych
turystycznie miejsc atrakcyjnych dla najmłodszych. Przykłady? Proszę bardzo, nawet
te najbardziej oczywiste: Mu-
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Fot. użyczone (LOT AW/Sebastian Mateńczuk)

» Zaplanujcie swoją podróż po regionie z
wykorzystaniem bonu turystycznego

SCB

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

W Wałbrzychu powstanie szpital polowy
„Naszym priorytetem jest przygotowanie jak największej ilości łóżek w trzech lokalizacjach do końca
roku. To jest potężna operacja logistyczna. Działamy w myśl hasła:
Dbamy-Pomagamy-Chronimy” –
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Toyota nagrodzona
Fabryka Toyota Motor Manufacturing Poland została laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Po raz 24 kapituła plebiscytu przyznała najstarsze
w Polsce regionalne wyróżnienia gospodarcze.

- Ta nagroda to dla nas ogromne wyróżnienie. Od początku
funkcjonowania staramy się zasłużyć sobie na miano dobrego
obywatela lokalnej społeczności.
Obecnie nasze wsparcie to głów-

nie autorskie projekty zgodne z
priorytetami firmy i oczekiwaniami lokalnej społeczności potwierdzanymi w corocznych badaniach.
Są nimi: ochrona środowiska,
bezpieczeństwo na drogach, mo-

bilność, edukacja techniczna i
sport – podkreśla prezes Toyota
Motor Manufacturing Poland
Dariusz Mikołajczak.
W 2009 roku na terenie fabryki
w Wałbrzychu powstał program
wolontariatu o nazwie „PoMOC z
Toyoty”. Do tej pory ponad 40%
załogi w Wałbrzychu wzięło udział
w tym projekcie realizując łącznie
ponad 300 projektów.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Fabryka Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach została wyróżniona w kategorii „firmy najlepiej współpracującej ze społecznością
lokalną”.
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Drogie majteczki w kropeczki
Cztery razy po dwa razy, osiem razy raz po raz, o północy ze dwa
razy i nad ranem jeszcze raz. Czy to algorytm, którym kierowali się
w Ministerstwie Kultury przyznając dotacje artystom? Tego nie wiemy, bo z matmy byliśmy tumanami, ale o ile tornado czy suszę można jakimś cudem przewidzieć, o tyle chyba nikt nie wpadłby na to,
kto oraz ile szmalu może dostać z Funduszu Wsparcia Kultury.
Żeby nie było, sam pomysł o skierowaniu przez rząd pomocy do muzyków, czy aktorów był niemal tak
dobry i potrzebny jak interwencyjny
skup zniczy i chryzantem (wcale
sobie nie dworujemy), ale sposób rozdysponowania publicznych
środków (podobno 400 mln zł), już
zdecydowanie mniej. I tak na dobrą
sprawę nie wiemy do końca, czy w
tej historii są zwycięzcy. Raczej sami
ranni. Więcej pomysłowości oraz
inwencji miał chyba Jan Suzin zapowiadający przed 40 laty dziennik
telewizyjny, niż minister kultury Piotr

Gliński, dzieląc państwową kasę
między artystów.
Mamy przekonanie graniczące z
pewnością, że chciano dobrze, ale
wyszło tak sobie. Fundusz Wsparcia Kultury miał przekazać ponad
dwóm tysiącom podmiotów pomoc
finansową. Świetnie, gdyby ten
szmal skierowano do dźwiękowców,
oświetleniowców, inspicjentek lub
pracowników technicznych. Ludzi
drugiego lub nawet trzeciego planu,
bez których żadne przedstawienie,
czy koncert nie ma się prawa odbyć.
Kasę miały jednak przytulić czę-

ściowo też gwiazdy estrady. Może
i prowadzące działalność, płacące
podatki i zatrudniające ludzi, ale dlaczego z podobnie sowitej i bezzwrotnej pomocy nie mogli np. skorzystać
przedsiębiorcy?! Generujący przecież
niemały procent PKB.
Takiej Beacie Kozidrak zapisano
jakieś 750 tys. zł. Więcej niż niejednemu teatrowi czy też filharmonii.
Swoje mieliby zgarnąć bracia Golcowie (prawie 2 mln zł), także zespoły
disco polo. Weekend i Bayer Full
– po jakieś pół „melona”. Chcemy
wierzyć, że akurat w tym drugim

przypadku minister Gliński pomylił
Bayer i Bayern, chcąc pomóc klubowi
Roberta Lewandowskiego. Szybciej
na sankach zjedziecie z jakiegoś
pagórka na Zanzibarze niż wskażecie dokonania artystyczne Sławka
Świerzyńskiego z Bayer Full. To kilka
pierwszych z brzegu przykładów.
Ogromne kwoty z kieszeni podatnika mieli otrzymać także inni znani
piosenkarze, nierzadko prowadzący
jednoosobowe działalności. Na wymienienie większości z nich nie ma tu
miejsca, więc wspomnijmy o niektórych gwiazdach, jak Grzegorz Hyży,

Fot. użyczone (TMMP)

4

czy Piotr Kupicha. Żebyście wiedzieli
w czym rzecz. Nie chciano przyznać
żadnej „kuroniówki”, ale po kilkaset
tysięcy złotych publicznych pieniędzy.
Podobno na wsparcie mogli liczyć artyści, którzy utracili połowę
przychodów za zeszły rok. Taki był
algorytm. Tacy Golcowie czy Kozidrak, zarabiający miliony w latach
prosperity, teraz nie mają co do
garnka włożyć. Jak przy tym wyglądają brednie ekonomistów, którzy
naigrywali się z przedsiębiorców, że
ci nie mają poduszki finansowej i nie
potrafią przetrwać trudnego okresu.
Najwięksi artyści, opływający przez
lata w luksusy, mogli w tym czasie
oszczędzić na kilkadziesiąt pierzyn,
przez które na pewno by nie poczuli
ziarnka w postaci pandemii koronawirusa. Bogacze mogli otrzymać
setki tysięcy złotych, a aktorom na
prowincji, jedzącym dotąd bułkę z
bananem z Biedronki, pozostała do
przeżycia sama sucha… bułka.
W resorcie kultury broniąc się mówili, że stworzyli mechanizm umożliwiający artystom na równych prawach
uzyskanie rekompensaty z tytułu poniesionych strat. Że nie decydowały
sympatie, ale wypracowany algorytm.
Wypłaty szybko zawieszono do czasu
wyjaśnienia sprawy i zweryfikowania
całego tego bałaganu. Algorytmy
mają jednak to do siebie, że nie spadają z nieba, nie rosną na drzewach,
nie można ich kupić jak czekoladę w
sklepie. Tworzą je ludzie. Zasadne jest
więc pytanie, kto je stworzył i na jakiej
podstawie? Może zamiast uzależniać
wysokość wsparcia od przychodu,
należało sprawdzić stałe koszty artystów lub liczbę zatrudnionych osób.
Żeby uniknąć podejrzeń, że państwo
finansuje życie na wypasie ludzi,
którzy przecież dalej dostają kasę z
praw autorskich, a nierzadko również
z kontraktów reklamowych.
Tacy goście jak minister Gliński, przypominają nam, że stereotyp o nieodpowiednich ludziach na wysokich stołkach, nie wziął się z kapelusza. Łatwiej
sforsować drzwi antywłamaniowe do
jubilera niż nadążyć za pomysłami
ministerstwa kultury. Tak wczytujemy
się w komentarze po decyzji Funduszu
Wsparcia Kultury, głupio uśmiechamy
pod nosem, drapiemy w łysinę i…
właściwie zastanawiamy tylko nad
jednym. Czy oni nie mają wstydu?
Zachodzimy w głowę, komu będą
przygrywać gwiazdy estrady, które
przetrwają ciężkie czasy, gdy ludzi nie
będzie stać kupić biletu na ich koncert?
Tomasz Piasecki
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Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, strażnicy miejscy
z Boguszowa-Gorc zakupili nowe urządzenie, pomocne przy uruchamianiu silników samochodowych.

Niewielkie, ale o dużej mocy rozruchowej,
pozwoli pomóc osobom mającym problemy z
porannym odpaleniem silników swoich pojazdów. Zima w naszym regionie bywa sroga, a
siarczyste mrozy już niejednemu z mieszkańców

uprzykrzyły życie, gdy zmrożone akumulatory
nie były w stanie odpalić silników.
Stąd decyzja strażników, do których w tym
roku już kilkukrotnie dzwonili potrzebujący
pomocy kierowcy. Utrudnieniem zawsze była ko-

nieczność podjechania pojazdem służbowym w
taki sposób, aby można było wspomóc odpalenie silnika za pomocą kabli rozruchowych. Teraz
takiego problemu już nie będzie. W razie kłopotów z odpaleniem pojazdu z powodu słabego
akumulatora, można zadzwonić pod numery
telefonów Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. Oto one:74 844 92 93 lub numer telefonu
patrolu będącego w terenie: 512 647 570.
Jeżeli tylko strażnicy będą pełnili służbę, na
pewno postarają się pomóc w kłopocie.
SCB

Fot. użyczone (Obwodnica Wałbrzych)

» Budowa obwodnicy to najważniejsze zadanie inwestycyjne nie tylko na przyszły rok, ale w powojennej historii Wałbrzycha

Ambitny budżet z inwestycjami
Prezydent Roman Szełemej przedstawił plany finansowe na rok
2021. Przygotowany budżet miasta jest ambitny i obejmuje wiele
dziedzin życia. Mimo pandemii Wałbrzych nie zamierza odpuścić kilku ważnych dla miasta inwestycji.
Oto najważniejsze liczby wałbrzyskiego budżetu na 2021 rok: przewidziane dochody – 882 025 756 zł,
z czego 558 773 505 zł to dochody
własne. Planowane wydatki wyniosą
– 947 649 904 zł, a powstały deficyt
w kwocie 65 624 148 zł ma zostać
częściowo pokryty z niewykorzystanych
środków finansowych bieżącego budże-

tu. Pozostała część kwoty uzupełniona
zostanie kredytem. Finansowo miasto
2019 rok może uznać za udany. Wypracowana nadwyżka zbliżyła się do
76 mln zł, co pozwoliło spłacić ponad
45 mln zł zobowiązań.
- Mimo pandemii i ogromnych
trudności organizacyjnych, przygotowaliśmy na czas budżet miasta na

2021 rok. To budżet, w którym aż 298
mln zł przewidzieliśmy na inwestycje.
Nie zwalniamy z remontami dróg, budową mieszkań oraz modernizacjami
kamienic. To będzie rok kontynuowania inwestycji, które zmieniają nasze
miasto – mówi prezydent.
Roman Szełemej zauważa, że dzięki
remontom zmienia się wygląd miasta.

Stąd kontynuacja frontu modernizacyjnego, który ma w dalszym ciągu
służyć w budowaniu miejsc pracy.
Wszystko wiąże się z utrzymaniem
infrastruktury gospodarczej w celu
zachowania miejsc gastronomicznych
i noclegowych dla pracowników,
którzy dbają o budowy, jak choćby
obwodnica. Gospodarz miasta pod-

Fot. (UM Boguszów-Gorce)

Strażnicy pomogą odpalić auto
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kreśla również, że władze miasta
muszą oszczędzać, ale bardziej będzie
to nakierowane na urzędy.
W przyszłym roku natomiast mają
być zakończone prace nad wspomnianą już obwodnicą, ma być przebudowana ulica 1 Maja, rozpocznie się
modernizacja stadionu na Nowym
Mieście. Według informacji przekazanych przez prezydenta, są na to
zabezpieczone fundusze. Dodatkowo
pomoc otrzymają instytucje kulturalne
i sportowe, które ucierpiały przez
pandemię. Mowa tu o Aqua-Zdroju, Zamku Książ, czy Teatrze Lalki i
Aktora, ale będzie to się wiązało z
bieżącą ich działalnością. Główne
zadania inwestycyjne na rok 2021
to: kontynuowanie budowy obwodnicy Wałbrzycha (blisko 110 mln zł),
inwestycje planowane do realizacji
w ramach umowy zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (chodzi
głównie o remonty kolejnych kamienic i dróg, blisko 66 mln zł), inwestycje
planowane do realizacji w ramach
środków pozyskanych z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
(ponad 21 mln zł), remont dawnego
domu dziecka przy ul. Moniuszki,
gdzie przeniesie się Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii z miejscem dla
70 wychowanków (ponad 9 mln zł),
remont z termomodernizacją willi przy
ul. Matejki 5 z przeznaczeniem na
siedzibę domu dziennego seniorów
i organizacji pozarządowych (ponad
4,7 mln zł), przebudowa dawnego
budynku MOPS przy ul. Beethovena
na lokale socjalne i noclegownię z
zapleczem dla wsparcia osób bezdomnych (3,5 mln zł) oraz prace
projektowe związane z remontem stadionu na Nowym Mieście (2,7 mln zł).
SCB

REKLAMA
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Świdnica bez jarmarku
Wyjątkowo zła wiadomość dla świdniczan. Jarmark Bożonarodzeniowy w tym roku niestety się nie odbędzie. Pandemia
wzięła górę...

Do połowy listopada istniała jeszcze iskierka nadziei, że uda się bezpiecznie przeprowadzić jedną ze sztandarowych dla miasta
imprez. – Długo zwlekaliśmy z podjęciem
decyzji w kwestii zorganizowania w tym

roku Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak
ze względu na dynamicznie rozwijającą się
sytuację związaną z pandemią COVID-19 i
wprowadzaniem kolejnych restrykcji, których konsekwencji nie jesteśmy w stanie

przewidzieć, zdecydowaliśmy, że w roku
2020 jarmark w Świdnicy się nie odbędzie.
Jest nam niezmiernie ciężko przekazywać
tę informację, ponieważ świdnicki jarmark
co roku, od wielu już lat, towarzyszy mieszkańcom w przedświątecznym czasie, ale
musimy mieć na względzie bezpieczeństwo,
jak również dobro potencjalnych wystawców
oraz odwiedzających – mówi Jacek Piekunko,
dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Fot. KaR
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KaR

Fot. użyczone (USK)

» Lekarze uratowali dwa
życia – matki zakażonej
wirusem SARS-CoV-2 i jej
maleńkiej córeczki

To nie mogło się udać. A jednak!
Ginekolodzy we współpracy z anestezjologami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wykonali bezprecedensowy zabieg cesarskiego cięcia u ciężarnej
świebodziczanki ze skrajną niewydolnością oddechową.
Ewelina ze Świebodzic pamięta
tylko, że źle się czuła. – Gorączkowałam, nie mogłam swobodnie
oddychać – wspomina. Myślała,
że to przeziębienie, ale test, który
wykonano w wałbrzyskim szpitalu,
wskazał zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Ponieważ pacjentka była w
ciąży, trafiła do I Kliniki Ginekologii
i Położnictwa USK przy ul. Chałubińskiego we Wrocławiu, która jest
dedykowana położnicom, chorym
na COVID-19. – Nie wiem, co było
dalej, nie pamiętam, dopiero dociera
do mnie, że moja córeczka jest już na
świecie – dodaje kobieta.
- Choroba przebiegała bardzo
ciężko, a badania obrazowe wy-

kazały dynamicznie postępujące
uszkodzenie płuc. Chora nie była
w stanie samodzielnie oddychać,
musieliśmy podłączyć ją do respiratora i wprowadzić w stan śpiączki
farmakologicznej – mówi prof. Waldemar Goździk, kierownik Kliniki
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
wrocławskiego szpitala.
Położnicy z II Kliniki Ginekologii
i Położnictwa przy ul. Borowskiej
przejęli walkę nie o jedno, a o dwa
życia. Pacjentka była wówczas w
27/28 tygodniu ciąży. – To bardzo
trudny czas. Dziecko nie jest jeszcze
w pełni rozwinięte, aby bezproblemowo funkcjonować samodzielnie
poza organizmem matki – wyjaśnia

prof. Mariusz Zimmer, kierownik
II Kliniki Ginekologii i Położnictwa
USK. – Trzeba było ustalić optymalny moment rozwiązania ciąży
w tak skrajnie ciężkim stanie matki
– dodaje.
Wobec braku skuteczności leczenia respiratorem, podjęto decyzję
o podłączeniu kobiety do ECMO,
urządzenia do pozaustrojowego
natleniania krwi, stosowanego w leczeniu zespołu ostrej niewydolności
oddechowej lub ostrej niewydolności
serca. Dawało to jedyną możliwość
uratowania matki, a jednocześnie
umożliwiało przedłużenie czasu
trwania ciąży, dając dziecku większe
szanse na przeżycie po urodzeniu.

Przez podłączenie pacjentki do
ECMO zabieg cięcia należy zaliczyć
do unikatowych zabiegów w położnictwie – nikt do tej pory nie miał
takiego doświadczenia. Dziewczynka
przyszła na świat w 29. tygodniu
ciąży, ważyła 1440 g i otrzymała 7
punktów w skali Apgar.
Świebodziczanka jeszcze dwa
tygodnie po przyjściu córki na świat
nie miała świadomości, że została
mamą. W trakcie terapii ECMO
pacjentka przeszła dwie kolejne
operacje, spowodowane intensywnym krwawieniem, nietypowym w
normalnym przebiegu pooperacyjnym. Ostatecznie ECMO udało się
bezpiecznie odłączyć po 9 dniach,

a w kolejnych dniach pacjentkę
odłączono także od respiratora.
Całkowity czas pobytu na Oddziale
Intensywnej Terapii trwał ponad
miesiąc.
Gdy stan Eweliny poprawił się,
została przekazana na oddział
położniczy, gdzie w końcu mogła
zobaczyć Amelkę. Wynik ostatniego prześwietlenia płuc pacjentki
zaskoczył lekarzy. Po zmianach,
jakie wywołał w nich COVID-19,
pozostały niewielkie ślady. U dziecka testy na obecność koronawirusa
od początku były negatywne.
Wkrótce obie dzielne pacjentki
wyjdą do domu.
KaR

FAKtY

Inwestują w bazę sportową
Baza sportowa w Świebodzicach doczeka się inwestycji. Zawodnicy Victorii (każdej kategorii wiekowej) już zacierają ręce i czekają
na pojawienie się piłkochwytu i tablicy wyników na obiekcie, na
którym trenują.

W ramach konkursu na „Poprawę bazy
sportowej” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
OSiR Świebodzice wraz z MKS Victoria Świe-

bodzice uzyskał dofinansowanie w wysokości
21 tys zł na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności stadionu piłkarskiego
im. Ludwika Paluszaka w Świebodzicach.
» Wystawę ŻIH można obejrzeć na
deptaku przy ul. Dworcowej w Żarowie
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Na co liczyć mogą mieszkańcy miasta korzystający z bazy sportowej? W ramach dofinansowania zrealizowana zostanie budowa
piłkochwytu zabezpieczającego wypadanie
piłek na drogę krajową 35 (każdy trenujący
na obiekcie wie, jak dobra to będzie zmiana),
poprawę oświetlenia boiska treningowego,
oraz zakup i montaż tablicy wyników (zegara
stadionowego).
Całość zadania przekroczy wartość 50 tys.
zł. Efektami podzielimy się pod koniec roku.
KaR

Fot. użyczone (UM Świebodzice)
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Uratowane przed
oddaniem „na złom”

REKLAMA

Fot. użyczone (GCKiS)

Głównym nurtem pracy Żarowskiej Izby
Historycznej jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów zwiedzającym, w tym przypadku 12-tysięcznej
społeczności zamieszkującej gminę Żarów oraz wszystkim zainteresowanym. A
tych nie brakuje, i to już od 10 lat...
Swoją działalność Żarowska
Izba Historyczna zainaugurowała dokładnie 10 lat temu. –
Założona została, przy współpracy z pracownikami ówczesnego Żarowskiego Ośrodka
Kultury, przez byłą burmistrz
miasta Lillę Gruntkowską. Była
to pierwsza Izba Pamięci funkcjonująca na terenie naszego
regionu. Przez 8 lat siedzibą
Żarowskiej Izby Historycznej
był budynek byłego Żarowskiego Ośrodka Kultury, od 2018
roku Izba mieści się w budynku

wyremontowanego dworca
PKP w Żarowie – mówi specjalista ds. zbiorów muzealnych,
archeolog Bogdan Mucha.
W ciągu 10 lat działalności
najważniejszym zadaniem Żarowskiej Izby Historycznej było
gromadzenie eksponatów,
organizacja wystaw, ekspozycji, prelekcji oraz konkursów
historycznych, ale także działalność edukacyjna dla dzieci
i młodzieży. Obecnie w posiadaniu placówki znajduje się
duży zbiór zabytków, którego
nie powstydziłyby się placówki
muzealne z dłuższym stażem
i większym doświadczeniem.
Żarowska Izba Historyczna to
placówka dokumentująca i
chroniąca dziedzictwo kulturowe oraz historyczne naszego
regionu. W atrakcyjny sposób
promuje historię gminy Żarów
i jej mieszkańców.
Niestety obecna sytuacja
epidemiologiczna nie pozwala, aby w pełni uczcić okrągłą
rocznicę. Dlatego zapraszamy
wszystkich mieszkańców do
obejrzenia plenerowej wystawy „10-lecie Żarowskiej Izby
Historycznej (2010-2020)”,
która jest ogólnodostępna na
deptaku przy ul. Dworcowej
w Żarowie.
Młodzi mieszkańcy gminy
przychodząc na zajęcia realizowane przez pracowników
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu oraz Żarowskiej Izby

Historycznej przekonują się,
że historia wcale nie musi być
nudna. Zajęcia mają niezwykle
wysokie walory edukacyjne
i poznawcze. Uczą szacunku zarówno do historii, jak
i przedmiotów dziedzictwa
materialnego. Wiele zabytków dzięki takim inicjatywom
zostało uratowanych przed
przysłowiowym „oddaniem
na złom”. A staranna konserwacja pozwoli się nimi cieszyć
uczniom i wszystkim mieszkańcom Żarowa jeszcze przez
dziesięciolecia.
- Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się przy tworzeniu naszej
Izby. Dziękuję za chęć pomocy i
współpracy podczas tworzenia
naszego małego lokalnego
muzeum. Mam nadzieję, że to
miejsce spełni funkcje edukacyjno-poznawcze z szerokim
działaniem na rzecz ocalenia
od zapomnienia tradycji i kultury naszej gminy, naszego
regionu – mówi burmistrz
Żarowa, Leszek Michalak.
Tak przy okazji, ŻIH zaprasza
do współpracy (m.in. wymiana informacji, organizacja wystaw) wszystkie osoby
zainteresowane tematyką
archeologiczną, historyczną,
militarną, a także wszelkie
instytucje kulturalne, placówki
muzealne, organizacje z kraju
i z zagranicy.
KaR
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To dziwna i podstępna choroba
Jej opowieść jest bardzo ważna, choćby dla tych, którzy czują się „przeziębieni” i nie dopuszczają do siebie myśli, że to COVID. Ewelina Górnicka lekko przeszła koronawirusa,
ale… - Przestrzegam wszystkich, żeby nie lekceważyli żadnych objawów, bo nam może
nic nie być, ale gdy zarazimy seniorów, oni mogą wylądować w szpitalu – mówi mieszkanka Jedliny-Zdroju.
Jak przeszła Pani zakażenie koronawirusem?
- Chorobę przechodziłam
bardzo łagodnie. Na początku, przez trzy pierwsze dni,
miałam lekką temperaturę.
W okolicach 37,5-38 stopni.
Jak chyba każdy myślałam,
że jestem przeziębiona. Nie
miałam typowych objawów
związanych z covidem. Bolała
mnie lekko głowa i zatoki.
Czułam, że są zatkane, ale
o dziwo kataru nie miałam.
Po kilku dniach niestety całkowicie straciłam węch. Nie
czułam kompletnie żadnych
zapachów.
Pojawiły się inne typowe
objawy, jak choćby utrata
smaku?
- (Chwila zastanowienia).
Jedynym charakterystycznym
symptomem tej choroby była
właśnie utrata węchu. Reszta
dolegliwości była raczej typowa dla zwykłego przeziębienia. Nigdzie nie spotkałam
się z informacją o bólu zatok,
a ja taką dolegliwość odczuwałam. Wie Pan, jak to jest,
byłam pewna, że przewiało
mnie podczas biegania po
lesie, bo jestem osobą aktywną fizycznie i nie jest trudno
przeziębić się podczas takiej
pogody, jaką mamy.
Gdzie i w jaki sposób
mogło, Pani

zdaniem, dojść do zarażenia?
- Nie będę oryginalna w
tym, co powiem. Po prostu
nie wiem (uśmiech). Zachowywałam wszelkie środki
bezpieczeństwa. Nosiłam
maseczkę, dezynfekowałam
często dłonie, starałam się
zachowywać dystans. Nie
wiem, gdzie mogło dojść do
zakażenia. Co więcej, osoby z
mojego najbliższego otoczenia były zdrowe, więc od nich
niczego nie mogłam „złapać”.
Kiedy pojawiła się myśl,
że „mogę być covidowcem”?
- Przez cały czas, gdy jak
sądziłam, byłam przeziębiona,
wypierałam myśl o tym, że
jest to COVID. Buntowałam
się myśląc, że co, teraz już
nie ma innych chorób, że
wszystkie zostały wyparte
przez tego cholernego wirusa? Gdy po dobrym tygodniu
nic się nie zmieniało w moim
stanie zdrowia, postanowiłam
zadzwonić do przychodni po
teleporadę.
Co powiedział lekarz?
- Usłyszałam wtedy od pani
doktor, że objawy są niepokojące i musi skierować mnie
na test. Było to dokładnie 6
listopada i od tego momentu byłam

poddana obowiązkowej dziesięciodniowej kwarantannie.
Co było dalej?
- Od razu tego samego dnia
zadzwoniłam umówić się na
test. Musiałam niestety czekać
5 dni, bo do 11 listopada. W
dniu Święta Niepodległości
wykonano mi test. Byłam umówiona na godzinę 10:30 koło
Szpitala im. Sokołowskiego w
Wałbrzychu, bo tam jest punkt
pobrań. Proszę to wyraźnie
zaznaczyć. Byłam zaskoczona
tym, jak wszystko przebiegło
sprawnie. Test nie należy do
najprzyjemniejszych doznań.
Wymaz był pobierany z nosa,
podczas samej czynności czuć
niestety dyskomfort, a łzy same
napływają do oczu. Na szczęście trwa to tylko kilka sekund,
można to przeżyć.
Wszystkie procedury zadziałały? Nie było z niczym
problemu?
- Wynik testu można sprawdzić w
internecie na
stronie laboratorium.
W sobotę
rano zalogowałam
się tam i

sprawdziłam wynik. Niestety
był pozytywny. W poniedziałek skontaktowała się ze mną
pracownica wałbrzyskiego
Sanepidu, informując mnie o
tym, że zostałam skierowana
na izolację. Dotąd takie historie znałam albo z opowieści,
albo z telewizji. Tymczasem
to mnie się przytrafiło.
Jaka była pierwsza myśl,
gdy wynik okazał się pozytywny?
- Właściwie dopiero w
chwili, gdy odebrałam wynik,
dotarło do mnie, że to jest
właśnie COVID i muszę powiedzieć, że jakoś dziwnie się
z tym poczułam. Tak nieswojo.
Jest Pani na kwarantannie. Jak to wygląda?
- Jestem dzisiaj już 11 dzień
na obowiązkowej kwarantannie (rozmawiamy we wtorek
17 listopada – przyp. red) i
jeszcze muszę pozostać w zamknięciu cały kolejny tydzień.
Łącznie będzie to dwa i pół
tygodnia w zamknięciu,
ponieważ po wyniku
pozytywnym służby
doliczają kolejne
10 dni. Na szczęś c i e policzono

je od dnia wykonania testu.
Tak naprawdę od momentu
wystąpienia pierwszych objawów nie wychodziłam prawie
z domu. Dla osoby aktywnej,
takiej jak ja, jest to bardzo
trudne, ponieważ co drugi
dzień biegałam na świeżym
powietrzu.
Rodzina jest odizolowana
wraz z Panią?
- Na szczęście mamy duży
dom, dzięki czemu mogłam
odizolować się od reszty rodziny. Pracownica Sanepidu przeprowadziła ze mną
szczegółowy wywiad, aby
sprawdzić, czy reszta rodziny
też musi przejść na kwarantannę. Dlatego, że od momentu mojej choroby do chwili
odebrania wyniku minęło
bardzo dużo czasu, na rodzinę
nie nałożono kwarantanny.
To była chyba jedyna dobra
wiadomość w tej sytuacji
(śmiech).
Jak sobie radzicie z prozaicznymi sprawami, jak
choćby zakupy?
- Mąż przejął wszystkie domowe obowiązki. Musiał zająć się praktycznie wszystkim.
Od zakupów, poprzez
gotowanie, a na
opiece nad
dzieć-

mi kończąc. Radzi sobie z tym
świetnie.
Często jest Pani kontrolowana przez służby? Jak to
przebiega?
- Musiałam zainstalować w
telefonie aplikację dotyczącą
kwarantanny domowej. Dwa
razy dziennie dostawałam
sms z informacją, aby w ciągu
20 minut zrobić sobie selfie.
W ten sposób, poprzez sygnał
GPS sprawdzano, czy jestem
w domu. Dwukrotnie odwiedziła mnie również policja.
Czuje Pani, że przechodzi
ciężką chorobę?
- Covid to jest dziwna i podstępna choroba. Jedni przechodzą ją bardzo łagodnie tak
jak ja, a inni na nią umierają.
Przez całą pandemię towarzyszy ludziom strach, który jest
pogłębiany przez telewizję.
Był moment, że bardzo się
bałam, ale nie o siebie, tylko
o moich bliskich, szczególnie
rodziców, teściów i osoby starsze, które mogą przechodzić
tę chorobę bardzo ciężko. Dlatego proszę wszystkie osoby,
które mają objawy lub miały
kontakt z chorymi, aby unikały
kontaktu z innymi. Tylko w
ten sposób możemy zapobiec
dalszemu rozprzestrzenianiu
się tego podstępnego wirusa.
Nie bójcie się kwarantanny, czas w domu też można
dobrze wykorzystać.

Fot. użyczone (Archiwum Eweliny Górnickiej)

Rozmawiał
Tomasz Piasecki

» - Proszę wszystkie osoby, które mają objawy lub miały
kontakt z chorymi, aby unikały kontaktu z innymi
– mówi zakażona koronawirusem Ewelina Górnicka

FAKtY

Policjant wyróżniony
Funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Głuszycy asp. szt. Radosław Dobosz został uhonorowany państwowym odznaczeniem
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

To niezwykle ważne i prestiżowe
odznaczenie nadawane honorowym
dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia
i zdrowia oraz aktywnej działalności

w ruchu honorowego krwiodawstwa.
Asp. szt. Radosław Dobosz od 16 lat
pełni służbę w policji, obecnie na stanowisku dyżurnego Komisariatu Policji
w Głuszycy.
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Obok niesienia pomocy ludziom w
zakresie bezpieczeństwa, od 25 lat dzieli
się z innymi tym, co posiada najcenniejszego – własną krwią. Dla ratowania
ludzkiego zdrowia i życia oddał jej już
ponad 30 litrów. Jak sam twierdzi: – Krew
to najcenniejszy dar życia i choć wiem,
że większego odznaczenia dostać już nie
można, to jeśli tylko zdrowie pozwoli, to
dalej będę kierował się słowami „oddaj
krew, uratuj życie”.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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Fot. użyczone (Archiwum Krystyny Gut)

» Chłopcy są dzielni,
ale bez naszej
pomocy ich walka
pójdzie na marne

Niech ten piekielny
ból szybko zniknie

Ich kruche życie pęka, niszczone przez nieludzki ból – mówi
Krystyna Gut, załamana matka
bliźniaków.
Stefek i Ignaś to wcześniacy.
Przyszli na świat w 29 tygodniu ciąży. Ważyli 1300 i 1340
g. Od pierwszego oddechu
chłopcy walczyli o życie. Ich
stan był krytyczny. Gdy się
poprawił, rodzice usłyszeli
od lekarzy kolejne złe wieści.
Okazało się, że dzieci mają
nieodwracalne zmiany w mózgu, spowodowane niedotlenieniem. Nikt nie wiedział,
jakie będą tego skutki. Świat
całej rodziny zawalił się, ale
musieli wziąć się w garść i
zacząć walczyć. O życie bliźniaków.
– Kiedy przywieźliśmy nasze dzieci do domu, takie
malutkie, wystraszone, umieraliśmy z przerażenia. Ale
potem nastąpiły pierwsze
uśmiechy – najpierw Stefanka, potem Ignasia, wynagradzające wszystko. Uśmiechów
nie ma jednak wiele, bo u
chłopców występuje napięcie
mięśniowe, które deformuje
kości i powoduje straszne
cierpienie. Nasze dzieci każdej
nocy płaczą z bólu, ponieważ

każdy mięsień ich małego
ciała jest napięty – opowiada
Krystyna Gut. Rodzice robią ,
co mogą, by ulżyć maluszkom.
Masaże, zajęcia, rehabilitacja.
To wszystko jednak za mało.
Ból każdego dnia zamienia
życie chłopców w piekło.
Dzieci nie chodzą, nie potrafią samodzielnie usiąść, potrzebują pomocy przy każdej
czynności. Mają bardzo ciężką
postać dziecięcego porażenia
mózgowego. Konieczna jest
operacja. – Chcemy jak najlepiej dla naszych bliźniaków,
ale przeszkodą są pieniądze.
Nie jesteśmy w stanie pokryć
kosztów operacji, rehabilitacji,
zakupu sprzętów. Dlatego
prosimy o pomoc. Brak operacji i leczenia zrujnuje to, na co
dotąd pracowaliśmy – mówi
Krystyna Gut.
Na stronie www.siepomaga.pl trwa zbiórka charytatywna dla chłopców. Tam
też są wszystkie informacje.
Potrzeba ok. 300 tys. zł. Zebrano ponad połowę tej kwoty. Wesprzeć Stefanka oraz
Ignasia można do 7 grudnia.
Możemy naprawdę ulżyć im
w cierpieniu.

Cholernie ciężko pisze się takie teksty. Wpatrujemy się
tępo w monitor komputera z głową bezradnie podpartą
rękami. Czytamy o sytuacji Stefka oraz Ignasia na stronie www.siepomaga.pl. Jakie fajne z nich chłopaki? A
tak cierpią. Dobra, nie ma co. Trzeba zrobić wszystko,
żeby im pomóc!
Cokolwiek wymyślimy i
tak zabrzmi banalnie. Niech
tam, co z tego, że tak będzie.
Ważne, żebyście zainteresowali się losem maluchów z
Wałbrzycha.
Najpierw sucha informacja,
ale bardzo ważna. Celem
zbiórki jest zebranie pieniędzy

na leczenie ratujące zdrowie
bliźniaków, pilną operację i
zakup niezbędnego sprzętu.
Chłopcy cierpią na mózgowe
porażenie… Stefek i Ignaś
męczą się tak, jak nie powinno
męczyć się żadne dziecko! Ból
jest tak dotkliwy, że chłopcy niemal cały czas płaczą.

Operacja to jedyny ratunek
– powinna odbyć się jak najszybciej. Przeciwbólowe leki
przestają działać, a rodzice
umierają ze strachu, co będzie
dalej. Czy zdążą z ratunkiem?
Możemy im pomóc skrócić te
katusze. – Mój świat zatrzymał się kilka razy. Pierwszy,

gdy Stefek i Ignaś przyszli
na świat o wiele miesięcy za
wcześnie. Drugi, gdy usłyszałam, że synkowie nigdy nie
będą widzieć, słyszeć, mówić,
chodzić… Lekarze mówili
wprost. To nie będą dzieci, ale
rośliny. Trzeci raz jest każdej
nocy, gdy moi chłopcy cierpią.

» Spójrzcie głęboko w te oczy. Widzicie w nich cierpienie?

ToP

Z szacunku do przemijania
Walim posiada bardzo ciekawą historię, sięgającą początków XIV stulecia. Znajdziemy tu mnóstwo zabytków architektury. Kaplica grobowa kupca Chrystiana
Schneidera stała się obiektem zainteresowania Artura
Jarczoka.

nasz obowiązek i należy go podjąć,
póki nie jest za późno. Przypomnieć

ludzi, którzy mieszkali tutaj przed
nami, którzy budowali i tworzyli
Wüstewaltersdorf, dzisiejszy Walim
– mówi Artur Jarczok. I taka idea
przyświecała mu, gdy wiosną tego
roku rozpoczął prace przy kaplicy.
Artur Jarczok, wspólnie z Antonim
Kodzisem wykonali przy kaplicy
prace, zapobiegając w ten sposób dalszej dewastacji i degradacji
obiektu. Odkrzaczono mocno zarośnięty teren, wmurowana zosta-

ła większość okalającego obiekt
cokołu kamiennego z czerwonego
piaskowca, podmurowano wnęki
okien, w których zamontowano
kraty. Z otworu wejściowego i ze
ścian zlikwidowano graffiti, na nowo
ułożono kamienne stopnie schodów,
częściowo poprawiono tynki narożne obiektu i profilowane gzymsy.
Ustawiona została także tablica
informacyjna o obiekcie.
SCB

Fot. użyczone (UG Walim)

WALIM

- Ocalić dziedzictwo kulturowe
i historyczne na terenie gminy, to
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój/Patryk Maćkowiak)

» Świeżutkie zdjęcie z powstającego budynku
szkolno-przedszkolnego w Szczawnie

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Uwijają się, aż miło patrzeć
Nie chcemy, żeby wybrzmiało to jak tekst żywcem wyciągnięty z przemówienia jakiegoś pierwszego sekretarza KC, ale... Patrząc, jak szybko
powstaje budynek szkolno-przedszkolny w Szczawnie, na usta ciśnie się
jedyne dobre określenie „niech się mury pną do góry”. I pną się w ekspresowym tempie.
Budowlańcy określają, że
zaawansowanie prac jest na
poziomie ok. 25 proc. Ładnie,
ładnie, nie ma co. Robota pali
się w rękach. Teraz trochę
nudnej i trochę przydługiej
wyliczanki, ale jest ona potrzebna, żeby zobrazować
wam dokładnie, jak toczy się
inwestycja. W ciągu ostatnich
kilku tygodni zakończono prace związane z wykonaniem
ścian i słupów kondygnacji
parterowej, wykonano również klatki schodowe i szyb
windy. Obecnie trwają prace
związane z wykonaniem stropu nad parterem – układanie
płyt, zbrojenie i szalowanie

stropu. Wkrótce rozpocznie
się betonowanie stropu nad
parterem, a także rozpocznie
się murowanie i betonowanie
ścian pierwszego piętra.
Docelowo powstanie budynek z 4 odrębnymi wejściami
– dla przedszkola, nauczania
początkowego i dwa do szkoły
podstawowej. Budynek szkoły i
przedszkola zostanie połączony
łącznikiem z halą sportową
i krytą pływalnią. Wewnątrz
znajdzie się stołówka
szkolna, biblioteka
z czytelnią i księgozbiorem, również
świetlica i pomieszczenia administracyj-

no-księgowe. Z czego jeszcze
będą mogy korzystać dzieci i
młodzież? Radiowęzeł uczniowski, pokój rozmów z rodzicami
oraz gabinety pedagoga, pielęgniarki i psychologa. Dla
przedszkola i nauczania
początkowego przeznaczonych zostanie po
6 sal. Uczniowie z
klas IV-VIII będą

mieli do dyspozycji aż 11 sal
lekcyjnych.
Wiele mówi się o powstającym w uzdrowisku kompleksie
oświatowo-sportowo-rekreacyjnym, ale czy
pamiętacie, jak to się
wszystko zaczęło i co już
zrobiono? Jedno wiem y n a pewno.
Ulica

Słoneczna, gdzie trwa inwestycja, dziś w niczym nie przypomina miejsca jeszcze sprzed
10 lat. Ale to chyba dobrze?!
Decyzję o budowie kompleksu podjęto w 2009 roku.
Wtedy zdecydowano się na
lokalizację.
Pierwszym etapem była budowa nowoczesnej hali sportowej. Inwestycję rozpoczęto w
2013 roku i po
2 latach zakończono. Koszt?
Bagatela 7 mln
zł. Gmina pozyskała na ten cel
dotację z mini» Prace mają potrwać do końca 2022 roku
sterstwa sportu

(2 mln zł). Potem przyszedł czas
na boisko lekkoatletyczne. Prace
zakończono w czerwcu 2016
roku, a ich koszt to ponad 1,2
mln zł. Teraz uwaga, również
i w tym przypadku udało się
pozyskać pieniądze ze źródeł
zewnętrznych (ministerstwo,
urząd marszałkowski i powiat).
Łącznie 900 tys. zł. Trzeci etap
całego projektu zakończono
niedawno, gdy uruchomiono
kryty basen. Delfinek kosztował ponad 9 mln zł. W tym
przypadku samorządowcy ze
Szczawna również wystarali
się o dofinansowanie. I to nie
liche. Bo udało się pozyskać
ponad 3 mln zł. Teraz wracamy
do początku tekstu, bo przy
ul. Słonecznej trwa czwarty
etap prac przy kompleksie
oświatowo-sportowo-rekreacyjnym. Powstaje budynek
szkolno-przedszkolny. Prace
rozpoczęły się w czwartym
kwartale zeszłego roku i potrwają jeszcze dwa lata. Siedzicie wygodnie? Koszty tej „przyjemności” to ponad 22 mln zł.
Pod koniec 2022 roku
Szczawno będzie miało największy, najlepszy, najładniejszy i co tam jeszcze chcecie,
dopiszcie sobie po słowie
„naj”, kompleks w regionie.
Tomasz Piasecki

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)
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» Sami mieszkańcy napisali bajki, inni wykonali
do nich ilustracje. Ciekawi nas, jak wyszło?

STARE BOGACZOWICE

Bajki można opowiadać i pisać
Na różne sposoby wykorzystywany jest internet. Zwłaszcza w czasie pandemii. Choćby tak,
jak to robi Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach, żeby w wirtualnym świecie realizować ciekawe przedsięwzięcia.
Takie instytucje robią
wszystko, żeby o nich nie
zapomniano. Wiadomo, nie

można ich odwiedzać osobiście, ale można uczestniczyć
w proponowanych przez nie

» Pierwsza powojenna modlitwa prawosławna przy
Kwaterze Ofiar Terroru Hitlerowskiego

projektach. Jedne są lepsze,
inne nieco bardziej sztampowe. W Starych Bogaczowicach

stają na rzęsach, wymyślając
coraz to bardziej oryginalne
propozycje.

Ot choćby takie odbywające się pod hasłem „By
wygrać z pandemią walki,

piszemy dla dzieci bajki”.
Brzmi nieźle. Nie jest to
kolejna „jakaś” akcja przeniesiona do sieci, lecz efekt
pracy zespołowej kilku rodzin. Pod okiem dr Eweliny
Koniecznej z Uniwersytetu Opolskiego, mieszkanki
gminy przez kilka miesięcy
pisały... bajki.
Efektem kilkunastu spotkań on-line jest książka
„Kwarantanki. Bogaczowickie opowiadanki”. To już
zapowiada się na istny hit.
Publikacja powstała z potrzeby kontaktu z drugim
człowiekiem, wyznania swoich uczuć, pragnień i obaw.
Projekt miał zintegrować
kilka pokoleń, dlatego do
bajek ilustracje namalowali
tatusiowie, babcie i przyjaciele. Jak często bywa w
takich sytuacjach, w realizacji działań pomogło dofinansowanie zewnętrzne. Ze
środków programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Dobra, książki powstały, ale
co zrobić, żeby je przeczytać
i pooglądać? Od 1 grudnia
będzie można je wypożyczać
w bibliotece w Starych Bogaczowicach. Szykujcie się na
prawdziwą petardę!
Red

WALIM

Niech pamięć
o nich nie zginie

Fot. użyczone (Łukasz Kazek)

Niektórzy mogą być zdumieni, że przy Kwaterze Ofiar Terroru Hitlerowskiego pojawił się
prawosławny ksiądz. Jak to? Ale … katorżniczą
pracę przy budowie kompleksu Riese wykonywali też ludzie, których szkielety ozdabiały prawosławne krzyżyki. A, że listopad jest
miesiącem, w którym wspominamy zmarłych,
takie rzeczy nie powinny nikogo dziwić.
Dlatego właśnie przy walimskiej kwaterze ofiar terroru odbyła się pierwsza
powojenna modlitwa prawosławna. Ekipa kanału You Tube History Hiking wraz
z wójtem gminy Adamem Hausmanem
zaprosiła księdza proboszcza Eugeniusza
Cebulskiego z parafii prawosławnej św.
Archanioła Michała w Sokołowsku do
wspólnej ekumenicznej modlitwy za
ofiary katorżniczej pracy przy budowie
kompleksu Riese.
Dzięki relacjom nieżyjącego już
prof. Jacka Wilczura, który osobiście
przeprowadzał ekshumacje kwatery
w 1964 roku, wiemy, że część odnalezionych szkieletów miało na sobie
prawosławne krzyżyki. Przy szczątkach

znajdowano guziki z radzieckich mundurów. Dzięki informacjom z Polskiego
Czerwonego Krzyża, władze gminy już
kilka lat temu postawiły przy Kwaterze
Ofiar Terroru Hitlerowskiego tablicę
z nazwiskami pochowanych tam sowieckich jeńców i tzw. ostarbeiterów,
czyli pracowników przymusowych ze
wschodu.
Listopad jako miesiąc, w którym
wspominamy zmarłych, był doskonałą
okazją, by uczcić pamięć ofiar, które ściągnięte tu przez wojenną machinę III Rzeszy, zostały na zawsze w Górach Sowich.
Złożenie kwiatów i zapalenie znicza było
jedynie symbolicznym gestem.
Red

Znów będą mieli stację paliw
Mamy dobrą informację dla mieszkańców gminy Mieroszów
i okolic. Wraca tam stacja benzynowa. Burmistrz Andrzej Lipiński
otrzymał właśnie pismo od dyrektora Biura Rozwoju Sieci Stacji
Paliw, Anny Rutkowskiej, na temat możliwości funkcjonowania na
terenie gminy stacji Orlenu.

analiz rynku podjęta została pozytywna decyzja na temat budowy

nowej stacji Orlen na terenie przy
ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie”.

Jak informuje Anna Rutkowska: „Obecnie jesteśmy
na wstępnym etapie przygotowania inwestycji, a w
najbliższym czasie zostanie
rozpoczęty proces projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Biorąc pod
uwagę proces administracyjny związany z uzyskaniem wymaganych decyzji
i uzgodnień przewidujemy,

że nowa stacja paliw może
zostać uruchomiona na
przełomie 2021/2022 roku”.
Przypomnijmy, że kiedyś w
Mieroszowie można było
bez przeszkód zatankować.
Niedługo kierowcy z gminy
i okolic oraz ci jadący do
Czech i wracający z zagranicy również zatankują „do
pełna”.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Takie cacka ratujące
życie trafią, albo już
trafiły do jedlinian w
wieku 65+

JEDLINA-ZDRÓJ

Opieka może być też w wersji tele
Niecały rok temu ekscytowaliśmy się, że seniorzy otrzymali bransoletki życia. W Jedlinie-Zdroju jako jednej z pierwszych gmin na Dolnym Śląsku wprowadzono program teleopieki.
Niektórzy patrzyli na to „spod byka”. Teraz każdy w wieku 65+ chciałby mieć takie urządzenie.
Bransoletki życia firmy Comarch
trafiły wtedy do 16 mieszkańców

Jedliny. Seniorzy mogli przez rok
korzystać z nich nieodpłatnie. Nie

ma osoby, która dziś by na takie
rozwiązanie narzekała, choć po-

czątkowo była nieufność. Ludzie
jednak szybko przekonali się, że

SCB

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

MIEROSZÓW

W piśmie tym czytamy m.in.
„(…) że po przeprowadzeniu
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urządzenie im naprawdę pomaga, a co więcej, może uratować
życie. Mała opaska podnosiła
poczucie bezpieczeństwa i w kilku
sytuacjach okazała się przydatna
w sytuacjach niebezpiecznych dla
zdrowia.
Do następnych 15 mieszkańców
gminy w wieku 65 + trafią albo
już trafiły bransoletki życia, tym
razem z firmy Sidly. Przez niemal 2
lata niesamodzielni seniorzy będą
mogli pozostawać pod stałym
monitoringiem telecentrum, które
będzie reagowało w sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu, a także
dbało o ich bezpieczeństwo. Zakup
urządzeń i wdrożenie programu
jest możliwe dzięki realizacji w
partnerstwie z fundacją Merkury
specjalnego projektu dofinansowanego ze środków europejskich.
Brawo!
To nie koniec dobrych wiadomości dla jedlińskich seniorów, a takie
lubimy przecież przekazywać szczególnie chętnie. Dobra współpraca
z firmą Comarch zaowocowała
następnym prezentem dla osób powyżej 65 roku życia. Do kolejnych
16 starszych osób trafi nieodpłatnie
bransoletka życia. Znów do korzystania przez rok.
Red

GŁUSZYCA

Zwykło się pisać w takich sytuacjach, że
kierowcy będą zadowoleni albo odetchnęli
z ulgą. Tego do końca nie wiemy, ale na
pewno wszyscy ucieszą się z zakończenia
kolejnej inwestycji w Głuszycy. Zakończyła
się przebudowa placu postojowego przy ul.
Grunwaldzkiej 15.
Prace obejmowały naprawę nawierzchni, wzmocnienie siatką z
asfaltobetonu i ułożenie nowej,
dodatkowej warstwy ścieralnej. Wymieniono stare, zniszczone obrzeża
betonowe, zostały położone nowe,
betonowe krawężniki. Zamontowano również nowe oświetlenie, a cały
teren został odwodniony.

– Jest to niezwykle potrzebna
inwestycja dla mieszkańców.
Plac postojowy znajduje się w
centrum Głuszycy, tuż przy przedszkolu samor ządowym, więc
jego remont to duże ułatwienie
dla rodziców przywożących tu
swoje pociechy. Wokół znajduje
się wiele punktów usługowych,

» To drugie po centrum przesiadkowym miejsce, gdzie
mieszkańcy, ale też turyści, mogą zostawić swoje samochody

sklepy, dlatego, co udało się
zrobić, na pewno będzie przydatne klientom. Jest to drugie po
centrum przesiadkowym miejsce,
gdzie mieszkańcy, ale też turyści,
mogą zostawić swoje samochody

– mówi Roman Głód, burmistrz
Głuszycy.
Na koniec najnudniejsza część,
ale bardzo ważna, żeby tekst był
kompletny. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Dolnośląskiego

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Zostawicie tu
swój samochód

Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020
przekazanego przez marszałka województwa dolnośląskiego. Głuszyca
otrzymała na ten cel ponad 112
tys. zł.
Red
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Fot. użyczone (SM Podzamcze)

» Maj 1983 roku. Turniej drużyn ulicznych prowadzony przez „Pana Kazia” (z megafonem). Strzałka w dół
wskazuje Ireneusza Bednarskiego, a ta w górę Krzysztofa Radziemskiego, piłkarzy wałbrzyskich klubów

Podzamcze nasze miejsce na ziemi
Różnie mówi się na to wałbrzyskie osiedle. Jedni nazywają je „sypialnią”, inni
„betonową pustynią”. Część mieszka tu z przymusu, niektórzy z wyboru. Tu,
gdzie kiedyś rosło zboże, były plantacje truskawek i hodowano owce, stoją wieżowce oraz inne punktowce. Wiecie, po czym można było kiedyś poznać mieszkańca Podzamcza? Po ubłoconych lub przykurzonych butach.

W tym tekście nie znajdziecie
historii osiedla spisanej rok po roku
» Widok z „Dolarowca” na Savię

albo peanów na cześć kolejnych
prezesów. Zadaliśmy sobie trud zna-

lezienia ciekawostek, o których być
może nie słyszeliście oraz fotografii,
które albo rzadko były publikowane,
albo możliwe, że nawet nigdy. Podzamcze to dziś największe osiedle
Wałbrzycha, różnie oceniane, ale
przyznacie, że dziś dość przyzwoite
miejsce do życia. Nawet całkiem
zielone, gdyby jeszcze miejsc do
parkowania było ciut więcej, ale…
nie można mieć wszystkiego.
Anegdota z początku tekstu była
długo aktualna. Budowlańcy stawiali
kolejne bloki – wiadomo, szybko
trzeba było wypełniać plan – ale
chodnikami nikt się nie przejmował.
Dlatego w latach 70. czy 80. po
opadach deszczu ludzie mieszkający
na osiedlu dosłownie brodzili po
kostki w błocie. Latem, gdy ziemia

wyschła na wiór, chodzili wiecznie w
zakurzonych butach. Pył z utwardzonej nawierzchni, gdzie tak jak dziś,
nie było eleganckiej kostki brukowej,
wdzierał się dosłownie wszędzie.
Słyszeliście opowieści najstarszych
mieszkańców osiedla, jak przed pracą zmieniali obuwie w barakowozie?
Tak, wiemy, brzmi absurdalnie, ale to
nie jest żaden wymysł albo naciąganie faktów. Byli tacy, którzy w deszczowy dzień szli do baraku – gdzie
utworzono zaplecze budowy całego
osiedla – ustawionego za jedynym
przystankiem komunikacji miejskiej
na wprost przejścia pod torami – i
zmieniali… buty. Kalosze zostawiali
u dozorcy, a wkładali eleganckie
lakierki. Tak ozuci wsiadali do autobusu i jechali do pracy. Po powrocie,

czynność trzeba było powtórzyć. I
wrócić w gumowcach do swojego
jeszcze pachnącego farbą, nowego
M, wchodząc do klatki schodowej
nierzadko po specjalnie ustawionym,
drewnianym mostku.
Zdajecie sobie sprawę, że 45 lat
temu, gdzie dziś stoi Podzamcze,
rozciągały się pola uprawne i łąki,
a także gospodarstwa położone
wzdłuż dzisiejszej ul. Wieniawskiego.
Tu gdzie dziś wiją się ulice Blankowa
i Palisadowa, kiedyś uprawiano
truskawki i brukselkę. Tu gdzie stoją
budynki przy ul. Fortecznej i Senatorskiej, jeszcze 40 lat temu była wielka
owczarnia (nie do wiary, prawda?).
Z kolei między ulicami Grodzką a
Hetmańską znajdował się… staw
porośnięty tatarakiem. Przez pra-

WIESZ CO | NR 47/24.11.2020 r.

wie całe dzisiejsze osiedle
przebiegała topolowa aleja.
Niektórzy kibice pamiętają z
pewnością boisko piłkarskie,
które znajdowało się tu, gdzie
dziś stoją supermarkety Auchan i Castorama. Tak gwoli
ścisłości, boisko to było lekko
nachylone…
Pierwszy wykop pod budowę nowego domu na osiedlu
wykonano w 1974 roku. Ale
nie myślcie, że już wtedy roboty ruszyły z kopyta. Dopiero
w 1975 roku rozpoczęła się
budowa pierwszego bloku
przy ul. Kasztelańskiej 2-4.
To on powstał na Podzamczu
jako pierwszy. Pierwsi lokatorzy dostali klucze w 1976
roku. Szczęśliwcami byli ci,
którzy w pierwszej kolejności
spełnili wszystkie wymagania
formalne i finansowe. Czyli
mieli trudne warunki mieszkaniowe, wpłacili zaliczkę na
wkład budowlany, a pozostałą
część zobowiązali się spłacić
w ciągu kolejnych kilkudzie-

sięciu lat. Często było tak, że
przyznawano własnościowe
prawo do mieszkania, ale...
bez wskazania konkretnego
adresu. Bo blok dopiero powstawał. Wielu doglądało
budowę wieżowca. Prawie
tak jak w serialu Alternatywy 4. Dopiero „rozmowa” z
budowlańcami rozwiewała
wątpliwości, które mieszkanie
„to moje”. Tu dodajmy, że
głównym wykonawcą osiedla
był Wałbrzyski Kombinat Budowlany. Twórcami koncepcji
byli natomiast ludzie z Wojewódzkiego Biura Planowania
Przestrzennego, Architektury
i Nadzoru Budowlanego w
Wałbrzychu. Poszaleli przy
planowaniu. W planach było
powstanie czterech żłobków,
trzech przedszkoli, sześciu
szkół podstawowych (sic!) i
jednej średniej, domu kultury,
domu rencisty i baru szybkiej
obsługi. Dodajmy, że jadłodajnia została otwarta. Miały
powstać na osiedlu bar rybny,
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» To te bloki przy ul. Kasztelańskiej powstały na Podzamczu jako pierwsze

» Rok 1978. Ul. Grodzka 63-65 i 67-69

» Widok na ul. Basztową. Nie ma bazaru, ani pawilonów przy
ul. Hetmańskiej. Z boku widoczny fragment szkoły
» Budowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kasztelańskiej

coctail bar, grill i snack bar.
Również restauracje folklorystyczna i dietetyczna. Miało
być kilkanaście sklepów. Nie
ma co, rozmach nie z tej ziemi. Później plany skorygował
wolny rynek.
Ciekawostką jest, że początkowo zarząd nad powstającym nowym osiedlem
pełniła… Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik z Piaskowej
Góry, gdzie wcześniej zaczęto
budować osiedle z wielkiej
płyty. Dopiero 21 września
1978 roku powołano SM Podzamcze. Nazwa, wiadomo
chyba, skąd się wzięła. Skoro
teren leżał na obrzeżach Książańskiego Parku Krajobrazowego, niedaleko Książa,
sprawą oczywistą stała się
nazwa osiedla. Położone „pod
zamkiem”, nazwano Podzamczem. Nazwy ulic również
odpowiednio dostosowano:
Kasztelańska, Grodzka, Het-

mańska czy Basztowa kojarzą
się przecież jednoznacznie.
Pierwszą siedzibą spółdzielni były pomieszczenia…
mieszkalne przy ul. Grodzkiej
33. Tam też w 1978 roku rozpoczęła działalność pierwsza
na osiedlu jadłodajnia. Kaplicę
też otwarto w… mieszkaniu.
No może nie do końca w zwykłym M, ale w salce budynku
przy ul. Kasztelańskiej 1. To
był rok 1980. Trzy lata później
wielkim wydarzeniem było
powstanie pawilonu handlowego przy ul. Kasztelańskiej.
Wkrótce uruchomiono również przychodnię zdrowia dla
dzieci, która mieściła się…
a jakże, na parterze bloku
przy ul. Basztowej. Dopiero w
1992 roku oddano do użytku
ostatni budynek mieszkalny.
To ten przy ul. Poselskiej 1317. Wtedy na osiedlu nie było
już błota i kurzu...
Tomasz Piasecki
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Ubrałam koszulkę ze stworkami
O tym, dlaczego tak się „wystroiła”, opowiada Sylwia Waindok, flecistka, muzyk solista
orkiestry Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Potem dołożyła
inne kolorowe części garderoby i założyła kapcie? Jesteście ciekawi, po co tak się ubrała?

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

Dzisiaj muzyka na żywo
jest niedostępna dla słuchaczy w salach koncertowych, ale słuchamy jej
dla przyjemności, np. wypoczywając. Jak to jest z
muzykiem zawodowym?
Skoro nie można grać dla
publiczności, to czy gra Pani
dla przyjemności, albo żeby
wypocząć?
- Na pewno to, że nie możemy grać dla publiczności
bywa frustrujące. Siedzimy w
domu. Możemy robić różne
projekty, sama się tym zajmowałam, jak większość muzyków, ale nie możemy grać
żywej muzyki dla publiczności
– to niepokoi. Grając, mniej
odpoczywam niż słuchając
muzyki. Potrzebuję większego
skupienia, są miejsca, które
stresują, są bardziej obciążające i już nie ma mowy o
odpoczynku.
Frustracja z powodu braku publiczności jest może
lękiem o przyszłość instytucji, w której Pani gra?
Nie. Naszym
celem, tego ćwiczenia i ćwiczenia, najczęściej
w czterech
ścia-

dobrej muzyki, to
są bardziej
nerwowi i
sfrustrowani.
Nie

grania zespołowego. Przeglądałam nowe nutki, zaczęłam
grać, nagrałam jeden głos,
drugi, trzeci i stwierdziłam
– o! muszę poszukać programu, żeby to złożyć. W
sumie…
…rozwinęła się Pani?
O tak! Poznałam różne
programy, dzięki czemu
mogę je teraz przełożyć na pracę w szkole z
dziećmi. Chciałam mój
filmik pokazać innym,
że coś takiego można
zrobić i że to jest bardzo fajne. Chciałam,
żeby to się innym
podobało, żeby się
uśmiechnęli, nawet
obśmiali, że taki pomysł. Ja tam się
nawet ubrałam
w jakąś taką koszulkę ze stworkami, na kolorowo, w jakichś kapciach byłam – celowo, żeby wywołać uśmiech.
Nagrałam kilka innych takich
filmików, ale ich nie
upu-

mają
gdzie
odpocząć.
Ja cały czas mocno wierzę, że
ta moja praca jest

» – Jeżeli ludzie nie mają gdzie pójść zrelaksować się, posłuchać dobrej
muzyki, to są bardziej nerwowi i sfrustrowani – mówi Sylwia Waindok

nach, grania czegoś milion
razy, jest to, żeby nam świetnie wyszło, żeby ktoś tego
posłuchał i docenił, żeby zrobić komuś przyjemność. Nie
gramy tylko po to, żeby sobie
zrobić przyjemność.
W stanie pandemii praca
muzyków jest w ogóle komuś potrzebna? Stresujecie
się, że nie ma publiczności
w salach koncertowych, ale
czy publiczność stresuje się,
że was nie ma?
- Myślę, że nasza praca
jest bardzo potrzebna. Jeżeli
ludzie nie mają gdzie pójść
zrelaksować się, posłuchać

komuś potrzebna. Równie
dobrze muzykę i odbieranie
muzyki można porównać do
teatru czy do kina. Ludzie
wychodzą z domu, nawet na
basen czy do filharmonii, żeby
się zrelaksować – każdy woli
co innego. Wyłączają głowę z
wszystkich problemów i słuchają muzyki, przełączają się
do innego świata – podobnie
w teatrze!
Miejscem, w któr ym
bezpiecznie można komunikować się z odbiorcą,
jest dzisiaj internet. Już
w marcu przygotowała
Pani krótki filmik popula-

ryzujący muzykę fletową
na kilka głosów „sama
ze sobą” łącząc osobne
ścieżki na jednym ekranie.
Dla kogo powstają takie
produkcje?
- Przyznam, że zrobiłam to
też dla własnej satysfakcji.
Byłam dumna z siebie, że
udało mi się taki filmik zrobić.
Oczywiście ja się nie znam na
tych wszystkich programach,
więc zaczęłam grzebać, zajęło
mi to bardzo dużo czasu, ale
miałam ogromną satysfakcję i
radość, że to zrobiłam. Był to
właściwie utworek szkolny,
dzieciom często daję takie do

bliczniłam, bo cały czas coś mi
się w nich jeszcze nie podoba,
dłubię w szczegółach. To nie
czysto, to muszę jeszcze raz,
ale dzisiaj nie mam czasu...
Dyskutuję ze sobą. Wszystko mam, ale nie tak jak bym
chciała. Chcę, żeby to było na
bardzo dobrym poziomie, a nie
na takim, żeby szybko wrzucić.
Brała Pani także udział w
nagraniu filmów w projekcie Filharmonii Sudeckiej
„Muza w sieci”, które dostępne są na filharmonicznym kanale YouTube. Czy
taka produkcja ma szansę
na dłuższe życie?

- Kiedy biorę udział w takim nagraniu, nie wiem, co
z tego powstanie, inaczej niż
kiedy sama realizuję swoją wizję. Filmy są świetnie
zmontowane. Panie narratorki opowiadają, skąd się
wziął utwór, który gramy, w
jakim filmie był wykorzystywany, różne style muzyczne są
przedstawiane. Powstała taka
filmowa lekcja. Jako odbiorca,
na koncertach, na których bywam, nie wyobrażam sobie,
żeby ktoś nie zapowiadał i nie
opowiedział o tym co będzie
grane. Nie wiem wszystkiego,
chętnie posłucham jakichś
historii o kompozytorze czy
ciekawostek, które zresztą są
w tych filmach przedstawiane.
Praca muzyka to także
praca nauczyciela. Jak uczyć
grania muzyki, kiedy nie
można się spotkać z dziećmi?
- Jak dla mnie, jedyny sens
pracy on-line z użyciem kamery jest taki, że dziecko
mnie widzi. I to jest dobre
dla niego.
???
- Już wyjaśniam. Wolę, żeby
dziecko mi nagrało filmik –
ponieważ mam wtedy dźwięk
razem z palcami, mogę zareagować: ten palec wyżej,
tamten niżej, podpowiem,
jak dmuchnąć, wszystko
jest jasne. Zdalne nauczanie ma to do siebie,
że obraz, który do mnie
dociera, ma niekiedy
tak słabą rozdzielczość, że po prostu
nie widzę dziecka.
Albo mam taki widok, na zajęciach
on-line, gdzie
dziecko ma jeszcze flet przyłożony do ust, a dźwięki już
się skończyły…
Lubi Pani uczyć?
- Bardzo. Chyba od tego powinnam zacząć (śmiech). Ale
nauczanie zdalne spowodowało u mnie coś wręcz przeciwnego – brak motywacji.
Musiałam szukać pomysłów,
żeby zdalne uczenie było ciekawe również dla mnie. A nie
na zasadzie: była lekcja, coś
pozacinało – „Y…, A…, Y…,
A…” – dobra, koniec lekcji.
No nie! W związku z tym, dla
zespołu, który prowadzę – to
jest kwartet – wymyśliłam,

że nagrywam trzy głosy –
sama ze sobą – i wysyłam do
dziewczynki, która gra pierwszy głos. Później nagrywam i
łączę trzy inne głosy i wysyłam
dziecku, które gra np. czwarty
głos, żeby mogło zagrać z
zespołem i swój głos dograć.
I w ten sposób ćwiczymy i jest
to ciekawsze. Dzieci mają jakiś
akompaniament i większą
frajdę niż jak same mi zagrają
swoją partię i… nuda, proszę
Pani, ja już nie chcę takich
zajęć.
Dlatego wymyśla Pani
inne opcje?
- Wysyłam jakieś gotowe
akompaniamenty, żeby dzieci
grały swoje partie. Już zaczęłam kolędowanie, wiem, że
trochę wcześnie, ale za to na
Wigilię dzieci będą znały nie
dwie, tylko dziesięć kolęd.
Zresztą dzieci bardzo chcą, a
w zdalnym nauczaniu motywacja jest ogromnie ważna.
Nauczanie gry na instrumencie, czy to przez teamsa czy
skype’a, jak kto woli – ma
swoje granice. Uczę pierwszaczka – dwa miesiące i
poszliśmy na zdalne – często
nie umie wydobyć dźwięku.
Kiedy stoję obok, mogę delikatnie poprawić przyłożenie
instrumentu i już jest dźwięk,
dziecko jest zadowolone,
gra. Zdalnie wygląda to tak:
słuchaj, chyba musisz trochę
wyżej przyłożyć, spróbuj – ja
nie widzę nic, taka pikseloza
– dziecko przykłada…, w
pewnym momencie bierze
ten flet w obie dłonie i…
uuummmm, grraaj!! – woła
do niego. A ja na to – nie
wyrzucaj tego fletu, spokojnie, jeszcze raz, uwierz mi, że
wyjdzie. To trudne momenty,
dziecko jest sfrustrowane,
najchętniej rzuciłoby ten flet
w kąt. Pandemia spowodowała, po tej przerwie w
marcu, że postanowiłam:
przygotuję się! Zadam takie
utwory, do których mam
jakieś podkłady, nagrania, ja
coś podegram, żebym mogła
zdalnie pracować. Pod tym
kątem dawałam dzieciom
repertuar we wrześniu. Po
pierwsze, żeby dzieci dały
radę, a po drugie, żeby się
nie zniechęciły. A to jest Everest!
Red

Mimo pandemii działają
Stara Kopalnia w Wałbrzychu cały czas funkcjonuje w sieci.
Instytucja zaprasza do korzystania z zajęć edukacyjnych,
warsztatów i spotkań ze sztuką na swoim Facebooku. Warto tam zajrzeć, bo nie brakuje ciekawych inicjatyw.
widokowej Starej Kopalni
zawisła ogromna polska
flaga. W miniony weekend

z kolei odbyło się kolejne
wydarzenie w ramach Międzynarodowego Festiwalu

Hałda Jazz, którego współorganizatorem jest Stara
Kopalnia. W industrialnych

przestrzeniach Sztygarówki odbyła się prezentacja
wystawy „Komeda- Kalendarium Życia”. Ekspozycja przedstawia sylwetkę i
najważniejsze wydarzenia
z życia Krzysztofa Komedy,
w formie fotograficzno-opisowej. Następnie miał
miejsce recital (również
w wersji on-line) Piotra
Damasiewicza – cenionego trębacza jazzowego.
Oprócz głównego bohatera
na scenie pojawił się także Andrzej Rumianowski,
prezes Muzeum Jazzu w
Warszawie. Pamiętajcie, że
Festiwal Hałda Jazz wciąż
trwa, a szczegóły dotyczące
kolejnych wydarzeń oraz
zmian w programie znajdziecie na stronie www.
haldajazz.com/2020/.
Stara Kopalnia, pomimo
zamknięcia, działa cały
czas w wersji on-line. Na
Facebooku instytucji pojawiają się liczne materiały
w formie zdjęć i filmów
dotyczących obiektu, jego
historii i kopalnianej ekspozycji. Ruszają „Wtorki ze sztuką” – będą to
specjalnie przygotowane,
bezpłatne spotkania on-line dotyczące sztuki, które
będą prowadzone przez
pracowników Centrum
Ceramiki Unikatowej i Galerii Sztuki Współczesnej.
Spotkania zaplanowano
w każdy wtorek o godz.
16.00 na Facebooku Starej
Kopalni.
Instytucja zaprasza również do skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych. W

formie on-line odbywają
się lekcje muzealne m.in.
„Mechaniczna kopalnia”,
podczas której uczestnicy
odwiedzają maszynownię i
kuźnię czy „Wokół tradycji
górniczych”, gdzie zgłębiają wiedzę o tradycjach
głównie związanych z obchodami Barbórki. Zajęcia
prowadzone są w dużej
mier ze interaktywnie –
uczestnicy mogą aktywnie
brać udział w lekcjach, zadając pytania prowadzącym i omawiając zagadnienia, które są poruszane.
Lekcje są dostosowane do
wieku uczestników. W ofercie edukacyjnej znajdują się
także warsztaty artystyczne
prowadzone przez ceramików. Program edukacyjny znajduje się na stronie
www.starakopalnia.pl
Czynny jest teren zewnętrzny Starej Kopalni
– podczas spaceru można
z bliska obejrzeć ogromne
maszyny górnicze stanowiące część kopalnianej
ekspozycji, zobaczyć ogródek geologiczny i przyjrzeć
się całej infrastruktur ze
– warto podkreślić, że aż
17 budynków na terenie
obiektu jest wpisanych
do rejestru zabytków. Na
spacer po kopalni można
wybrać się codziennie w
godzinach 10.00 – 18.00.
Otwarta jest także Kawiarnia Sztygarówka – aromatyczna kawa czy słynna
korzenna herbata Gorąca
Barbara są dostępne na
wynos.
SCB

Zanim do kina

Z wielkim buntem we krwi
Nim wszystko wróci do normalności i kina będą przyciągać
nas repertuarem pełnym nietuzinkowych premier, chciałbym
podzielić się z wami zestawem filmów, które stały się dla mnie
najważniejsze. Dziś polecam „Fish Tank” Andrei Arnod.
Kiedy zdarzy się wam wykopać z
„wyprzedażowego” kosza pudełko z
dziewczyną w kapturze na okładce i
tytułem „Fish Tank”, nie odkładajcie
go. To moment, w którym trzeba
poczuć się szczęściarzem i pobiec z
nim do kasy. W ten sposób staniecie
się posiadaczami wielokrotnie nagradzanego obrazu, zrealizowanego
przez Andreę Arnold.
W kinie mogliśmy się nim zachwycać w 2009 roku. Przed napisaniem tego tekstu przeżyłem go
jeszcze raz. Przeżyłem, bo film jest
zrealizowany bardzo emocjonalnie.
„Fish Tank” opowiada o niełatwym

losie piętnastoletniej Mii – Brytyjki
w patologicznej rodzinie. Poznajemy
ją, kiedy – wściekła jak osa – krąży
po blokowisku o nie najlepszej sławie. Próbuje ją wychować matka,
która całą swoją uwagę poświęca
piciu i nawiązywaniu kolejnych
romansów. Dziewczyna nie chodzi
do szkoły, bo ją wyrzucono. Każdy
jej kontakt z rówieśnikami kończy
się pyskówką. Nie inaczej wygląda
relacja z matką i młodszą siostrą.
Ma ciężki charakter, ale marzy
o normalnej rodzinie. Niestety,
obraz siebie, jaki zbudowała, nie
ułatwia jej życia. Niespodziewanie

dla niej, najnowszy kochanek matki – Conor (Michael Fassbender)
traktuje ją zupełnie inaczej. Stara
się nią opiekować i wspierać w jej
pasji, jaką jest taniec. Nie wiemy
co prawda, jak Mia odbiera nowego domownika – czy jak ojca,
czy wymarzonego wybranka, ale
na pewno nastolatka zaczyna się
uśmiechać i otwierać na świat.
Niespodziewanie ich przyjacielski
kontakt zakłóca pewien incydent.
Oczywiście można skomentować
fabułę, której autorką jest również
reżyserka, w stylu „historia jakich
wiele”, ale… No właśnie, może i

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

» Nie zapominajcie, że Stara Kopalnia
prężnie działa w… sieci

Przypomnijmy, że 11 listopada w ramach Dnia
Niepodległości na wieży
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tak, ale dzięki odtwórczyni głównej
roli (Katie Jarvis) „Fish Tank” zyskał
nowy, inny wymiar.
Utalentowana amatorka została
znaleziona przez zespół odpowiedzialny za obsadę do filmu. Katie
okazała się strzałem w dziesiątkę.
Dziewczyna eksplodowała ujmującą i
imponującą naturalnością, Od pierwszych chwil czujemy do niej sympatię. Mia nie jest aniołem, ale urzeka
swoim buntem i bezradnością. Mam
poczucie, że reżyserka umiejętnie

wykorzystała jej osobowość i charakter. Po prostu nie przeszkadzała. Niestety, nagrodzona za rolę Mii, młoda
aktorka, nie wykorzystała swojego
potencjału i nie zrobiła szczególnej
kariery filmowej. Co prawda zagrała
jeszcze w nie najlepszych „Dwóch
grobach” i telenoweli „EastEnder”,
ale bardziej jest kojarzona jako bohaterka prasy brukowej. Jednak w
efekcie mamy film, wobec którego
na pewno nie zostaniemy obojętni.
Piotr Bogdański
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Okiem gracza

Czasem mniej znaczy więcej

Prawnik radzi
Jak odzyskać pieniądze za wyjazd na wakacje lub
wycieczkę? Z pewnością zastanawialiście się nad
tym niejeden raz. Służymy radą.
Wchodząca 1 października
2020r. w życie ustawa (Tarcza
dla Turystyki 2.0) umożliwia
podróżnym zwrot środków za
imprezy odwołane z powodu
zagrożenia epidemicznego.
Dotyczy to osób, które nie otrzymały do tej pory zwrotu środków od organizatora wyjazdu
turystycznego, nie dostały w
zamian vouchera, nie skorzystały z procedury „charge back’”,

nie otrzymały w zamian innej
imprezy od organizatora oraz
nie odebrały gotówki od agenta
lub organizatora.
Zgodnie z nowymi przepisami pieniędzy za odwołany
wyjazd nie zwraca już biuro
podróży, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
W tym celu zarówno biuro
podróży, jak i turysta muszą
się zarejestrować.

Aby organizator wycieczki
otrzymał z Turystycznego Funduszu Zwrotów pieniądze na
zwrot środków za odwołaną
wycieczkę, musi spełnić kilka
warunków: przedsiębiorca
powinien przyjąć płatność od
turystów w formie bezgotówkowej, musi być wpisany do
rejestru organizatorów turystyki, złożyć poprzez system
teleinformatyczny wniosek do

UWAGA KONKURS

Wracamy do bardzo praktycznej nagrody i konkursu z dobrze znanym
wam partnerem, firmą SuperFOTOGRAF. Wiemy, że nie musimy was
jakoś szczególnie namawiać do wzięcia udziału w naszej zabawie, ale
krótko musimy przypomnieć, o co chodzi. Tym razem dzięki swojej aktywności możecie nieco zaoszczędzić i zgarnąć profesjonalne fotografie
do dokumentów. Nie musicie za nie płacić, więc jeśli potrzebujecie kilku
zdjęć do dowodu osobistego, to ten upominek będzie wręcz pożądany.
Do wygrania są 3 pakiety BIOfoto, czyli certyfikowanych fotek do nowego typu dowodu osobistego. Żeby wygrać nagrodę, należy poprawnie
odpowiedzieć na pytanie. Spójrzcie na zdjęcie obok? To fragment dachu
jednej z bardzo charakterystycznych budowli w regionie. Jakiej?
Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, wytnijcie go i pokażcie w salonie SuperFOTOGRAF przy ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu.
Każdy z 3 zwycięzców będzie mógł wykorzystać tylko jeden pakiet
zdjęć. Na posiadaczy kuponów z gazety z wpisaną poprawną
odpowiedzią w salonie czekają od najbliższej środy (25 listopada) do piątku (27 listopada) w godz. 11:00-16:00. Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

Nie będę was wodzić za
nos, oczywiście, że taki wynalazek istnieje! Seria Just Dance
ma się dobrze i już od ponad
10 lat dostarcza rozrywki tym,
którzy chcą się poruszać i przy
tym dobrze bawić.
Śledzę ten tytuł od dłuższego czasu i jestem na
bieżąco z modyfikacjami,
które wprowadza Ubisoft.
Gra z tak prostym systemem
rozgrywki wymaga systematycznego dodawania nowych elementów. Dlatego
z każdym rokiem postacie
są coraz bardziej kolorowe,
piosenki coraz bardziej różnorodne, a tła zmieniają się

coraz dynamiczniej. I wiecie
co? Nieważne, jak kreatywne
elementy wprowadzają nowe
wydania, żaden tytuł z tej serii nie daje mi takiej frajdy, jak
druga część wydana w 2010
roku. Ta edycja była prosta i
w tym tkwiła jej wielka siła.
Nowe gry skupiają się na
grafice, a taniec, czyli to, co
powinno być fundamentem
Just Dance, schodzi na drugi plan. Jeśli myślicie nad
zakupem gr y tanecznej,
serdecznie polecam zacząć
od Just Dance 2. Ciekawą
opcją jest też wykupienie
miesięcznej subskrypcji do
Just Dance Unlimited. Po-

Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego, w którym
określi wysokość wypłaty,
dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy,
złożyć oświadczenie, że jako
organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu
vouchera, nie dokonał zwrotu
wpłat oraz że zobowiązuje
się do zwrotu wypłaty na
określonych zasadach. Organizator będzie musiał też
dostarczyć wykaz umów z
danymi podróżnych – imię,
nazwisko, PESEL, NIP, datą
powiadomienia o odstąpieniu
od umowy, wysokość kwoty
zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.

Turysta, który chce otrzymać
rekompensatę za nieodbytą
wycieczkę, musi również złożyć odpowiedni wniosek do
UFG, zawierając w nim: swoje
imię i nazwisko, PESEL, NIP,
adres zamieszkania, nazwę
organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer
umowy, datę jej podpisania,
datę powiadomienia o odstąpieniu od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr
rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.
W przypadku odmowy zwrotu
wpłaconych należności za urlop
lub wycieczkę i odwołanych z
powodu pandemii pozostaje
dochodzenie roszczeń na drodze sądowej od biura podróży.

SKN

CHALLENGER
zwoli wam to na tańczenie
do większości utworów z
prawie wszystkich poprzednich edycji. I odpuście sobie
Dance Central, ta seria nie
bez powodu została zapomniana.
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (www.gram.pl)

Jestem kobietą wielu pasji, ale gdybym miała wybrać dwie ulubione rzeczy, którymi się interesuję, to byłyby to gry komputerowe i taniec. Wychodzi na to, że spełnieniem moich marzeń byłaby forma rozrywki, która wymaga od gracza tego, żeby
po prostu tańczył.

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

KUPON
To fragment dachu jednej z bardzo
charakterystycznych budowli w regionie.
Jakiej?

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

Nagroda do odebrania w salonie SuperFOTOGRAF
przy ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu
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» Velo Dunajec możemy również połączyć
z wycieczką Szlakiem Wokół Tatr
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Rower jest OK

Velo Dunajec na
Velo Czorsztyn
Tak wiem, już nie czas na rowerowe
wycieczki w Polskę. Zimno, listopad,
pada, zaraz zima. Zapamiętajcie tę
trasę na nowy sezon. Przyjdzie wiosna i lato, będą wolne i święta. Wtedy koniecznie planujcie weekend w
Nowym Targu lub najbliższej okolicy.
Z rowerem.

Fot. Tomasz Czeleń

O trasach rowerowych w
Małopolsce mówi się i pisze
wiele. Zasłużenie, bo dziś
w Polsce nie ma lepiej przygotowanej i połączonej ze
sobą spójnej sieci szlaków
rowerowych. Profesjonalnie
wytyczane, konsultowane ze
środowiskiem rowerowym,
z infrastrukturą, dobrą nawierzchnią, czytelnie oznakowane. W dodatku po atrakcyjnie turystycznych miejscach.
Jedną z takich fantastycznych
tras rowerowych jest szlak
wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Nic ładniejszego w Polsce
dziś nie znajdziecie. Przedstawiam wam moją ulubioną
trasę rowerową dostępną dla
każdego. Przez niektórych
podróżników zaliczana nawet
do najpiękniejszych tras rowerowych w Europie. Słusznie!
Ponad 30-kilometrowa pętla
wokół jeziora, ogrom prac, jaki
został wykonany i oczywiście
krajobrazy robią wrażenie. Na

UWAGA KONKURS

To, że w Salonie Urody Venus możecie wypięknieć, jest pewne
jak to, że jutro będzie nowy dzień. Nie zamierzamy zachwalać tego
miejsca, bo te z was, które tam były, wiedzą doskonale, że warto.
Zachęcamy jednak, spróbujcie pójść do tego salonu choćby na jeden niewielki zabieg, a wyjdziecie zadowolone. Możecie sprawdzić
jakość oferowanych usług przez Salon Urody Venus biorąc udział w
naszym konkursie. Do wygrania są vouchery na specjalną usługę. Co
trzeba zrobić, aby je dostać? Znać odpowiedź na pytanie. Widzicie
zdjęcie obok? Co to za piękne miejsce, chętnie odwiedzane przez
turystów?
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów na
hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć go
i pokazać w salonie. Każda z 5 pań znających poprawną odpowiedź
będzie mogła skorzystać z usługi tylko raz. Kto pierwszy, ten lepszy.
Na miłośniczki piękna i posiadaczki kuponów z naszej gazety w
Salonie Urody Venus przy ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy czekają
od najbliższej środy (25 listopada) do piątku (27 listopada).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl.

tyle, że porównywana jest do
szlaku wokół Jeziora Garda.
Tamten jednak jest znacznie
krótszy. Tak naprawdę na pętlę
składają się dwa różne szlaki,
w tym równie fantastyczny
szlak wzdłuż rzeki Dunajec.
Proponuję początek trasy
w Nowym Targu, kierunek
Szczawnica. W tych okolicach
o nocleg czy wypożyczalnię
roweru nie jest trudno. Można
bez problemu zaplanować
wycieczki nawet na kilka dni.
Wzdłuż Dunajca, później dookoła Jeziora Czorsztyńskiego
w kierunku zapory i Zamku w
Nidzicy oraz Czorsztyna. Piękna
wydzielona asfaltowa droga,
w większości wyłącznie dla
rowerów. Komfort dla każdego.
Miejsca do odpoczynku również
znajdziecie. W dodatku wyglądające okazale i ozdobione
podhalańskimi wzorami. Na
szlaku są też strome podjazdy
i zjazdy, ale każdy sobie z nimi
poradzi. Turystycznie jest tu

wiele atrakcji. Zamki można
zwiedzać, po jeziorze można
pływać, panorama na Tatry,
park miniatur, przejazd zaporą...
Na tym szlaku nawet ściany barierek mają sens. Może nie dodają uroku, ale zdecydowanie
poprawiają bezpieczeństwo.
Wycieczkę wokół jeziora
można wydłużyć trasą do
Szczawnicy. Polecam wariant
przejazdu słowacką stroną
wąwozu nad Dunajcem tuż
u stóp Trzech Koron. Granicę przekroczycie kładką nad
Dunajcem w Sromowcach
Niżnych. Powrót do Nowego
Targu da nam pętlę w okolicach 120 km. Długi kawałek
pięknej wycieczki, ale można
znacznie krócej. Velo Dunajec
możemy również połączyć z
wycieczką Szlakiem Wokół
Tatr z pięknymi widokami.
Oto propozycja na kilka rowerowych dni, które koniecznie
musicie zaplanować.
Tomasz Czeleń

KUPON
Co to za piękne miejsce, chętnie
odwiedzane przez turystów?

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

Nagroda do odebrania w Salonie Urody Venus
przy ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
4 - kopia podpisu, odbita sposobem
mechanicznym na dokumencie
6 - mądrość, przewidywanie
8 - kolekcjonerstwo monet
11 - brak woli lub sił do działania
13 - heros i bohater wojny trojańskiej
15 - człowiek samolubny, o egoistycznym charakterze
18 - rozmiary: długość, szerokość, głębokość
Pionowo:
1 - zwieńczenie wieży lub hełmu
2 - uporządkowany według kryteriów wykaz
dokumentów pisanych
3 - obok korony i berła symbol władzy
królewskiej
5 - danie z wygotowanego mięsa
7 - ogród rozkoszy, raj
9 - ojczyzna
10 - w mitologii greckiej podziemny
świat zmarłych
12 - w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna
konsternacji
14 - skomplikowamy układ, plątanina
16 - impreza barbórkowa dla kobiet
17 - obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
5 - maksymalna masa, jaka
może zostać podniesiona –
udźwig
6 - żołnierz walczący za pieniądze – najemnik
8 - zorganizowana podróż,
podjęta dla osiągnięcia celu –
ekspedycja
11 - człowiek nieuznający
istnienia Boga - ateista
13 - mała drobina czegoś –
ziarenko
14 - rozległy step na Wielkiej
Nizinie Węgierskiej - puszta
15 - nieprzyjemne odczucie
krótkiego, nagłego bólu ukłucie
17 - zakryty obiekt fortyfikacyjny – bunkier
18 - niewielki, artystycznie
wykonany przedmiot – cacko

Pionowo:
1 - zdanie, które stanowi przesłankę jakiegoś dowodu –
argument
2 - coś ponad miarę, nadwyżka – naddatek
3 - wyrządzający duże szkody
bardzo silny wiatr – tajfun
4 - wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie – filc
7 - elektryczny lub elektroniczny instrument klawiszowy
- keyboard
9 - człowiek niezgrabny, niezaradny – ciapa
10 - sproszkowany, wysuszony tytoń - tabaka
12 - warzywo, jadalna bulwa
rośliny – ziemniak
16 - bezładna i chaotyczna
wypowiedź bez sensu – bełkot
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NASI ULUBIEŃCY

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

Macie upatrzonego jakiegoś „miziaka”?
Do znudzenia namawiamy was do adopcji czworonogów ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. Zależy nam na tym bardzo, żebyście podjęli najpierw decyzję na „tak”, a potem wybrali jednego pieszczocha, którego zamierzacie przygarnąć. Spójrzcie na te zdjęcia, czyż to nie są piękności zasługujące na lepsze
życie?!
Wiek: około 9 lat Benio jest psem najdłużej przebywającym w
Data przyjęcia schronisku. Uwielbia towarzystwo swojego
do schroniska: kompana z boksu – Milusia!
23.11.2014

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.

MANIEK, nr ewidencyjny 49/19
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
03.02.2019

W schronisku Maniek to znany psiak – jest
bardzo kochany i towarzyski, trzeba jednak
z nim trochę popracować, aby zachowywał
się jak należy!

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 lekko
ostrożna wobec nowych osób, ale bardzo
przyjazna. Toleruje inne spokojne psiaki.

HEKTOR, nr ewidencyjny 192/20
Wiek: 7 lat
Data pr zyjęcia
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.

MILUŚ, nr ewidencyjny 108/16
Wiek: około 12 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
23.03.2016

Miluś to charakterny senior, jest jednym z
psów najdłużej przebywających w schronisku. Czy odnajdzie w końcu ukochany
dom?

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

Czakan to jeszcze mentalnie szczeniak,
dlatego wymaga ułożenia, potrzebuje dużo
przestrzeni i stabilnego życia, które dotychczas go nie rozpieszczało.

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
15.06.2018

Biały Jogi to kochany psiak, niestety sprawia
pewne problemy w zachowaniu, więc szukamy
dla niego odpowiedzialnego, doświadczonego
domu!

MUSZKA, nr ewidencyjny 61/20
Wiek: 12 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
20.03.2020

Jeżeli chcesz pomóc bezdomnym psiakom,
zaadoptuj Muszkę! To kochana, starsza
sunia, której los staramy się polepszyć!
Wierzymy, że na stare lata ktoś ją przygarnie!
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BENIO, nr ewidencyjny 462/14
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program tv
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21:00
TVP1

23:30

Smerfy 2

TVN

ﬁlm familijny, USA, 2013

20:05

Mąż i Żona

POLSAT

Pierwsza połowa XX wieku. Hrabia Wacław
(Jan Englert) romansuje ze sprytną i pełną
uroku pokojówką Justysią (Milena Suszyńska).
Mężczyzna nie zdaje sobie sprawy, że jego żona
Elwira (Beata Ścibakówna) jest adorowana przez
przyjaciela domu, dwulicowego bawidamka Alfreda (Grzegorz Małecki), który zaleca się również
do Justysi. Wraz z rozwojem wypadków sytuacja
coraz bardziej się komplikuje. Prawda może okazać się dla wszystkich szokująca. Uwspółcześniona wersja sztuki autorstwa Aleksandra Fredry. Za
reżyserię odpowiada Jan Englert.

22:20

Ex machina

TVP2

Bezwstydny Mortdecai
komedia sensacyjna, Wielka Brytania, USA, 2015

Ekscentryczny arystokrata Charlie Mortdecai
pracuje w galerii sztuki. Oprócz tego okazjonalnie pomaga tajnym agentom MI5 w walce
z nielegalnym handlem arcydziełami.
Pewnego dnia Mortdecai wpada na trop zaginionego obrazu Goi o nieocenionej wartości.
Co więcej, okazuje się, że płótno zawiera
wskazówki prowadzące do bezcennego skarbu. Niebawem kontakt z Charliem nawiązuje
jego stary kolega ze studiów, agent Martland.
Jak się okazuje, funkcjonariusz pragnie
zdobyć nie tylko obraz.

Młody informatyk Caleb (Dohmnall Gleeson)
zostaje zwycięzcą konkursu organizowanego
w jego ﬁrmie. Może przez tydzień przebywać
w laboratorium szefa przedsiębiorstwa,
Nathana (Oscar Isaac). Tam poznaje piękną
Avę (Alicia Vikander). To pierwsza na świecie
sztuczna inteligencja, mająca postać kobiety.
Ava czuje, myśli i odczuwa wzruszenie, ale
też boi się o własną przyszłość. Caleb nie wie,
że sam został częścią eksperymentu, który
sprawdzi, jak przeciętny człowiek zareaguje
na postać Avy.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2016

Niedziela

WIESZ CO | NR 47/24.11.2020 r.

dramat sf, Wielka Brytania, 2014

Gargamel (Hank Azaria) po raz kolejny ostrzy
zęby na smerfy. By je schwytać, ucieka się do
podstępu - chce stworzyć przypominające smerfy
istotki. Aby je ożywić, musi użyć specjalnego
zaklęcia, które zna tylko Smerfetka. W tym celu
podły czarownik porywa ją i wywozi do Paryża.
Pozostałe smerfy zrobią wszystko, by ocalić
swoją koleżankę. W misji ratunkowej pomogą im
ludzie. Fabularno-animowany ﬁlm o przygodach
kultowych smerfów wyreżyserował Raja Gosnell
(„Agent XXL”, „Cziłała z Beverly Hills”). Gargamel
po raz kolejny ostrzy zęby na smerfy.

LEGO Masters
TVN

Sobota

Środa

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara

22:30
TVP2

ﬁlm przygodowy, USA, 2017

Henry Turner służy w brytyjskiej marynarce
królewskiej. Obiecał uwolnić swojego ojca, Willa,
od klątwy uniemożliwiającej mu opuszczenie
„Latającego Holendra”. Pewnego dnia statek
młodzieńca wpada do nadprzyrodzonego Trójkąta Diabła. Marynarze zostają zaatakowani przez
załogę widmo dowodzoną przez okrutnego
Salazara, hiszpańskiego łowcę piratów. Kapitan
oszczędza Henry’ego, aby ten przekazał wiadomość jego największemu wrogowi. Tymczasem
młoda astronomka Carina Smyth zostaje skazana
na śmierć za rzekome czary.

Czwartek

Zanim się pojawiłeś
ﬁlm obyczajowy, Wielka Brytania, USA, 2016

26-letnia Louisa „Lou” Clark (Emilia Clarke)
nie wie co zrobić ze swoim życiem. Próbuje sił
w wielu dziedzinach, by wesprzeć ﬁnansowo
najbliższych. W końcu zostaje opiekunką
sparaliżowanego młodego bogacza, Willa
Traynora (Sam Claﬂin). Mężczyzna przed
dwoma laty uczestniczył w tragicznym dla
niego wypadku i od tego momentu jeździ na
wózku inwalidzkim. W przeszłości był pełnym
energii chłopakiem, teraz wyzbył się tego na
rzecz cynizmu, który potęguje jego prywatny
dramat.

20:05

Żona na niby

POLSAT

komedia, USA, 2011

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

piątek

27 listopada

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 Rwanda 2020
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Jesień - świat kolorów
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:45 Cafe piosenka
- talk-show
05:45 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Anna Dymna - spotkajmy się - Martyna
Rodzik i Jacek Noch
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 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

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
19:35 Sport, Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn

TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Jak dogryźć maﬁi
- ﬁlm fabularny,
prod. USA
22:45 Żywa tarcza - ﬁlm akcji,
prod. USA, Niemcy
00:25 SEAL Team - komando
Foki - serial, prod. USA
01:15 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
02:15 Magazyn kryminalny
997 - magazyn

TELETURNIEJ

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Postaw na milion
21:40 Anything goes.
Ale jazda!
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 Ślepa furia - western
01:15 Za linią wroga
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2001
03:10 Smaki świata po polsku
- magazyn
03:35 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

FILM SENSACYJNY

20:05 Red
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2010, reż. Robert
Schwentke, wyk. Bruce
Willis, Morgan Freeman,
John Malkovich, Helen
Mirren
22:20 Nocny pościg
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2015, reż. Jaume
Collet-Serra, wyk. Liam
Neeson, Ed Harris, Joel
Kinnaman, Boyd Holbrook,
Bruce McGill, Vincent
D’Onofrio
00:50 Kuba Wojewódzki
01:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:50 Uwaga!
- magazyn
03:10 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
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
- magazyn
prod. Polska
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
FILM PRZYGODOWY

20:05 Smerfy 2
Niebieskie ludziki
powracają! Gargamel
po raz kolejny zagraża
ich spokojnemu życiu. Tym
razem okrutny czarownik
tworzy podobne do
smerfów stworki.
22:30 Mission: Impossible 2
- ﬁlm akcji
Agent specjalny Ethan
Hunt powraca w drugiej
części wielkiego przeboju
kinowego, zrealizowanej
przez mistrza kina akcji
Johna Woo.
01:00 W ciemność.
Star Trek
03:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - Imperium/
Ameryka - magazyn
09:15 Zmruż oczy - ﬁlm
obyczajowy
11:00 Chłopi - serial TVP
13:05 Koniec widzenia
13:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
13:55 Szychta - ﬁlm
animowany
14:00 Muszla - ﬁlm
animowany
14:10 Koło bermudzkie
- ﬁlm animowany
14:20 Zygmunt, król Polski
14:45 Portret osobisty
15:50 Dama Kameliowa
- melodramat
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Wirtuozi
21:10 Wieczór kinomana

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serialu opowiadający
o perypetiach pracowników i klientów salonu fryzjerskiego oraz warsztatu
samochodowego. Bliskie
widzom historie pisane
przez życie - zabawne,
zaskakujące, a nawet
kryminalne!
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

04:30 19 + - obyczajowy
05:00 Mango
Telezakupy
06:35 Wiza na miłość
07:35 Szkoła
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula - serial, Polska
16:15 Szkoła - program
17:15 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Brzydula - serial, Polska

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

21:15 Wieczór kinomana
- Sicario - dramat,
prod. USA, 2015,
reż. Denis Villeneuve
23:25 Tego się nie wytnie
- talk-show
00:50 Tego się nie wytnie
01:10 Gomorra - serial,
prod. Włochy,
Niemcy, 2014
02:05 Teraz animacje! - Ani
słowa - ﬁlm animowany
02:20 Co dalej? - program
publicystyczny
02:40 Kino nocne - Barry
Lyndon - dramat, prod.
Wielka Brytania, 1975, reż.
Stanley Kubrick,
wyk. Ryan O’Neal
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
05:51 Zakończenie dnia

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Champion 4:
Walka o honor
- ﬁlm sensacyjny
21:50 Kobiety maﬁi
00:45 Terrorysta
02:20 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Na
jedwabnym szlaku
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:35 To właśnie miłość
- ﬁlm komedia,
Wielka Brytania, USA,
2003, reż. Richard Curtis,
wyk. Hugh Grant, Keira
Knightley, Bill Nighy, Colin
Firth, Liam Neeson
23:20 American Pie:
Zjazd absolwentów
- ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg,
wyk. Jason Biggs, Alyson
Hannigan, Chris Klein,
Thomas Ian Nicholas,
Tara Reid, Seann William
Scott, Mena Suvari
01:40 Druga strona
medalu
- talk show
02:10 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker walczy ze wszystkimi
formami przestępczości
w stanie Teksas. Pomagają
mu w tym inni agenci na
czele z Jimmym Trivettem
oraz pani prokurator Alex
Cahill Walker. 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Sędzia Judy
10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
12:25 Wspaniali ludzie
12:55 Wzór 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 prod.
Polska 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminałny - serial
kryminalny prod. Polska
00:05 Wyścig śmierci: Anarchia - ﬁlm prod. USA, 2018,
reż. Paul Don Michael

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Dzieci
Andersa 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 Świat na wyciągnięcie
ręki. 17:00 Życie z pasją
17:20 100 cudownych miejsc
na świecie. Francja: Zamek
Chateau 17:30 Okiem kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych
18:55 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 19:00
Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

04:35 Klan - telenowela TVP
05:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Spisz się rolniku
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
- reportaż
08:40 Pełnosprawni
- magazyn
09:10 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:05 Ojciec Mateusz - serial
11:05 15:10 do Yumy
- western, prod. USA
12:45 Okrasa łamie przepisy
13:20 Fascynujący świat
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

05:25 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:30 Rodzinny ekspres
12:00 Przyjaciele na zawsze
12:55 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:40 Koło fortuny
- teleturniej
15:20 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:20 Czerwona królowa
17:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

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
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Lego Masters

REALITY SHOW

TELETURNIEJ

KOMEDIA

15:20 Rolnik szuka żony
- reality show
16:20 Skoki Narciarskie
17:30 Teleexpress
17:40 Skoki Narciarskie
18:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Życzenie śmierci
- ﬁlm sensacyjny
23:30 Jak dogryźć maﬁi
- ﬁlm fabularny
01:15 Gra tajemnic
- dramat, prod. USA, 2014
03:15 Wyścig z pandemią
04:10 Z pamięci
- felieton
04:15 Zakończenie dnia

18:35 Postaw na milion
- teleturniej
19:30 Lajk!
20:00 Kocham Dwójkę.
Złoty Jubileusz
- program rozrywkowy
21:00 The Voice of Poland
23:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:45 Dziewczyna
z sąsiedztwa
- komedia, prod. USA,
2004, reż. Luke Greenﬁeld,
wyk. Emile Hirsh, Elisha
Cuthbert
02:45 Dziewczyna
we mgle
- ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, Francja,
Włochy, 2017, reż. Donato
Carrisi, wyk. Toni Servillo
04:55 Zakończenie dnia
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21:30 Dziennik
Bridget Jones
- ﬁlm komedia, Francja,
Wielka Brytania, USA,
2001, reż. Sharon Maguire,
wyk. Renée Zellweger,
Colin Firth, Hugh Grant,
Gemma Jones, Jim
Broadbent
23:30 Ex machina
- ﬁlm S-F,
Wielka Brytania,
2014, reż. Alex Garland,
wyk. Domhnall Gleeson,
Alicia Vikander, Oscar
Isaac, Sonoya
Mizuno
01:50 Uwaga!
- magazyn
02:10 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Scooby-Doo: Maska
Błękitnego Sokoła
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
11:40 Bogaty dom - Biedny
dom
12:45 Rolnicy. Podlasie
- program rozrywkowy
prod. Polska
13:45 Rolnicy - Tak się żyje
u nas na wsi
- program rozrywkowy
prod. Polska
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
KOMEDIA

20:05 Zróbmy sobie wnuka
Maniek i Gienia Koselowie
to starsze małżeństwo
prowadzące w samym
centrum miasta ogromną
plantację pomidorów.
Oboje mają nadzieję,
że wkrótce ich dzieci
przejmą kontrolę nad
rodzinnym biznesem.
Niestety, ani syn Janek,
ani córka Zosia - nie chcą
prowadzić interesu.
21:55 Lara Croft Tomb
Raider: Kolebka życia
00:35 Droga do zatracenia
03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Piosenki z ﬁlmoteki
07:50 Informacje kulturalne
08:25 Od ucha do ucha
- Za Króla Krakusa - ﬁlm
08:35 Od ucha do ucha - Na
krakowskim trakcie - ﬁlm
09:15 Od ucha do ucha
- Podróże pana Kleksa
- część 1 Wysłannicy
Bajdocji - ﬁlm przygodowy
11:00 Serialowa nostalgia
- Kapitan Sowa na tropie
12:10 Urodzeni artyści
- Rodzina Siemaszków
12:45 Kobra
14:45 Tego się nie wytnie
16:15 Retro kino - Pociągi pod
specjalnym nadzorem
- ﬁlm fabularny, prod.
Czechosłowacja, 1966,
reż. Jiri Menzel
17:55 Tamte lata, tamte dni
- Jerzy Illg - magazyn
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Scena muzyczna

06:00 Na wariackich
papierach
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań
20:00 Mocne sobotnie
kino: Kobiety maﬁi 2
Po objęciu władzy nad
stolicą „Niania” wraz z
gangiem postanawia
wprowadzić do kraju
narkotyki.
22:50 Olimp w ogniu

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:35 Kosmiczny wykop
09:05 Niebezpieczne
związki
09:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:30 Babe: Świnka z
klasą - ﬁlm rodzinny,
Australia, USA, 1995,
reż. Chris Noonan, wyk.
James Cromwell, Magda
Szubanski, Zoe Burton,
Wade Hayward, Christine
Cavanaugh, Miriam
Margolyes, Danny Mann,
Hugo Weaving
15:30 Psy i koty - ﬁlm
rodzinny, USA, 2001,
reż. Lawrence Guterman,
wyk. Jeﬀ Goldblum, Elizabeth Perkins, Alexander
Pollock, Tobey Maguire

06:00 Dzielna Mysz 06:20 Tuż
przed tragedią 08:25 Galileo
10:35 Powrót do przyszłości,
cz. 3 - ﬁlm prod. USA 13:00
STOP Drogówka - magazyn
prod. Polska
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00
Święty 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny - serial
kryminalny
00:05 Silent Hill Heather przez
całe życie ucieka przed
niebezpiecznymi i niewytłumaczalnymi siłami. W dniu
swoich osiemnastych urodzin, nawiedzona kolejnymi
koszmarami i przerażona
zniknięciem ojca, dowiaduje
się, że nie jest osobą, za którą
się dotychczas uważała.
To odkrycie wprowadza
ją w głąb malowniczego
świata. 02:05 Interwencja
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 Lista Przebojów

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

20:00 Bilet do kina
- Do zakochania
jeden krok
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Wielka Brytania, 2017,
reż. Richard Locraine,
wyk. Imelda Staunton,
Timothy Spall, Celia Imrie
22:00 David Gilmour: Live
at Pompeii - koncert
23:10 Seans kultowy - Sid
i Nancy - dramat,
prod. Wielka Brytania,
1986, reż. Alex Cox
01:10 Strzygoń i jak sobie
z nim radzić - ﬁlm
01:15 Ślepa Vaysha
- ﬁlm animowany
01:25 Gloria Victoria
- ﬁlm animowany
01:35 Urodzeni artyści
- Rodzina Siemaszków

01:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek
to odrębna tematyka.
W każdym z nich nie brakuje „zabójczej prędkości”,
efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. Chcą, aby
zawsze na pierwszym miejscu stała sprawiedliwość.
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
02:50 Na jedwabnym
szlaku
- program dokumentalny
prod. Polska

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Retrospekcja 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 14:35 Apokryfy
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
Jasnogórski21:20 Informacje
dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Mojżesz

17:15 Szybcy i wściekli VIII
- ﬁlm sensacyjny,
Chiny, Japonia, USA,
2017, reż. F. Gary Gray,
wyk. Vin Diesel, Jason
Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez
20:00 Mumia
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1999, reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz,
John Hannah
22:35 Dziewczyna
w czerwonej pelerynie
- ﬁlm przygodowy,
USA, Kanada, 2011,
reż. Catherine Hardwicke,
wyk. Amanda Seyfried,
Gary Oldma
00:45 Keanu - komedia
02:50 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
08:00
08:30
09:05
09:35
10:00
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:45
13:15
14:15
14:25
15:00
15:20
16:35
17:00
19:30

Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Las bliżej nas
Prywatne życie
zwierząt - reportaż
Stulecie Winnych
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Rwanda 2020
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
Okrasa łamie przepisy
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Skoki Narciarskie
Teleexpress
18. Konkurs Piosenki
Eurowizji dla Dzieci
Polska 2020 - koncert
Wiadomości

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Ludzie i bogowie
- serial obyczajowy
21:15 Rolnik szuka żony
- reality show
22:15 Zakochana Jedynka
- Zakazana żona
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Austria, Niemcy,
2013, reż. Hansjörg
Thurn
24:00 Życzenie śmierci
- ﬁlm sensacyjny, prod.
USA, 2018, reż. Eli Roth,
wyk. Vincent D’Onofrio
01:55 Na szlaku Alleluja
- western, prod. USA,
1965, reż. John Struges,
wyk. Burt Lancaster,
Lee Remick, Jim Hutton,
Martin Landau
04:20 Z pamięci - felieton
04:25 Zakończenie dnia

29 listopada
TVP 2
05:15 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Spisz się rolniku
- felieton
10:40 Ostoja - magazyn
przyrodniczy
11:15 The Voice of Poland
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:10 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:10 Kocham Dwójkę.
Złoty Jubileusz
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial
FILM FABULARNY

20:00 Dziewczyna we mgle
- ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, Francja,
Włochy, 2017, reż. Donato
Carrisi, wyk. Toni Servillo,
Alessio Boni, Galatea
Ranzi, Jean Reno
22:20 Kino bez granic
Bezwstydny
Mortdecai
- ﬁlm akcji, prod. Wielka
Brytania, USA, 2015
00:15 Śmiertelnie
niebezpieczna
- thriller
02:00 Rezerwat
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2007,
reż. Łukasz Palkowski,
wyk. Marcin Kwaśny, Sonia
Bohosiewicz
03:45 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
14:40

16:30
17:30
19:00
19:40
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
- magazyn
Kosmiczny wykop
Wakacje Jasia Fasoli
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, Francja, Niemcy,
2007, reż. Steve Bendelack,
wyk. Rowan Atkinson,
Emma De Caunes, Jean
Rochefort, Karl Roden,
Max Baldry, Willem Dafoe
Totalne remonty
Szelągowskiej
Lego Masters
Fakty
Raport smogowy
Uwaga!
- magazyn

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:00 MasterChef
- program rozrywkowy
21:30 Królestwo kobiet
22:30 Everest
- ﬁlm przygodowy,
Islandia, USA, Wielka Brytania, 2015, reż. Baltasar
Kormákur, wyk. Jason
Clarke, Josh Brolin, Jake
Gyllenhaal, John Hawkes,
Robin Wright, Emily
Watson, Keira Knightley,
Sam Worthington
01:00 Cienki Bolek
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Etan
Cohen, wyk. Will Ferrell,
Kevin Hart, Craig T. Nelson,
Alison Brie
03:15 Uwaga!
- magazyn
03:35 Noc magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:30 Artur i zemsta
Maltazara
Kolejna odsłona przygód
Artura. Zbliża się koniec
dziesiątej fazy księżyca
i Artur przygotowuje się
do ponownych odwiedzin
krainy Minimków, w tym
swojej ukochanej Selenii.
10:20 Niesamowity
Spider-Man 2
Dla Petera Parkera nic
nie może się równać
z uczuciem, jakiego
doświadcza, kiedy kołysze
się między drapaczami
chmur, będąc bohaterem,
lub spędzając czas z Gwen.
Lecz bycie Spider-Manem
ma swoją cenę: tylko
Spider-Man może ochronić
Nowojorczyków przed
budzącymi grozę złoczyńcami, którzy zagrażają
miastu.

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia Prawosławna
cerkiew Zmartwychwstania
08:25 Odkrywając
Beethovena
09:35 Od ucha do ucha
10:45 Serialowa nostalgia
- Czarna żmija - serial
12:00 Doradcy króla Hydropsa
- ﬁlm animowany
12:25 Trzeci punkt widzenia
12:55 Bilet do kina - Do zakochania jeden krok - ﬁlm
14:55 Claudio Monteverdi
- Nieszpory Maryi Panny
16:55 Informacje kulturalne
17:15 Niedziela z...
- twórczością Andrzeja
Zauchy
18:10 Niedziela z...
- twórczością Andrzeja
Zauchy - Pan na Księżycu
19:20 Niedziela z...
- twórczością Andrzeja
Zauchy

05:20 Rodzinny interes
Podstarzałyzłodziej,jego
syn i wnuk planują skok,
dzięki któremu zarobią
milion dolarów.
08:00 Willow
10:40 Goście w Ameryce
W wyniku pomyłki
czarnoksiężnika francuski
rycerz Thibault oraz
jego giermek André
traﬁają do współczesnego
Chicago.
12:35 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Dzielny krawczyk
13:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Roszpunka
15:00 Góra Czarownic
Taksówkarz z Las
Vegas pomaga dwójce
pasażerów obdarzonych
paranormalnymi zdolnościami w odkryciu sekretu
tajemniczej góry.

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:35 Kosmiczny wykop
09:05 Niebezpieczne związki
09:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:55 Babe: Świnka
w mieście - ﬁlm rodzinny,
Australia, USA, 1998,
reż. George Miller, wyk.
James Cromwell, Magda
Szubanski, Mary Stein,
Mickey Rooney, E.G. Daily,
Danny Mann
15:00 Vinci - ﬁlm komedia,
Polska, 2004, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Robert
Więckiewicz, Borys Szyc,
Jan Machulski, Kamilla
Baar, Marcin Dorociński
17:25 Mumia - ﬁlm
przygodowy, USA, 1999,
reż. Stephen Sommers

FILM PRZYGODOWY

WESTERN

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

13:30 Smerfy 2
Gargamel po raz
kolejny zagraża ich
spokojnemu życiu. Tym
razem okrutny czarownik
tworzy podobne do
smerfów stworki.
15:45 Zróbmy sobie
wnuka
17:35 Sąsiedzkie porachunki
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 XXV Rybnicka Jesień
Kabaretowa
22:05 Liga niezwykłych
dżentelmenów
00:40 Królestwo
niebieskie
03:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
05:45 Telezakupy TV Okazje

20:00 El Dorado
- western, prod. USA, 1967
22:10 Trzeci punkt
widzenia
- program publicystyczny
22:40 Dzika namiętność
00:40 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
00:55 Teraz animacje!
- Ani słowa
- ﬁlm animowany
01:10 Teraz animacje!
- Marchewkowe pole
01:35 Kino nocne - Papusza
- dramat, prod. Polska
03:55 Miasto duchów. Rakka
- ﬁlm dokumentalny
05:35 Teledysk
05:50 Jeszcze więcej
kultury w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:51 Zakończenie dnia

17:00 Kapitan Ameryka:
Wojna bohaterów
ONZ wprowadza przymusowy rejestr bohaterów,
który doprowadza do
konﬂiktu pomiędzy
Kapitanem Ameryką
a Iron Manem. Sytuację
komplikuje zamach
na króla Wakandy.
20:00 Niedziela z gwiazdami:
John Wick 2
22:30 Kobiety maﬁi 2
01:05 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
02:55 Na jedwabnym szlaku

20:00 Kong: Wyspa czaszki
- ﬁlm przygodowy, USA,
Chiny, 2017, reż. Jordan
Vogt-Roberts, wyk. Tom
Hiddleston, Samuel
L. Jackson, Brie Larson,
John C. Reilly, John
Goodman
22:35 W nowym zwierciadle:
WakacjeW nowym
zwierciadle: Wakacje
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. John Francis
Daley, Jonathan Goldstein,
wyk. Ed Helms, Christina
Applegate, Skyler Gisondo,
Steele Stebbins, Chris
Hemsworth
00:45 Druga strona
medalu
- talk show
01:55 Noc magii

TV 4
06:00 Tuż przed tragedią 08:05
Powrót do przyszłości
10:35 Galileo 11:35 STOP
Drogówka
12:35 Gwiazdy Kabaretu 13:45
Lodołamacz Do lodołamacza
zbliża się ogromna góra lodowa. Załoga za wszelką cenę
stara się uniknąć zderzenia,
jednak statek zostaje uwięziony wśród lodów niedaleko
wybrzeży Antarktydy.
Wokół panuje złowieszcza
cisza i przeraźliwy chłód.
Kończy się paliwo i cierpliwość załogi.
16:25 Przyciąganie 19:05
Galileo 20:05 Straszny ﬁlm
3 Po ukończeniu college’u
nieszczęsna Cindy Campbell
pracuje jako reporterka dla
telewizyjnych wiadomości.
21:55 Wspaniali ludzie
23:00 Wyścig śmierci: Anarchia 01:25 Śmierć na talerzu
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:20 Co by było
gdyby zwierzęta mówiły?
Niedźwiedź Wojtek 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
13:40 Albert Schweitzer
15:30 Cud wirującego słońca prawdziwa historia objawień
fatimskich 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Nie bójmy się mówic
o raku 17:30 Dobre ,bo polskie 17:45 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Adwent 19:30 Opowieści
biblijne historie animowane
z Nowego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Kolory Świętości
21:00 Apel Jasnogórski

24
poniedziałek
TVP 1
05:15
06:05
06:50
07:00

07:30
08:00
08:10
08:15
08:40
09:35
10:35
11:25
12:00
12:10
12:30
12:35
12:55
14:00
15:00
15:15

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Spisz się rolniku
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Okiem Wiary - magazyn
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
Kasta - Obywatelskie
zatrzymanie - serial
paradokumentalny TVP
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - magazyn
BBC w Jedynce
Elif - serial, prod. Turcja
Wiadomości
Alarm! - magazyn
TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Mąż i Żona
- spektakl teatralny,
prod. Polska, 2016
22:15 Świat bez ﬁkcji
23:20 Warto rozmawiać
00:20 Zakazana żona
- ﬁlm obyczajowy
02:05 Mechanik - ﬁlm fabularny, prod. USA, 1972

program tv
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TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:45 Coś dla Ciebie - magazyn
07:10 Spisz się rolniku
- felieton
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny j
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej
14:40 Coś dla Ciebie
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama

04:50 Uwaga! - magazyn
05:05 Nowa Maja
w ogrodzie
05:35 Akademia ogrodnika
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Kobieta na krańcu
świata
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
19:50 Raport smogowy

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
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:00 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne
08:20 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:40 Tego się nie wytnie
10:05 Reżyserzy
11:00 Chłopi - serial TVP
12:05 Przeprowadzki
- serial TVP
13:05 Niepospolita - ﬁlm
krótkometrażowy
13:30 Szlakiem Kolberga
- Mieczysław Szcześniak
14:00 Niedziela z...
twórczością Andrzeja
Zauchy
14:50 James Stewart
i Robert Mitchum:
Dwa oblicza Ameryki
- ﬁlm dokumentalny
16:00 Angele i Tony - dramat,
prod. Francja, 2010
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Saga rodu Forsyte’ów

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
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

TELETURNIEJ

MAGAZYN

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
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 Bankowa gra
23:55 Monster
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, Niemcy,
2003, reż. Patty Jenkins
01:55 Warto kochać
- serial TVP
02:50 Bezwstydny
Mortdecai
- ﬁlm akcji, prod. Wielka
Brytania
04:40 Zakończenie

19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Kobieta-Kot
- ﬁlm przygodowy,
USA, Australia, 2004,
wyk. Halle Berry, Benjamin Bratt, Sharon
Stone, Lambert Wilson,
Frances Conroy
00:35 Szadź - serial, Polska
01:35 Co za tydzień
- magazyn
02:05 Zabójcza broń - serial
03:05 Uwaga!
- magazyn
03:25 Noc magii

DRAMAT

20:00 Królestwo niebieskie
Kowal Balian stracił
rodzinę i bliski jest utraty
wiary. Wojna religijna
w odległej Ziemi Świętej
nic dla niego nie znaczy,
a mimo to wciągnięty
zostaje w jej wir.
23:10 Cudzoziemiec
Jonathan Cold odszedł
z CIA, ponieważ nie
mógł zaakceptować
metod, jakimi
posługują się jego
zwierzchnicy.
01:15 Po tamtej stronie
drzwi
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Czysta formalność
- ﬁlm fabularny,
prod. Włochy, Francja
22:00 Kronos - Zaraza - magazyn kulturalno-społeczny
22:40 Panorama kina
polskiego - Fuga - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska
00:30 Scena muzyczna
- Kinga Głyk - koncert
01:30 Żelazna klasyka
- Podwójne życie
Weroniki
- dramat
03:15 Informacje kulturalne
03:40 El Dorado - western,
prod. USA, 1967
05:45 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:45 Zakończenie

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Kapitan Ameryka:
Wojna bohaterów
23:00 Hanna
01:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
02:00 Na jedwabnym
szlaku
03:00 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
04:00 Na jedwabnym
szlaku
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:35 Szkoła
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula
- serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 Miłość od kuchni
- program rozrywkowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
KOMEDIA

20:35 Miłość jest wszystkim
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż. Michał
Kwieciński, wyk. Olaf
Lubaszenko, Aleksandra
Adamska, Joanna Balasz,
Agnieszka Grochowska,
Joanna Kulig, Michal
Czernecki, Eryk Lubos
23:20 Oszukać
przeznaczenie V
- ﬁlm horror, USA,
Kanada, 2011, reż. Steven
Quale, wyk. Nicholas
D’Agosto, Emma Campbell,
Miles Fisher, Ellen Wroe,
Tony Todd
01:10 Druga strona
medalu
- talk show
02:15 Noc magii
- program rozrywkowy

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) jest
jednym z najlepszych Strażników Texasu. 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Sędzia Judy
10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
12:25 Święty 12:55 Wzór
13:55 Kobra - oddział
specjalny - serial obyczajowy
14:55 STOP Drogówka 15:55
Kobra - oddział specjalny
- serial obyczajowy 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00
Nożownik Bonham to były
instruktor amerykańskich
Sił Specjalnych, który szkolił
perfekcyjne maszyny do
zabijania. 23:00 Ryzykanci
01:00 Anatomia głupoty
według Richarda Hammonda
01:30 Galileo

TV Trwam
11:20 Dobre ,bo polskie 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 Jakie
andrzejki? 12:45 Święty na
każdy dzień
12:50 Galilejczyk 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30
Na przekór ciemności 15:40
Kabwe 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55
Świadkowie
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery 17:55
Adwent 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

1 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dzikie Andy

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Ekologia w prawosławiu - reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Operacja Zdrowie
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Serial fabularny

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 Rozwód. Walka
o wszystko
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szpital
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL 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
17:20 Jaka to melodia?
18:00 Klan
- telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Operacja Delta Force 3:
Wyraźny cel - ﬁlm

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:05 Mini audycja
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Małe kobietki - serial
22:55 Ludzkie historie
- Powiedz tak lub nie
24:00 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
00:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
01:25 Mrok - serial kryminalny
02:20 Monster - ﬁlm fabularny,
prod. USA, Niemcy
04:15 Przyszłość lotnictwa
cywilnego - ﬁlm
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Z archiwum X:
Chcę wierzyć
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2008, reż. Chris
Carter, wyk. David
Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy
Connolly, Callum Keith
Rennie, Xzibit
23:45 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:20 Królestwo kobiet
01:15 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:20 Uprowadzona
- serial, USA
03:20 Uwaga!
- magazyn
03:40 Noc magii

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

20:05 Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara
Szczęście nie sprzyja
kapitanowi Jackowi
Sparrowowi, a złe wiatry
pchają go coraz silniej
ku kolejnej awanturze.
Duchy korsarzy pod wodzą
jego dawnego wroga,
przerażającego kapitana
Salazara, wydostają
się z Devil’s Triangle z
zamiarem unicestwienia
każdego pirata, jakiego
noszą oceany.
22:55 W dolinie Elah
01:25 Najemnik
03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:25
08:00
08:30
09:25
11:00
13:30
14:55
16:00
17:30
17:50
18:30
18:55
20:00

Co się dzieje
Teledyski
Informacje kulturalne
Film dokumentalny
Angele i Tony - dramat
Przeprowadzki
- serial TVP
Tego się nie wytnie
- talk-show
Inni są winni - ﬁlm dokumentalny, prod. Wielka
Brytania, Hiszpania, 2018
Ikaria XB
- ﬁlm science ﬁction
Co dalej? - program
publicystyczny
Kronos - Zaraza - magazyn kulturalno-społeczny
Informacje kulturalne
Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
Teatr Telewizji - Brat
marnotrawny, reż.
Jerzy Gruza, wyk. Gustaw
Holoubek, Andrzej Łapicki,
Kalina Jędrusik

FILM FABULARNY

21:30 Lekkie obyczaje
- Na karuzeli życia
- ﬁlm fabularny,
rod. USA, 2017, reż. Woody
Allen, wyk. Kate Winslet,
Juno Temple, Justin
Timberlake
23:20 Co dalej? - program
publicystyczny
23:40 Informacje kulturalne
00:05 Młoda Polska
00:40 Panorama kina
polskiego - Fuga
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2018,
reż. Agnieszka
Smoczyńska
02:35 Kino nocne - Dwa
księżyce - ﬁlm obyczajowy
05:00 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury

TV Puls

TVN 7

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający o
dwójce przyjaciół, którzy
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Z kolei ich żony prowadzą
mały salon fryzjerski
„Bella Ella”.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Siła taktyczna

05:00 Mango
telezakupy
06:35 Wiza na miłość
07:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula - serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy

THRILLER

SERIAL OBYCZAJOWY

21:50 Pakt z mordercą
- thriller
Płatny morderca
pomaga młodej kobiecie
pomścić śmierć jej
rodziny.
23:25 Wielki Stach
01:30 Castle
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym
szlaku
03:00 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Człowiek
na krawędzi
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2012, reż. Asger Leth,
wyk. Sam Worthington,
Elizabeth Banks, Jamie
Bell, Anthony Mackie,
Edward Burns, Kyra
Sedgwick
22:45 Kong: Wyspa czaszki
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, 2017,
reż. Jordan Vogt-Roberts,
wyk. Tom Hiddleston,
Samuel L. Jackson, Brie
Larson, John C. Reilly,
John Goodman
01:10 Druga strona medalu
- talk show
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy
Dom - magazyn prod. Polska
09:00 Sędzia Judy
10:25 Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Wspaniali ludzie 12:55
Wzór 13:55 Kobra - oddział
specjalny 14:55 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 15:55 Kobra - oddział
specjalny 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy prod.
Polska 20:00 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny - serial
obyczajowy 21:00 Komornik
Mistrz sztuk walki zatrudnia
się do ściągania długów
dla maﬁi. 23:00 Ryzykanci
01:00 Galileo 02:00 Anatomia głupoty według Richarda
Hammonda 02:30 Graﬃti
02:50 Trans World Sport
2020 03:55 SuperLudzie

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Sanktuaria polskie 12:40 Łaska
niepojęta 13:10 Jerash
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Msza Święta 14:30
Ludwig Maria Grignion de
Montfort 15:25 Domek nr
6 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Express Studencki 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery 17:55
Adwent 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
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 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Dzikie Andy cz. 2. Życie
w ekstremalnym świecie
- cykl dokumentalny

05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Pożyteczni.pl
- magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany 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 Va Banque - teleturniej
18:45 Serial fabularny

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
12:30 Rozwód. Walka
o wszystko
13:30 Szpital
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwód. Walka o
wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 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
Marysia opuszcza rodzinną
wieś i przenosi się do
Wrocławia, by studiować
medycynę. W nowym
miejscu kobieta poznaje
Pawła, który zdobywa
jej serce.
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń

06:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1990
07:55 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
twórczością Andrzeja
Zauchy
09:20 Ikaria XB - ﬁlm
science ﬁction, prod.
Czechosłowacja, 1963,
reż. Jindich Polk, wyk.
Zdenk Štpnek, Frantiek
Smolk, Dana Medick, Irena
Karkov, Radovan Lukavsk
11:00 Przeprowadzki
- serial TVP
13:30 Karol Palczak - reportaż
13:50 Którędy po sztukę
- Poliptyk Grudziądzki
- magazyn
14:05 Tamte lata, tamte dni
- Jerzy Illg - magazyn
14:35 PLAKAT - Narodziny
nowoczesnej reklamy
- ﬁlm dokumentalny

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial w ciepły, czasem
zabawny sposób będzie
wprowadzać widza w świat głównych bohaterów,
jednocześnie przedstawiając w każdym odcinku
inną historię klientów
warsztatu i salonu.
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:00 Mango
telezakupy
06:35 Wiza na miłość
07:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula - serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SF

DRAMAT

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

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
17:20 Jaka to melodia?
18:00 Klan
- telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:10 Historia bez tajemnic
00:15 Ludzie i bogowie
01:10 Zabójcza przysięga
02:50 Okupowani - serial
03:50 Wojsko - polskie.pl

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:00 Program
rozrywkowy
20:05 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
- Zanim się pojawiłeś
00:30 Terror w podziemiach
- serial, prod. Dania, 2017
01:25 O ojcach i synach
- ﬁlm dokumentalny
02:35 Miasto skarbów
- serial kryminalny
prod. TVP
03:20 Zakończenie dnia

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kod dostępu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2001, reż. Dominic Sena,
wyk. John Travolta,
H. Jackman, Halle Berry,
Don Cheadle, Sam
Shepard, Vinnie Jones
23:40 Red
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2010, reż. Robert
Schwentke, wyk. Bruce
Willis, Morgan Freeman,
John Malkovich, Helen
Mirren
01:55 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:30 Uwaga! - magazyn
02:50 Noc magii

20:00 Faceci w czerni
Bohaterowie tej, jednej
z najbardziej kasowych
komedii w dziejach
kina: agent J i agent K
to przedstawiciele tajnej
organizacji rządowej,
tropiącej przybyszów
z Kosmosu.
22:10 Dirty dancing
Frances, nazywana
przez przyjaciół
Baby spędza wakacje
z rodzicami i siostrą
w jednym z ośrodków
wakacyjnych.
00:20 Dogonić słońce
02:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

15:45 Parę osób, mały czas
- dramat
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyśc
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
20:00 Na wschód od Hollywood - Egzamin
- dramat, prod. Rumunia,
Francja, Belgia, 2016
22:15 Więcej niż ﬁkcja
- Jak wczoraj - Peter
Bogdanovich i zaginiony
amerykański ﬁlm - ﬁlm
24:00 Co dalej?
00:25 Jazz - Dziedziniec
Kultury NCK
02:25 Informacje
kulturalne
02:45 Lekkie obyczaje

20:00 Tajemnicza
przesyłka
- ﬁlm akcji
Kurier, Tommy
Wick, dostaje zadanie
dostarczenia niewielkiej
przesyłki, na którą
poluje cała maﬁa.
22:00 Champion 4:
Walka o honor
23:50 Czas próby
Pracownik straży
przybrzeżnej podejmuje
próbę uratowania ludzi
uwięzionych na tankowcu
zniszczonym podczas
sztormu.
02:05 Castle
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
03:50 Z archiwum policji

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Rzeka tajemnic
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2003, reż. Clint Eastwood,
wyk. Sean Penn, Tim
Robbins, Kevin Bacon,
Laurence Fishburne,
Marcia Gay Harden, Laura
Linney, Kevin Chapman
23:25 American Pie: Zjazd
absolwentów - ﬁlm
komedia, USA, 2012, reż.
Jon Hurwitz, Hayden
Schlossberg, wyk. Jason
Biggs, Alyson Hannigan,
Chris Klein, Thomas Ian
Nicholas, Tara Reid, Seann
William Scott
01:50 Druga strona
medalu
02:25 Noc magii

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 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
Każdy kolejny odcinek to
odrębna tematyka.
14:55 STOP Drogówka 15:55 Kobra - oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
21:00 Więcej niż wszystko dramat sensacyjny Lincoln
Hawk, próbując odbudować
relacje z synem, którego
porzucił 10 lat temu, zabiera
go w trasę swoją ciężarówką.
23:00 Ryzykanci 01:05 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 02:05 Interwencja
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Świat na
wyciągnięcie ręki. Podróż na
Polinezję 11:15 Co by było
gdyby zwierzęta mówiły?
Baśka Murmańska 11:25
Myśląc Ojczyzna 11:40
Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Filmowe
życiorysy 13:30 Msza Święta
14:30 Antarktyda - podróż
na kraniec Ziemi 15:25
Ja głuchy 15:50 Ma się
rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Galilejczyk
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Okiem kamery 17:55
Adwent 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

3 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
byczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
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 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dzikie Andy cz. 3.
Dziewicza Patagonia

04:50 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Operacja Zdrowie
- Choroby serca i kardiochirurgia - magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany 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 Va Banque - teleturniej
18:45 Serial fabularny

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 Rozwód. Walka
o wszystko
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL 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
17:20 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
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
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:05 Mini audycja
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Piłka nożna
23:15 Millenium: Mężczyźni,
którzy nienawidzą
kobiet
- dramat, prod. Niemcy,
Norwegia, Dania, Szwecja,
2009
01:55 Zanim się pojawiłeś
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2016
03:55 Bez tożsamości - serial,
prod. Hiszpania, 2016
04:45 Art Noc - Od wschodu
do zachodu słońca
- 50 lat Skaldów
- koncert
05:35 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:55 Jak się pozbyć
cellulitu - ﬁlm komedia,
Polska, 2011, reż. Andrzej
Saramonowicz, wyk.
Magdalena Boczarska,
Dominika Kluźnia
01:15 Looper:
Pętla czasu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2012, reż. Rian Johnson,
wyk. Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily
Blunt, Paul Dano
03:45 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT
06:00
08:40
09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:50
16:10
16:15
16:30
17:00
18:00

18:50
19:20

Nowy dzień z Polsat
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Dzień, który zmienił
moje życie
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Akcja serialu rozgrywa
się w malowniczym
Wrocławiu, a głównym
jego wątkiem są miłosne
perypetie Marysi i Pawła,
których uczucie na
przestrzeni wszystkich lat
niejednokrotnie wystawiane było na próbę.
Wydarzenia
Gość Wydarzeń

FILM OBYCZAJOWY

20:05 Żona na niby
Danny Maccabee spotyka
dziewczynę swoich
marzeń. By zakamuﬂować powiedziane jej
lekkomyślnie kłamstwo,
mężczyzna zmusza
swoją lojalną asystentkę
Katherine do udawania
jego wkrótce-byłej-żony.
22:40 50 pierwszych randek
Henry Roth wiedzie
godne pozazdroszczenia
życie. Jest weterynarzem,
mieszkającym
na Hawajach.
00:50 Przerwana lekcja
muzyki
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Przyjaciel
na całe życie - serial
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:30 Tamte lata, tamte dni
- Jerzy Illg - magazyn
09:00 Parę osób, mały
czas - dramat, prod.
Polska, 2005, reż. Andrzej
Barański, wyk. Krystyna
Janda, Andrzej Hudziak,
Igor Przegrodzki, Monika
Obara, Arkadiusz Detmer,
Krystyna Tkacz, Elżbieta
Kępińska, Witold Skaruch,
Zdzisław Wardejn
11:00 Przeprowadzki - serial
13:10 Dziewce z ciortem
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia
14:35 Syndrom Wenecki
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Włochy, 2012,
reż. Andreas Pichler

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
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Taxi 2

05:00 Mango - telezakupy
06:35 Wiza na miłość
07:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
15:45 Brzydula - serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

15:40 Brzezina - dramat,
prod. Polska, 1970
17:20 Co dalej? - program
publicystyczny
17:45 Księga Przestrzeni
18:15 Którędy po sztukę
- Anna Bilińska
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
20:00 Tego się nie wytnie
21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu
- Zabawna dziewczyna
21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Zabawna
dziewczyna - komedia
00:10 Tego się nie wytnie
Ekstra
00:25 Scena muzyczna

21:45 Zły Mikołaj
Zawodowy oszust
spotyka chłopca, który
wpływa na jego dotychczasowe życie.
23:40 Joe Dirt
David Spade gra Joe’ego,
młodego człowieka z
prowincji, który wyrusza
do Los Angeles na poszukiwanie swych prawdziwych
rodziców.
01:20 Kobra - oddział
specjalny - serial
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:10 Menu na miarę
04:00 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny

20:30 W nowym zwierciadle
Wakacje
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. John Francis
Daley, Jonathan Goldstein,
wyk. Ed Helms, Christina
Applegate, Skyler Gisondo,
Steele Stebbins
22:40 Dziewczyna
w czerwonej pelerynie
- ﬁlm przygodowy,
USA, Kanada, 2011,
reż. Catherine Hardwicke,
wyk. Amanda Seyfried,
Gary Oldman, Billy Burke,
Shiloh Fernandez, Max
Irons
00:50 Druga strona
medalu
02:35 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 10:55 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji
12:25 Wspaniali ludzie 12:55
Wzór 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 prod.
Polska 20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:00
Wieczny student 2 Hindus
Taj Mahal Badalandabad postanawia pogłębiać wiedzę
na prestiżowym brytyjskim
Camden University. 23:05
Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 01:05
STOP Drogówka - magazyn
prod. Polska 02:05 Interwencja 02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
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 Wyszyński - historia
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza Święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej
Górze 15:45 Akademia pro-life 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 Modlitwa w intencji
rodzin i obrony życia
poczętego w Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu
19:25 Adwent 19:30 Moja
katolicka rodzina 20:00
Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)
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» Agnieszka Wieszczek-Kordus (w czerwonym stroju) wielokrotnie walczyła w zawodach Heros Lady Open

Zapasy w sieci też emocjonujące
Ten turniej będzie inny niż poprzednie. Dobrze jednak, że w ogóle odbędzie się, bo
w obecnych czasach nic nie jest pewnego. W Herosie Boguszów-Gorce są jednak
twardzi ludzie, potrafiący doprowadzić do zorganizowania 15 już edycji międzynarodowych zawodów Heros Lady Open w zapasach kobiet.
Odbędą się one w dniach 27-29
listopada. Wydarzenie połączone będzie w tym roku z dodatkową imprezą,
turniejem nadziei olimpijskich Krajów
Wyszehradzkich, którego współorganizatorem jest Polski Związek Zapaśniczy.
Zawody, podobnie jak przed rokiem,
odbędą się w hali sportowej przy ul.
Waryńskiego w Boguszowie-Gorcach.
Zapaśniczki walczyć będą tradycyjnie
w 3 grupach wiekowych – juniorki/
seniorki, juniorki młodsze oraz młodziczki, w każdej będzie po 10 kategorii
wagowych.
W piątek odbędzie się ważenie, dzień
później zaplanowano krótkie otwarcie
oraz walki eliminacyjne. Pojedynki o
trzecie miejsca także odbędą się 28
listopada, a w niedzielę zostaną rozegrane finały.
Impreza, zgodnie z aktualnymi obostrzeniami, odbędzie się bez udziału
publiczności, jednak podobnie jak w
poprzednich edycjach – cały turniej
będzie transmitowany na żywo w internecie. Linki do transmisji video oraz
wyników na żywo dostępne będą na
stronach: www.sportzona.pl i www.
herosladyopen.pl.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku,
podczas rekordowej edycji Heros Lady
Open w Boguszowie-Gorcach, w cią-

gu dwóch dni, na 4 matach walczyło
366 zawodniczek z 15 państw. Tym
razem w zawodach, nad którymi
patronat znów objął marszałek województwa dolnośląskiego, weźmie
udział mniej zapaśniczek. Wiadomo,
że przyjedzie ok. 130 reprezentantek
kilku krajów i klubów, m.in. z Czech,
Chorwacji, Włoch i oczywiście z całej
Polski.
W tym roku nie zobaczymy w Boguszowie-Gorcach najlepszych polskich
seniorek. Dużo imprez odbywa się
bowiem teraz tydzień po tygodniu,
by nadrobić zaległości z wiosny. Najlepsze polskie zapaśniczki przebywają
obecnie na zgrupowaniu w Spale, a w
czasie boguszowskiej imprezy zaczną
przygotowania do Pucharu Świata
w Belgradzie, który zaplanowano w
dniach 12-18 grudnia. Odbędzie się
on zamiast mistrzostw świata, w których nie zdecydowały się wystartować
choćby Stany Zjednoczone, czy Japonia. W takiej sytuacji Światowa Federacja Zapaśnicza postanowiła odwołać
MŚ i zastąpić je właśnie Pucharem
Świata. Dodajmy jeszcze, że miejscowy Heros Boguszów-Gorce zgłosi w
tym roku do turnieju prawdopodobnie
tylko najmłodsze zawodniczki.
ToP
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Fot. Ryszard Burdek

» Biało-niebiescy robią to, co
do nich należy. Wygrywają
kolejne mecze

Derby na cienkim cieście
Suzuki 1 Liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał u siebie TBS Śląsk II Wrocław
77:70. To już ósme zwycięstwo biało-niebieskich w dziesiątym meczu sezonu. A 21
punktów dla wygranych zanotował Krzysztof Jakóbczyk.
Cholerna pandemia. Obostrzenia, zakazy, nakazy, reżimy – to wszystko wychodzi
nam już bokiem. Tegoroczne
koszykarskie derby Dolnego
Śląska zostały pozbawione
kluczowego składnika, sprawiającego, że te mecze są
wyjątkowe – pasji lejącej się
z trybun. Tak, to twoja wina,
koronawirusie! Nie dajesz
o sobie zapomnieć, nie płacisz podatków, wchodzisz w
ubłoconych butach na dywan
w salonie, mlaskasz podczas
spożywania posiłku, przeklinasz przy starszych, masz w
głębokim poważaniu świętości. Bo derby, koronawirusie,
to świętość. Dzień dla kibica
wyjątkowy. Pozbawiłeś nas
czerpania z niego garściami.
Te derby były trochę jak pizza na cienkim cieście. Znacie
zapewne odwieczną dyskusję
ludzkości na ten temat. Pizza

na grubym czy na cienkim?
Obie odmiany znajdują swoich zwolenników i przeciwników. Trochę podobnie jak z
pizzą hawajską. Dla jednych
to zbrodnia, a ten, co wpadł
na pomysł dobrania tego
rodzaju składników, powinien spędzić resztę życia w
ośrodku zamkniętym i to w
takim o podwyższonym rygorze. Dla drugich to smaczne połączenie, odważna i
przebojowa wariacja owocu
w cieście, która gra w podniebieniu piękną symfonię.
Dlaczego więc te derby są dla
mnie jak pizza na cienkim?
Bo zdecydowanie preferuję
na grubym. Nie znaczy to, że
na widok cienkiego placka
odwracam wzrok z kwaśną
miną. Absolutnie nie, obie
odmiany są w porządku. Ale
takie właśnie były te derby
– pozbawione rozgrzanej od

emocji publiczności, ale biorąc
pod uwagę smutne czasy pandemii należy być wdzięcznym,
że koszykarze grają, walczą o
zwycięstwa, trafiają do kosza,
rozgrywają efektowne akcje.
Fajnie Górnik wyglądał
zwłaszcza w pierwszej kwarcie, gdzie przycisnął Śląsk,
zdobywając 30 punktów.
Później nieco spuścił z tonu,
bo w całej drugiej połowie
uzbierał w sumie ledwie 29
„oczek”. Młodzi rywale, zaplecze ekstraklasowego Śląska, po części tegoroczni mistrzowie Polski juniorów oraz
brązowi medaliści MP juniorów starszych, szukali swoich
szans. Okazało się jednak, że
Szymon Tomczak, waleczny,
niezbyt wysoki zabijaka pod
koszem, to trochę za mało na
biało-niebieskich. Chwalimy
Jakóbczyka, ale pamiętajmy
także o Kamilu Zywercie, który

harował w obronie i dołożył
swoje w ataku. Pamiętajmy
o jego kolegach na obwodzie, którzy wywierali presję
na rozgrywających rywali,
gasząc błyszczącego ostatnio
w lidze Sebastiana Bożenko.
Nie zapominajmy o Marcinie
Wróblu, bohaterze drugiego
planu, który w defensywie jest
wartością dodaną. A wracając
do pizzy – wiem z dobrych
źródeł, że Śląsk jej nie preferuje, bo zamówił po meczu
(na klubową fakturę) zestaw
burgerów z jednego ze znanych wałbrzyskich lokali. Nie
zdecydowali się na włoski
placek, bo może też mieli
kłopoty z dobraniem grubości
ciasta? Tak czy siak, życzymy
smacznego!
Górnik Trans.eu Wałbrzych – TBS Śląsk II Wrocław 77:70 (30:19, 18:15,
16:21, 13:15)

Górnik Trans.eu: Jakóbczyk
21, Bojanowski 17, Zywert 11,
Wróbel 9, Malesa 9, Cechniak

Jest jak skała
w defensywie

8, Durski 2, Ratajczak 0, Koperski 0.
Dominik Hołda

Kamil Zywert przypomina powoli
Bruce’a Willisa ze „Szklanej pułapki”. Jest twardy, zdecydowany i co
by się nie wydarzyło, wychodzi z
każdej zadymy bez szwanku. No bo jak
inaczej wytłumaczyć fakt, że Kamil zakończył
mecz z rezerwami Śląska, mając na koncie
ledwie jeden faul? Harował przecież na parkiecie niemal 30 min, stanowił pierwszą linię
obrony, z którą wrocławianie mieli ogromne
problemy i pilnował swoich rywali prawie
tak dokładnie jak… ojciec puszczając po
raz pierwszy swoją nastoletnią córkę do
klubu. Do tego zdobył 11 pkt, zaliczył
6 zbiórek i tyle samo asyst oraz miał 3
przechwyty. Nie mamy wątpliwości.
Zywert to w tej chwili „przekozak”
w defensywie, a i w ataku potrafi
napsuć krwi przeciwnikom.
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