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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (Pracownia Regionalna Biblioteki pod Atlantami)

W tym roku przypada 80.
rocznica urodzin i 20. rocznica śmierci Lothara Herbsta,
poety, działacza opozycji w
okresie PRL, radiowca. Pochodził z Wrocławia, jego matką
była Irmgard z domu Szlagowski, krawcowa, a ojcem
Helmut Herbst, zawodowy
policjant. Wraz z matką przeżył oblężenie Festung Breslau
i wyjście cywilów z miasta w
czasie styczniowych mrozów
1945 roku. Jednak zmarła
wtedy jego młodsza siostra.
Ojciec, wcielony do Wehrmachtu, walczył na froncie
wschodnim, gdzie trafił do
sowieckiej niewoli.
Lothar Herbst w latach
1945-1962 mieszkał w Wałbrzychu, przy obecnej alei
Wyzwolenia 2 (po wojnie
Marszałka Stalina). Sąsiedzi
do późna w nocy słyszeli
turkot maszyny do szycia
jego matki. Po szkole podstawowej Herbst skończył
wieczorowo ogólniak, pracując jednocześnie jako księgowy. W 1962 roku wyjechał
na studia polonistyczne do
Wrocławia, gdzie zamieszkał
na stałe.
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Takie rzeczy pozwalają wierzyć w ludzi
Mamy wrażenie, że o zbiórce pieniędzy na chorą Nadię Makarczuk nie słyszeli chyba tylko
w Polinezji Francuskiej i na Biegunie Północnym. Tak, koloryzujemy, ale cieszy nas niezmiernie, że tak wiele osób zaangażowało się, by pomóc małej wojowniczce z Wałbrzycha.
Rekordowo szybko uzbierano niezbędną sumę.
A przecież potrzebne było
1,3 mln zł! Super, że się
udało. Jedna bitwa została
wygrana, czas zwyciężyć
w drugiej, która pomoże
Nadii normalnie rozwijać
się, chodzić do szkoły, psocić, a później umawiać się
na randki, wyskakiwać z
koleżankami do klubów,

po prostu żyć. Mobilizacja
była niezwykła i to dzięki
nam wszystkim udało się
tak szybko osiągnąć cel. Do
wszystkich, którzy pomogli, krzyczymy, przykładając
dłonie do ust i składając je
w tubę: WIELKIE DZIĘKI. Bo
zależało nam, żeby się udało.
No i się udało.

Jak co tydzień namawiamy wszystkich czytelników do korespondowania
z nami. Jeśli słyszeliście
o fajnych ludziach lub o
niespotykanych akcjach,
dajcie nam znać. Możecie też wyrażać opinie o
naszej gazecie. Piszcie do
nas o wszystkim, co wam

„leży na wątrobie”. Na maile czekamy pod adresem:
redakcja@wieszco.pl.
Z pewnością wiecie, że
możecie nas czytać zarówno
w formie tradycyjnej (papierowej) jak i w wersji elektronicznej. W tym pierwszym przypadku wystarczy
sięgnąć po nasz tygodnik
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POGODA
Wtorek 1.12
Temp. 0/-3
przelotne opady
śniegu
Środa 2.12
Temp. 0/-6
zachmurzenie małe
Czwartek 3.12
Temp. -1/-5
zachmurzenie duże

w jednym ze 150 punktów
kolportażu, rozsianych po
całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jeśli szukacie nowego
wydania w sieci, zajrzyjcie
pod adres: www.wieszco.pl.
Tam w formacie PDF znajdziecie wszystkie numery
WieszCo.
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
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Piątek 4.12
Temp. 1/-2
pochmurno
Sobota 5.12
Temp. 3/-2
zachmurzenie małe
Niedziela 6.12
Temp. 3/0
zachmurzenie małe
Poniedziałek 7.12
Temp. 3/-1
pochmurno

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Fot. użyczone (Zakład Pogrzebowy MZUK)

» W takich chłodniach przechowywane są zwłoki w prosektorium

Śmierć bez tabu

Kalinowski. Bliscy mogą być
przy kremacji, ale absolutnie
sam proces nie może zostać
im pokazany. W telewizorze
ustawionym w sąsiedniej sali
widzą jedynie trumnę z ciałem
wjeżdżającą do pomieszczenia, gdzie następuje spalenie.
Sam proces trwa ok. 1,5-2
godzin, a prochy ważą około
2 kg i… nie wyglądają jak
w amerykańskich filmach. To
nie jest mączka lub pył, raczej przypominają żwirek kota.
Bez względu na co zdecydują
się bliscy – zwłoki trzeba odpowiednio przygotować i wykonać przy nich wiele czynności
i zabiegów. Przede wszystkim
umyć. Z martwym ciałem cudów nie da się zrobić, ale trzeba
je przygotować do pochówku
jak najlepiej się da. Przeważnie
stężenie pośmiertne mija po 24
godzinach. To ważne, bo przy
ubieraniu zwłoki muszą być
bezwładne. Potem przychodzi
czas na makijaż. Nierzadko
bliscy przynoszą do zakładu
pogrzebowego zdjęcie i proszą,
by zmarły wyglądał tak jak na
fotografii. – Robimy wszystko,
żeby nieboszczyk prezentował
się najlepiej. Przy wykonywaniu
makijażu stosujemy wodoodporne kosmetyki, lepszej jakości

lakiery i szminki, także perfumujemy zwłoki. Do tego dochodzi
czesanie – opowiada Sławomir
Kalinowski. Jasne, że nie da się
kobiecie ufarbować włosów lub
nakręcić na wałki, ale zmarły ma
wyglądać dobrze, by z godnością i szacunkiem rodzina mogła
go pożegnać. Odpowiednio
wcześnie należy także zabezpieczyć naturalne otwory ciała
przed wydostaniem się płynów
ustrojowych.
Ludzie często wkładają do
trumny rozmaite przedmioty:
książki, tabliczki czekolady, piersiówki (oczywiście, napełnione),
butelki wina, papierosy, krzyżówki, pieniądze. Zdarzają się
też oryginalniejsze pomysły, jak
choćby włożenie na pożegnanie
nieboszczykowi do kieszeni
kuponu Lotto, a nawet opakowania prezerwatyw. Komfort
ostatniego obcowania bliskich
ze zmarłym to jedno, ale sam
pochówek to już zupełnie inna
para kaloszy. Od dawna nie
zasypuje się trumny ziemią w
obecności rodziny. Charakterystyczny dźwięk odbijających się
od drewnianego wieka grudek
niejedną osobę doprowadził do
szału. Skoro można było chociaż
tego oszczędzić…
Tomasz Piasecki

Nie, nie chodzi o kwestie wiary, bo to każdego indywidualna
sprawa. Ale co robi się ze zwłokami, jak są przygotowywane
do pochówku?
Teoretycznie człowiek powinien spocząć w grobie lub
zostać skremowany w ciągu
72 godzin od śmierci. Bywa jednak, że na samo stwierdzenie
zgonu trzeba czekać w domu
kilkanaście, a nawet więcej godzin. Na Dolnym Śląsku mamy
bowiem tylko jedną ekipę, która
tym się zajmuje i jeździ po całym województwie. Nietrudno
zgadnąć, że jej członkowie mają
pełne ręce roboty. Po prostu się
nie wyrabiają. Nie mówimy tu o
śmierci, która jest następstwem
wypadku, np. drogowego lub
o odejściach w szpitalach czy
hospicjach. Tam, to co inne-

go. Chodzi o śmierć w domu.
Wtedy do stwierdzenia zgonu
potrzebny jest lekarz. Bez wydanego przez niego dokumentu
pracownicy zakładu pogrzebowego nie mają czego szukać na
miejscu w mieszkaniu.
– Obcujemy ze zmarłymi
codziennie. To praca jak każda
inna, idzie się przyzwyczaić,
ale najgorzej jest, gdy odbieramy zwłoki dziecka. Wtedy
coś ściska za serce. Wprawdzie jesteśmy profesjonalistami, ale trudno zachować w
takich przypadkach totalną
obojętność, zwłaszcza, że sami
jesteśmy rodzicami – mówi
Sławomir Kalinowski, kierownik
Zakładu Pogrzebowego MZUK
w Wałbrzychu. Po śmierci w
domu, zwłoki przewożone są
do prosektorium. Odbywa się

tzw. transportacja. To zdecydowanie lepiej brzmi. Tam
trafiają do chłodni. Nim przy
nieboszczyku zaczną być wykonywane rozmaite zabiegi,
trzeba spotkać się z rodziną.
To jest najtrudniejszy moment, bo bliscy zmarłego
reagują w rozmaity sposób.
Trzeba być empatycznym. W
trakcie rozmowy z rodziną
zapada najważniejsza decyzja. – Czy pochówek będzie
tradycyjny, czy zwłoki zostaną
spalone. Jeśli wybrana zostanie ta druga ewentualność,
specjalna trumna bez metalowych okuć i plastikowych
elementów z ciałem w środku
zostaje przewieziona do krematorium w Jeleniej Górze,
z którym mamy podpisaną
umowę – tłumaczy Sławomir

REKLAMA

Boimy się o tym pomyśleć, a co dopiero
rozmawiać. Strach przed śmiercią paraliżuje, a sytuacje, gdy ktoś bliski umiera,
wywołują szok. No, bo jak? Jeszcze niedawno chodził, rozmawiał, a teraz jest
tylko martwym, zimnym ciałem?! Odczuwamy żal i pustkę. Zadajemy pytanie
dlaczego? Zastanawia was, co dzieje się,
gdy człowiek już odejdzie?

FAKtY

Konkurs na mural unieważniony
Przez kilka dni (od 17 do 22 listopada) odbyło się internetowe głosowanie
na 3 projekty, które przeszły do drugiego etapu konkursu na „Mural na placu
Górnika”. Konkurs został jednak unieważniony.

uwagi na wątpliwości i podejrzenia dotyczące naruszenia praw
autorskich zgłoszone wobec autorów jednej z prac zakwalifikowanej do drugiego etapu, unieważ-

nili konkurs argumentując to tym,
że w trakcie jego trwania zostały
zgłoszone przez podmioty trzecie
zastrzeżenia. Dotyczyły one jednej
z prac i wskazywały na wykorzy-

stanie w niej elementów cudzych
utworów w sposób naruszający
prawo. Analiza prawna wykazała,
że okoliczność naruszenia prawa
autorskiego jest wysoce prawdopodobna, dlatego też organizator zmuszony był unieważnić
konkurs.
Wkrótce zostanie ogłoszony
nowy plebiscyt na mural na pl.
Górnika.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

W głosowaniu mieszkańców
1. miejsce zajął projekt „Dziedzictwo”, który otrzymał 1299
głosów, a łącznie oddano ponad
1800 głosów. Organizatorzy z
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Kurde, jak my to wytrzymujemy?
My, czyli dorośli. Mamy wrażenie, że jeszcze niedawno potrafiliśmy
poświęcić co najmniej tyle czasu na śniadanie, co Oliwier Janiak
na układanie włosów. A przed wyjściem do pracy odpicować się jak
Małgosia Rozenek przed sesją zdjęciową na Instastories. Teraz, gdy
ze swoimi pociechami zaczęliśmy bytować w świecie zdalnej nauki,
nasze harmonijne życie domowe legło w gruzach niczym mit pływaczek z NRD, mówiących niskim głosem.
I pomyśleć, że tak będzie przynajmniej do połowy stycznia. Pal licho,
gdyby do tego czasu dzieciaki ślęczały
wyłącznie przy monitorach komputerów, mając zapewnione zajęcia od
rana do obiadu. Ale nie, jakiś magik,
który otarł się o nagrodę Nobla z dziedziny gospodarowania czasem innych,
wymyślił, że zaraz po świętach będą
skumulowane ferie dla wszystkich.
Czas lenistwa dla jednych. Pieprznik,
czyli jakby połączenie „Kuchennych
rewolucji” Gessler z „Totalnymi remontami” Szelągowskiej, dla drugich.

Żeby nie było, kochamy nasze dzieciaki, ale nauczycielom to z pewnością
niejeden z was chętnie wysłałby
całego tira śliwek w czekoladzie w
dowód uznania za ich zaangażowanie
i opanowanie. Łapiecie, o co nam
chodzi? Kiedyś może wyglądaliśmy
jak dżentelmen w garniturze. Dziś
raczej jak dresiarz z wypchanymi na
kolanach spodniami. Pracując zdalnie,
dbając o dom, robiąc zakupy i trylion
innych rzeczy, trzeba jeszcze zapewnić
bogaty program rozrywkowy swoim
dzieciom. No bo żadna szanująca się

matka i honorowy ojciec nie dadzą w
łapę latorośli tableta lub smartfona,
a na obiad nie zamówią burgera lub
nie odgrzeją mrożonych pierogów z
marketu. Na pewno nie! Muszą być
rozwijające wyobraźnię i wzniecające
kreatywność gry edukacyjne oraz
zbilansowane posiłki, najlepiej nieustępujące w niczym daniom serwowanym przez Annę Lewandowską. A
wieczorem koniecznie zdjęcie z dzióbkami „słodkiej rodziny” wrzucone na
Twittera z przekierowaniem na stronę
Dzień Dobry TVN.

Nie to, że narzekamy, tylko piszemy
wprost o rzeczach, o których wszyscy
mówią szeptem. Wiele domów zamieniło się dzisiaj w biura i sale lekcyjne,
a rodzice muszą łączyć opiekę nad
dziećmi z własnymi obowiązkami
zawodowymi i w międzyczasie tłumaczyć, czym była podwójna elekcja,
po co ciało stawonogów pokryte jest
chitynowym oskórkiem i co zaliczamy
do skutków ruchu obiegowego Ziemi.
Zajmowanie się dziećmi staje się niemal takim wyzwaniem jak uniknięcie
podczas protestów pobicia pałkami

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)
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teleskopowymi przez policjantów
przebranych za cywilów.
W jakim błędzie byliśmy myśląc,
że home office to spełnienie marzeń, bo nie trzeba skoro świt biec
z wywalonym jęzorem po świeże
bułki, odwozić dzieciaków do szkoły
i skrobać rano szyb w samochodzie.
Pomyślcie, budzicie się tak gdzieś o
6:00. Szczęściarze, gdy zdążycie wziąć
błyskawiczny prysznic. Gorzej, gdy w
środku nocy między wami rozgości
się kilkuletnia córeczka. Która rozkopując się zagwarantuje dodatkowe
emocje jak podczas turbulencji nad
Atlantykiem. Lewis Hamilton nie zdążyłby zrobić okrążenia podczas wyścigu
Formuły 1, a wy już jesteście ubrani,
zjedliście śniadanie, przygotowaliście
kanapki dzieciakom, pościeliliście łóżka
i załadowaliście pralkę. Sprawdzacie
firmową pocztę mailową, a wychodząc zdążacie zalać kawę, z duszą na
ramieniu obserwujecie kątem oka, czy
starszy syn wzniesie się na wyżyny
odpowiedzialności i nie wyleje kakao
na waszego służbowego laptopa.
Gdy jesteście już po pytaniach o to,
skąd biorą się dzieci, dlaczego niebo
jest niebieskie i czy „pan kurier” przywiezie dzisiaj zamówione pudło Lego,
możecie usiąść chwilę popracować. W
międzyczasie doglądając e-lekcji syna,
podgrzewając soczek córce, i resetując
komputer, bo właśnie się grat zawiesił.
Jeśli uporacie się z obowiązkami „na
już”, możecie zjeść drugie śniadanie
i odpowiedzieć sobie, dlaczego bułka
ląduje na podłodze zawsze posmarowanym do dołu? Kilka telefonów
w służbowych sprawach i jest już po
14:00. Przyjechała właśnie zamówiona
pizza (sorry, nie było innego pomysłu),
potem chwyt za odkurzacz, który
niechcący „połknął” jakiegoś ludzika
z nowego zestawu klocków, rzut oka
na zadanie domowe syna z geografii,
zmycie kleju z paneli po zajęciach
z techniki i zdrapanie plasteliny ze
ściany po artystycznych wizjach córki.
Jest chwila, żeby pojechać na warsztat wymienić olej w samochodzie
i pogadać z żoną. Brzmi znajomo?
Kończy się dzień. A wy uradowani
słyszycie w telewizji, że zły czas, w
którym koronawirus wywrócił wasze
życie do góry nogami, może wkrótce
się skończyć. Bo ktoś wymyślił szczepionkę i wkrótce będzie dostępna w
Polsce. Zastanawiacie się tylko, kto
zajmie się jej dystrybucją? Tadeusz
Rydzyk ze swoją fundacją, pomysłowy
Jacek Sasin, handlarz bronią, instruktor
narciarstwa, czy krewni wcześniej
wymienionych?

REKLAMA
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Świdnicka firma Fire Family zainwestuje w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK.

Polski producent podpałek
grillowych i kominkowych
wybuduje halę w gminie Jaworzyna Śląska. Inwestycja
opiewa na blisko 4,5 mln zł.
- Ogromnie cieszy nas, że
następny polski przedsiębiorca

dołącza do naszej rodziny. To
kolejna inwestycja potwierdzająca, że strefy ekonomiczne są otwarte na lokalnych
przedsiębiorców – podkreśla
Artur Siennicki, prezes WSSE
„INVEST-PARK”. Spółka Fire Fa-

mily to rodzinna firma. Głównymi odbiorcami jej produktów
są znane sieci handlowe, a
znaczna część asortymentu
przeznaczona jest na eksport.
- Nasz cel to dostarczanie
najlepszej jakości produktów

do grilli i kominków, aby zadowolić nawet najbardziej
wymagających klientów. Jesteśmy głównym dostawcą
podpałek ekologicznych na
polskim rynku – podkreśla
Bartłomiej Bejster, prezes Fire
Family sp. z o.o.
Nowy zakład zostanie wybudowany w miejscowości Pasieczna. Na działce powstanie
hala produkcyjno-magazynowa

Fot. użyczone (WSSE INVEST-PARK)

Nowa firma w strefie
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o powierzchni ok. 2500 m. kw.,
w której zatrudnionych zostanie
kilkudziesięciu pracowników.

» Po zawetowaniu unijnego budżetu zamiast rzeki euro popłynie do nas ledwie strumyczek pieniędzy

Uruchomienie produkcji planowane jest na drugą połowę
SCB
2021 roku.

Straty w dochodach

Radni apelują do rządu
Samorządowcy z całego kraju protestują przeciwko
wetowaniu unijnego budżetu. Pod apelem do Mateusza
Morawieckiego podpisało się już kilkudziesięciu prezydentów miast i burmistrzów, wielu radnych, a także
organizacje zrzeszające samorządy tj. Związek Miast
Polskich czy Unia Metropolii Polskich.
Samorządy żyją zapowiadanym wetem wobec unijnego
budżetu. Radni Wałbrzycha
zdecydowaną większością

głosów (19 za, 3 przeciw)
przyjęli apel do Prezydenta
RP, premiera i członków Rady
Ministrów oraz parlamenta-

Jakie projekty nie zostaną zrealizowane?

W przypadku zawetowania przez Polskę budżetu UE oraz
Funduszu Odbudowy przeznaczonego na wsparcie gospodarek europejskich, które ucierpiały z powodu pandemii
koronawirusa poniższe programy i projekty nie będą mogły
być zrealizowane w Wałbrzychu:
- zbudowanie niezbędnej stacji uzdatniania wody pokopalnianej dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
- dopłaty do wymiany pieców węglowych dla mieszkańców,
- finansowanie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych
w domkach jednorodzinnych i budynkach wspólnotowych,
- zakup nowoczesnych autobusów ekologicznych z wykorzystaniem energii elektrycznej i wodoru,
- rewitalizacja kompleksowa w dzielnicach Sobięcin, Podgórze obejmująca budynki komunalne i przestrzeń publiczną,
- program modernizacji i podnoszenia jakości instalacji segregacyjnej (RIPOK) przy ul. Beethovena w ramach rozwoju
gospodarki o obiegu zamkniętym.

rzystów o przyjęcie i uznanie
kwot wynegocjowanych w
wieloletnim budżecie UE na
lata 2021–2027.
- Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez środków
unijnych, na które mamy
już przygotowane projekty, przyszłość naszych miast
będzie niezwykle trudna. Z
tych pieniędzy planowaliśmy
m.in. stację pozyskiwania i
uzdatniania wody dla Wałbrzycha i regionu. Tej wody
już brakuje. Zakładaliśmy
ogromny program dofinansowania wymiany pieców
węglowych, by je likwidować
na rzecz innych źródeł ciepła,
planowaliśmy rewitalizację
Sobięcina. Przebudowę kamienic oraz wielki program
remontu dróg na Sobięcinie i

Podgórzu. To pewien fundusz
sprawiedliwości dla Wałbrzy-

cha, dla mieszkańców, którzy
przeżywali ciężkie chwile po
upadku przemysłu. W dobie
pandemii każde pieniądze,
które mogą do nas napłynąć,
są dla nas bezcenne. Tu nie
chodzi o fanaberie. To dla
nas kwestia być, albo nie być
– apeluje prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
W Apelu czytamy m.in. „To
gmina, jako podstawowa
jednostka samorządu terytorialnego, tworzy warunki
dla rozwoju każdej dziedziny
życia ważnej dla człowieka
– mieszkańca gminy, powiatu, województwa, kraju. Bez
stabilnego rozwoju gmin nie
będzie stabilnego rozwoju
kraju”.
Nie wszyscy radni są temu
apelowi przychylni.
- Apel ten został skonstruowany na życzenie prezydenta Szełemeja. Jaką mamy
legitymację, by zobowiązywać premiera do takiego
czy innego głosowania? Nie
ma ponadto ceny za suwerenność kraju i żadne euro
tego nie zmieni. Słowa prezydenta Wałbrzycha traktuję
jako manipulację. Rząd nie

kwestionuje budżetu, tylko
warunkowość wypłacania
tych pieniędzy. Taka akcja i
apel nie służą Wałbrzychowi
i Polsce – mówi radny PiS
Jerzy Langer.
Również świdniccy radni
chcą zwrócić uwagę premiera
na katastrofalne skutki dla
gospodarki i rozwoju polskich
samorządów, jakie niesie za
sobą brak porozumienia w
sprawie unijnego budżetu.
- Korzyści, jakie przez lata
przynależności do wspólnoty
europejskiej uzyskaliśmy jako
samorząd, można wyliczać
w setkach milionów złotych.
Bez tych pieniędzy żadna
gmina w Polsce nie rozwijałaby się w tak dynamiczny sposób jak dotąd. Blokowanie
dziś unijnego budżetu, który, przypomnę w najbliższej
perspektywie jest niezwykle
hojny dla Polski, to działanie
na szkodę wszystkich obywateli. Bez tych pieniędzy
wiele samorządów w kraju
nie będzie stać na realizację
wielu inwestycji – podkreśla
Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
SCB
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Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Z danych wynika, że Wałbrzych, w związku tylko z ubiegłorocznymi zmianami w zakresie podatku PIT, ,,stracił” w dochodach w bieżącym roku 8,42 mln zł., co będzie przekładać
się na utratę dochodów w kolejnych latach o coraz wyższe
kwoty , tj.: w 2021 r. o 12,39 mln zł., w 2022 r. o 12,81 mln
zł., w 2023 r. o 13,19 mln zł. Są to wielkie straty dla miasta:
w perspektywie tylko najbliższych 5 lat jest to kwota ponad
63,96 mln zł.

To, co wydarzyło się kilka dni temu w powiecie świdnickim, zaowocowało szybszym
biciem serca u miłośników historii. To nie
miało prawa się zdarzyć. A jednak... Pięciolatka znalazła artefakt o szacunkowym wieku
sięgającym 3 tys. lat.

powietrzu – to bardzo relaksujące. Czasem można natrafić na

prawdziwy skarb. Pięcioletnia
Łucja Szponarska z Pyszczyna
razem z ojcem Karolem podczas
takiej właśnie eskapady odnalazła leżącą na powierzchni ziemi
siekierkę z epoki brązu (wstępne
oględziny przedmiotu wskazują
na kulturę łużycką).
Artefakt liczący ponad 3000 lat
został przekazany do Żarowskiej
Izby Historycznej działającej w
ramach Gminnego Centrum Kul-

tury i Sportu w Żarowie. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami
prawa, znalezisko zostało zgłoszone do wałbrzyskiej delegatury
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków. Teraz pozostało liczyć
na to, że tak wspaniałe znalezisko trafi na stałe do Żarowskiej
Izby Historycznej. Już wiadomo
bowiem, że interesuje się nim
kilka dużych muzeów z okolicy…
KaR

Fot. użyczone (KPP Świdnica)

» St. sierż Łukasz Machnik bez wahania oddał osocze. Dzięki temu
może uratować ciężko chorych zakażonych koronawirusem

Jeden może uratować trzech
„Jeżeli jesteś w grupie ozdrowieńców, oddaj osocze i uratuj życie innym” – na ten apel bez wahania odpowiedział st. sierż. Łukasz Machnik, który jest ozdrowieńcem po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Łukasz jako pierwszy z funkcjonariuszy świdnickiej komendy
stawił się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu i oddał osocze. Trafi ono do potrzebujących, którzy nadal
walczą z chorobą.
St. sierż Łukasz Machnik, na
co dzień pracujący w Zespole
Prewencji Komisariatu Policji
w Strzegomiu, odpowiedział
na apel i 20 listopada 2020
roku pojawił się w Regio-

nalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu. Łukasz jest też
honorowym dawcą krwi, więc
i w tym przypadku nie mogło
być inaczej.

Po l i c j a n t , k t ó r y j e s t
ozdrowieńcem po pr zebytym zakażeniu wirusem
SARS-CoV-2, bez wahania
postanowił pomóc osobom, którzy nadal walczą

z tą chorobą. Zgłosił się do
placówki i oddał osocze.
Dla niego była to bardzo
prosta decyzja. Osocze zawiera przeciwciała, które
wspomagają leczenie cho-

rych z objawami zakażenia zagrażającymi życiu. Po
przetoczeniu przeciwciała
mają za zadanie eliminację
koronawirusa z organizmu
zakażonego pacjenta. Żaden

Fot. użyczone

Skarb na spacerze

Spacery są człowiekowi potrzebne. Przejść się na świeżym
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ozdrowieniec nie powinien
pozostawać obojętny.
St. sierż. Łukasz Machnik
jest jednym, pierwszym z
świdnickich policjantów,
który oddał osocze, ale na
pewno nie ostatnim. Osocze
ozdrowieńca to na tym etapie
walki z pandemią lek ratujący
życie.
Kilka dni temu premier
ogłosił program uznaniowy
dla dawców osocza. O co
chodzi? Premier podkreślił,
że obecnie nie mamy jeszcze
odpowiedniego leku na COVID-19, ale jak dodał, wiemy, że osocze ozdrowieńców
podane w odpowiednim
momencie potrafi podnieść
szanse na wyzdrowienie
osób chorych. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że oddanie osocza trwa około pół
godziny. Te 30 minut może
oznaczać życie dla kogoś innego. Osocze ozdrowieńców
jest lekiem, który na tym
etapie walki z pandemią jest
bardzo ważny.
Oddanie osocza, to nie tylko
szlachetny czyn, ale też akt,
który może oznaczać uratowanie życia i zdrowia innym
osobom. Osocze pobrane od
jednego ozdrowieńca może
zostać podane trzem osobom
chorym na COVID-19.
Rząd poinformował, że
osoby oddające osocze mogą
skorzystać z ulg w podatku
PIT tzw. ulgi z tytułu darowizny. Osobom tym przysługują też dwa dni wolne od
pracy, ulgi na przejazd koleją
i transportem miejskim oraz
pakiet konsultacji medycznych.
Oddziały RCKiK działają na
terenie całego kraju. Ponadto
organizują akcje wyjazdowe
do mniejszych miejscowości.
Warto skontaktować się telefonicznie z RCKiK w wybranym
mieście i dowiedzieć się, jakie
dodatkowe oddziały zajmują
się pobieraniem osocza od
ozdrowieńców w najbliższej
okolicy. W trakcie rozmowy
telefonicznej zostanie dokonana również wstępna ocena,
czy dany ozdrowieniec spełnia
kryteria i może zostać dawcą
osocza.
KaR

FAKtY

Droższe śmieci w Świebodzicach
To nieuniknione. W Świebodzicach nadchodzi podwyżka stawek opłat
za gospodarowanie odpadami. Ostateczną decyzję na najbliższej sesji
podejmą radni.

Aktualna stawka opłat za odpady selektywne obecnie wynosi
19,90 zł za jednego mieszkańca,
a od przyszłego roku planowane
jest, aby wynosiła 27,00 zł, co
oznacza, że kwota zwiększy się o

7,10 zł. Z kolei kwota za odpady
zbierane nieselektywnie aktualnie wynosi 39,80 zł, od przyszłego roku w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania
odpadów, opłata będzie wyno-

siła 54,00 zł. Kwota ta zwiększa się o 14,20 zł. Wzrost cen
związany jest z kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu.
- Pragniemy zauważyć, że
w celu zbilansowania systemu
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gospodarki odpadami sąsiednie gminy na początku tego
roku dokonały już podwyżek
stawki za odbiór odpadów
komunalnych. Ponadto warto
wspomnieć, że z zaleceniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej proces gospodarowania
odpadami musi się bilansować
– tłumaczy burmistrz Świebodzic Paweł Ozga.

Fot. użyczone (UM Świebodzice)
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» Rozpoczął się pierwszy etap modernizacji „Fortu Gaj” w Strzegomiu

Idzie nowe życie Fortu Gaj
To świetna wiadomość dla wszystkich mieszkańców Strzegomia. Ruszyły właśnie
pierwsze prace w Forcie Gaj – miejscu kultowym dla kilku pokoleń strzegomian. To się
dzieje naprawdę!

Fort Gaj to pozostałości fortyfikacji z
drugiej połowy XVIII wieku. Znajdują
się na Wzgórzu Bazaltowym. Zachowały się jedynie fragmenty podziemnych kazamat, murów oporowych
i przejść oraz ruina wiatraka typu
„Holender” (tzw. wiatrak prochowy)
z tego samego okresu, znajdującego
się na terenie Fort-Gaju przy ul. Niepodległości w Strzegomiu.
Musicie wiedzieć, że tzw. Fort
Gaj to dawny cmentarz dla wisielców, samobójców na dawnym
Wzgórzu Szubienicznym. Po 1945
roku można było jeszcze spotkać
płyty nagrobne. Ciekawostką

może być fakt, że w 1819 r. rozebrano stojącą na Górze Młyńskiej
(Szubienicznej) szubienicę. Odzyskany materiał kamienny przeznaczono do wybrukowania ulic
znajdujących się w mieście – Św.
Tomasza i Kościelnej.
Jeszcze w 2018 roku liczono,
że projekt w ramach współpracy
partnerskiej Strzegomia z miastem
Horice uzyska dofinansowanie. Plany były duże. – W ramach projektu
zagospodarujemy Fort Gaj. Planujemy oczyszczenie całego terenu,
renowację murów okalających wraz
z odbudową i zagospodarowaniem

istniejącej kazamaty laboratorium,
remont fontanny. Powstaną miejsca
do grillowania, zbudowane zostaną
wiaty oraz warsztaty służące do
prezentacji i nauki różnych rzemiosł
m.in. kowalstwa, stolarstwa i garncarstwa. Ponadto zostaną odrestaurowane ruiny wiatraka znajdujące
się w sąsiedztwie fortu, które będą
pełniły funkcję punktu widokowego.
Gospodarzami obiektu będzie Bractwo Rycerskie Joannitów Strzegomskich i dla nich też będzie zagospodarowana część terenu – wyjaśniał
wtedy burmistrz Strzegomia. Tak się
jednak nie stało...

Teraz jednak miasto znalazło rozwiązanie. Środki na remont i modernizację będą pochodzić z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (ok. 2
mln zł) i z budżetu gminy. Rozpoczął
się pierwszy etap modernizacji „Fortu
Gaj” w Strzegomiu. Miejsce od wielu
lat czeka na całkowitą przebudowę.
Obecnie wykonywana jest droga
dojazdowa oraz czyszczenie terenu
z zakrzaczeń i zarośli.
Koszt rewitalizacji tego etapu ma
wynieść blisko 4,5 mln zł. Termin
realizacji to koniec września 2021 r.
Strzegomianie już wiele lat czekają
na rewitalizację „Fortu Gaj”, który

był jednym z ulubionych miejsc dla
wielu pokoleń mieszkańców.
Cały teren będzie oczyszczony,
odnowione zostaną mury okalające,
wybudowana zostanie kanalizacja.
Teren będzie zaopatrzony w wodę
i prąd. Pojawią się nowe ścieżki,
mała architektura, toalety i nowe
nasadzenia, zamontowany zostanie
monitoring. Atrakcję „Fortu Gaj”
stanowić będzie fontanna i miejsce
na ognisko i grilla. Dopełnieniem
będą ławki, stolik kamienny, kosze
na śmieci, stojaki na rowery i tablice
informacyjne.
KaR
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Każdego można nauczyć jeździć
Mało kto wie, że w Wałbrzychu mamy absolutnego dominatora. Mariusz Pierzynka cztery
razy został już najlepszym instruktorem nauki jazdy w Polsce. Prawda, że robi wrażenie?
Jak do tego w ogóle doszło, czy było trudno i co te tytuły tak naprawdę oznaczają? Podobno dobry instruktor każdego jest w stanie nauczyć prowadzić samochód, ale…

Fot. użyczone (Archiwum Mariusza Pierzynki)

Mogę do Pana mówić „mistrzu kierownicy”?
- Wo l a ł b y m M a r i u s z
(uśmiech). Nie czuję się mistrzem kierownicy.
Nie za skromnie?
- Raczej nie. Mistrzem kierownicy można nazwać na
przykład jakiegoś wybitnego
kierowcę rajdowego z wieloma tytułami, a ja jestem tylko
zwykłym instruktorem nauki
jazdy.
Nie takim zwykłym, bo
w swej dziedzinie w Polsce nie ma Pan sobie równych?
- To prawda.
Do tej por y
nikt w Polsce nie

tytuł, już raz mi się to udało,
właśnie we wspomnianym
2015 roku.
Co trzeba zrobić, żeby
zostać najlepszym instruktorem nauki jazdy?
- Hm, to dość trudne pytanie. Myślę, że nie ma prostej odpowiedzi. Na pewno
ważne jest doświadczenie,
zamiłowanie do motoryzacji
i umiejętności. Mam tu na
myśli dobrą komunikację i
kontakt z kursantami. Ja mam
to szczęście, że moja pasja jest
także moją pracą, a to w tym

gionalni spotykają się w finale
podczas konkursu ogólnopolskiego. Zwykle w tym ścisłym
finale spotyka się około 30
osób. Najlepsi z najlepszych
w danym roku, którzy przeszli
przez gęste sito eliminacyjne.
Jak wygląda sama rywalizacja w finale? Jedziecie
na miejsce „mistrzostw” i…
- ….zaczynamy od testów z
przepisów ruchu drogowego.
Następnego dnia odbywają się
konkurencje sprawnościowe.
W zależności od organizatora,
tych konkurencji jest kilka o

szego. Po zatrzymaniu należy
zaciągnąć hamulec ręczny,
zgasić silnik, rozpiąć pas i udać
się do stolika sędziowskiego,
aby wyłączyć stoper.
I to wszystko na pewno z
pozycji pasażera?
- Oczywiście, dlatego to
nie takie proste zadanie do
wykonania. W ostatnich mistrzostwach większość zadań
była wykonywana z pozycji instruktora, a tylko jedną
konkurencję wykonywaliśmy
siedząc w fotelu kierowcy. Nie

jazdy. Tu jest dużo pytań szczegółowych, bardzo ograniczony
czas na udzielenie odpowiedzi,
no i jest to test wielokrotnego
wyboru.
Zwykle to Pan surowym
okiem patrzy na kursantów, tymczasem podczas
zawodów to Pana oceniano.
Dziwne uczucie?
- Nie, dlaczego? Jeśli wiesz,
co masz robić, to po prostu to
robisz, najlepiej jak potrafisz. Ja
nigdy nie przygotowuję się jakoś
specjalnie do tych mistrzostw. Po
prostu jadę
tam,

Fakt, że OSK Pierzynka
ma najlepszego instruktora
nauki jazdy, przekłada się na
przykład na wysoki procent
zdanych egzaminów?
- W szkole nie robiliśmy
jeszcze statystyk. Jesteśmy
młodą firmą. Działamy od
5 miesięcy. Ale muszę powiedzieć, że w przeszłości
otrzymywałem już wielokrotnie wyróżnienia i nagrody za
wysoką zdawalność moich
kursantów na egzaminach
państwowych.
Podobno każdego można
nauczyć jeździć samochodem? Zgadza się Pan z taką
opinią?
- Generalnie – tak. To kwestia czasu. Z doświadczenia
wiem, że większość kursantów,
żeby nauczyć się jeździć, potrzebuje więcej niż minimum
30 godzin jazdy. Sama nauka
nie zależy tylko ode mnie, ale
również od osoby szkolonej.
Powiedziałbym, że dobry instruktor każdego może nauczyć
jeździć. Ale wiem z doświadczenia, że są też ludzie, którzy
bardzo

różnym stopniu trudności. Na
przykład parkowanie precyzyjne na planie krzyża równoramiennego. Wszystko zaczyna
się od przygotowania do jazdy.
Następnie gdy zawodnik jest
już gotowy, włącza stoper,
biegnie do auta, zapina pasy,
uruchamia silnik, zwalnia hamulec ręczny i jedzie. Polega to
na wyjechaniu tyłem z garażu
prostopadłego i wjechaniu
w drugi, następnie wjechanie przodem do następnego,
wyjazd tyłem do trzeciego i
powrót przodem do pierw-

muszę chyba mówić, że było
to dodatkowym utrudnieniem,
bo proszę sobie wyobrazić, że
musi Pan wycofać samochód,
mając kierownicę z boku.
Które zadanie było najtrudniejsze?
- Nie będę oryginalny, gdy
powiem, że każda z konkurencji była trudna. Wydaje mi
się, że najtrudniejsze są testy z
przepisów ruchu drogowego.
Komisja układająca testy bardzo rygorystycznie podchodzi
do tego zadania. Nie jest tak
jak na egzaminie na prawo

żeby sprawdzić swoją wiedzę
i umiejętności, czy czasem nie
wypadłem z formy (śmiech).
Widać po wynikach, że
forma jest?
- Cieszę się, bo to sprawdzenie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej. Tak sobie myślę, że
te moje sukcesy można chyba
porównać do każdych innych
mistrzostw Polski, tylko w
innej dyscyplinie, jak chociażby rajdy samochodowe. Jest
ranga i prestiż, jak w każdym
sporcie.

chcą jeździć, ale nie mają do
tego potrzebnych predyspozycji.
W czasach epidemii nauka
jazdy to chyba jednak nie
jest prosta sprawa?
- Myślę, że jak w każdym
zawodzie musimy sobie jakoś radzić z tą epidemiczną
sytuacją.
W naszej szkole staramy się jak możemy, żeby
nauka jazdy przebiegała
bezpiecznie i komfortowo
dla kursanta.

» - W ostatnich mistrzostwach większość
zadań była wykonywana z pozycji
instruktora – mówi Mariusz Pierzynka

zdobył tytułu Instruktora
Roku tyle razy, co ja. Wygrałem zawody czterokrotnie w
latach 2007, 2014, 2015 i
ostatni raz byłem najlepszy
przed rokiem.
Czyli jest Pan absolutnym
rekordzistą?
- Jak popatrzymy na statystykę, to ma Pan rację. Nie
zawsze jednak wygrywałem.
Kilka razy zająłem drugie i
trzecie miejsce. Żałuję, że przez
sytuację pandemiczną w tym
roku konkurs się nie odbył.
Miałbym możliwość obronić

przypadku niezwykle istotne.
To, co robię, staram się wykonywać najlepiej jak potrafię i…
to chyba tyle. Ot cała prawda
o sukcesach.
Ile osób zazwyczaj stara
się o tytuł najlepszego instruktora nauki jazdy? Są
jakieś eliminacje?
- Konkurencja jest duża.
Najpierw trzeba przejść przez
eliminacje regionalne. Do
ogólnopolskich zawodów
przechodzi po dwóch najlepszych instruktorów w regionie.
Dopiero potem zwycięzcy re-

Rozmawiał Tomasz Piasecki

FAKtY

Plac Konstytucji już gotowy
Lubiana przez mieszkańców część dzielnicy Nowego
Miasta, a konkretnie plac Konstytucji 3 Maja, wreszcie
nabrała właściwych kształtów.

Remont został przeprowadzony
w ramach rewitalizacji wspomnianego wcześniej miejsca. - Plac Konstytucji 3 Maja to centralna część
dzielnicy. Udało nam się przywrócić

ją do zamierzonego stanu – mówi
p r e z y d e n t Wa ł b r z y c h a R o m a n
Szełemej.
Prace prowadzono w ramach
programu wspieranego przez Eu-
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ropejski Bank Inwestycyjny. Remont objął teren o powierzchni
ponad 2 tys. m. kw. Nowa nawierzchnia doskonale wpisuje się
w charakter tego miejsca. Całość
kosztowała 1,25 mln zł. Na miejscu znalazło się miejsce dla 29
stanowisk parkingowych, zamontowano garby, posadzono krzewy.
Całość nabrała zupełnie innego
charakteru.

Fot. (red)
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Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

» Tak akcja wyglądała przed rokiem. W tym też
możecie pomóc, tylko trochę w innej formie

Zostań świętym dla zwierząt
Wiecie, chodzi o tego gościa ubranego w całości na czerwono, z długą siwą brodą
i przynoszącego co roku prezenty. Tak, dobrze kombinujecie, mamy na myśli Św. Mikołaja. Możecie się w niego zamienić, pomagając kotom i psom ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu.

Nie drapcie się bezradnie w czuprynę, analizując jak pomóc. Zaraz
wam dokładnie wytłumaczymy, co
trzeba zrobić, by wziąć udział w
mikołajkowej akcji pomocy dla wałbrzyskiego schroniska. Teraz trochę
przypomnienia, co działo się przed
laty. Gdy żyło się normalniej, nikt nie
patrzył na drugą osobę spod byka, a
uśmiechnięte twarze nie ukrywały
się pod maseczkami.
Jesteśmy przekonani, że pamiętacie, jak wyglądały poprzednie
mikołajki w Schronisku dla Zwierząt
w Wałbrzychu. Tłumy ludzi na placu
przed siedzibą instytucji od kilku lat
wyczekiwały 6 grudnia, by wyprowadzić na spacer wybranego pupila.
Ale to nie wszystko, każdy dźwigał
pod pachą prezenty, rzeczy najbardziej potrzebne w placówce. W tym

roku – z wiadomych przyczyn podobnej akcji nie uda się przeprowadzić
– ale nie oznacza to, że nie można
zaangażować się w pomoc schronisku. Nie tylko można, ale nawet
trzeba. Mikołaj tuż-tuż, więc każdy
chętny może zrobić dobry uczynek i
przekazać paczkę dla podopiecznych
zwierzęcego bidula.
W tym roku z racji trwającej pandemii i obostrzeń epidemiologicznych, akcja mikołajkowa będzie
przebiegała nieco inaczej. Jeśli chcecie pomóc czworonogom, czytajcie uważnie, jak to zrobić. Są dwa
sposoby. Można przygotowaną
paczkę wysłać na adres schroniska
(ul. Łokietka 7, 58-303 Wałbrzych)
lub przynieść osobiście w godzinach
pracy, czyli między 10:00 a 18:00.
Najlepiej zdążyć z podarkami do 6

grudnia. Wiadomo co to za dzień.
Niech koty i psy czują, że również o
nich nie zapomniał Św. Mikołaj.
Teraz ważna rzecz, bo musicie
wiedzieć, na co czekają podopieczni
schroniska. Potrzebne są przede
wszystkim proszki do prania, płyny
do mycia podłóg, żwirek dla kotów,
karma mokra zarówno dla psów
(głównie puszki), jak i kotów (raczej
saszetki). Gwarantujemy wam, że
gdyby zwierzęta mogły, na pewno
te same życzenia zawarłyby w swoich listach do świętego. Ale, że nie
mogą pisać, domyślamy się tylko,
że z takich prezentów najbardziej się
ucieszą. Dobra, trochę odlecieliśmy,
ale otwórzcie tego dnia swoje serca
i weźcie udział w mikołajkowej akcji.
Dobrą opcją wsparcia jest także
zakup kalendarza Schroniska dla

Zwierząt w Wałbrzychu na 2021 rok
(pisaliśmy o tym kilka tygodni temu).
Możecie odszukać nasz artykuł lub
po szczegóły zajrzeć na stronę internetową pod adres: www.schro-

nisko.walbrzych.pl. Tam w zakładce
„Aktualności” znajdziecie wszystkie
potrzebne informacje. Zostań Mikołajem dla porzuconych psów i kotów!
Tomasz Piasecki

Nowa sekretarz w mieście
W ostatnich miesiącach w Boguszowie-Gorcach
doszło do wielu zmian personalnych na najważniejszych stanowiskach w mieście. Teraz mamy
do czynienia z kolejną.

stanowiska burmistrza Jacka
Cichurę i stery nad funkcjonowa-

niem samorządu przejął komisarz
Krzysztof Kumorek, w kolejnych
miesiącach zmiana nastąpiła na
stanowisku skarbnika miasta,
a teraz na stanowisku sekretarza, którym została Wanda Palczewska. Swoje doświadczenie
zawodowe zdobyła zaczynając
jako stażysta w Wydziale Budżetowo-Gospodarczym Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu. W
latach 1994 – 1999 pełniła funk-

cję specjalisty ds. pracowniczych
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Wałbrzychu. Kolejne lata pracy
to prezes zarządu w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wałbrzychu oraz kierownik Referatu Organizacyjnego i Obsługi
Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu. To stanowisko
piastowała do września tego
roku.
SCB

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Przy ul. Lipowej w Grzmiącej dobiega
końca budowa kanalizacji sanitarnej

GŁUSZYCA

Są pieniądze, to się inwestuje
Jeśli czytacie o jakimś miejscu, że jest rozkopane, prawdopodobnie nie macie
jednoznacznego
znacznego skojarzenia – dobrze czy źle. Bo to wiadomo, jak jest z budowlańcami.
cami. Opóźnienia wpisane są przecież w tę robotę. W Głuszycy gdzie byście
się nie obejrzeli, coś się dzieje. To „coś” to wiele trwających inwestycji. W tym
przypadku nie mamy wątpliwości – bardzo dobrze, że tak jest.
Nawet jak trochę popsioczycie, to za chwilę będziecie
się zachwycać nowym oświetleniem, równą jak stół drogą,
czy kanalizacją doprowadzoną
„na koniec świata”. Władze
Głuszycy przyzwyczaiły już
chyba wszystkich, że dla nich
nie ma rzeczy niemożliwych.
Nawet w czasach zarazy. Jest
kasa do wykorzystania, to się
robi. I to jeszcze jak.
Niedawno zakończył się
montaż lamp ulicznych, dodajmy solarno-ledowych przy
ul. Piastowskiej i 11 Listopada.
Łącznie na nowych odcinkach
dróg ustawiono 16 masztów.
Zastosowane rozwiązanie jest
nowatorskie i ekonomiczne.

Dlatego, że nie trzeba było
„ciągnąć” linii energetycznej.
Bo w terenie zabudowanym
wiadomo, że nie ma na to
miejsca. Prace pochłonęły prawie 70 tys. zł i w całości zostały
sfinansowane z budżetu gminy.
Toczą się też inne inwestycje, ważne z punktu widzenia
mieszkańców. Modernizowane jest boisko sportowe
w Łomnicy. Teren został odwodniony oraz wyrównany.
Za chwilę zostanie zamontowane ogrodzenie i piłkochwyty, postawiona brama
wjazdowa i furtki. Na koniec
zaplanowano montaż bramek
i krzesełek. Całość oświetlą latarnie ledowe. Na to zadanie

gmina otrzymała 30 tys. zł od
marszałka Dolnego Śląska w
ramach konkursu Odnowa
Dolnośląskiej Wsi.
Dobiega końca budowa
kanalizacji sanitarnej przy
ul. Lipowej w Grzmiącej. Nie
musimy chyba wam mówić,
że dla ludzi z tej części miasta
to zbawienie. Koszt inwestycji sfinansowanej w całości
przez gminę to ponad 62 tys.
zł. Trwa budowa przyłącza
wodociągowego od nowo
wybudowanej studni głębinowej do świetlicy wiejskiej
w Kolcach. Te zadanie sfinansowano z funduszu sołeckiego
oraz środków własnych gminy. Koszt to ponad 27 tys. zł.

Na koniec zostawiliśmy istną
truskawkę na torcie. Chodzi o
ulice Górną i Przemysłową, które zostały całkowicie rozkopane.
– To bardzo duża inwestycja.
Prace obejmują między innymi wymianę nawierzchni na
nową, wymianę krawężników
oraz położenie kostki brukowej
na zjazdach do posesji. Nie
mam wątpliwości, że Inwestycja przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego oraz wpłynie
korzystnie na estetykę otoczenia
– cieszy się burmistrz Głuszycy
Roman Głód.
Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina dostała na ten cel
blisko 700 tys. zł, a całkowity koszt modernizacji
obu dróg to blisko
milion zł! ToP

» W Kolcach powstaje
przyłącze wodociągowe

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

Po tym, jak mieszkańcy miasta w referendum odwołali ze
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Fot. użyczone (UM Mieroszów/Tomasz Tracewski)

» Ależ to jest cudne miejsce!

MIEROSZÓW

Na niebiesko w Górach Suchych
Zastanawiacie się, o co nam chodzi? Sami nad tym dumamy. Dobra, a teraz na serio. Szlaki
w Górach Suchych w większości są mocno przetarte oraz wygodne do wędrówek. Oferują
piękne widoki, które rozpościerają się niemal w każdą stronę. Przekonuje o tym nasz rozmówca Tomasz Tracewski.
Gość wie o tych miejscach
chyba wszystko. Jest chodzącą encyklopedią. Słucha
się go, no polećmy znanym
frazesem, że dech zapiera. I to

bynajmniej nie przez wirusa.
Posłuchajcie i wy.
Jeden ze szlaków jest nieco
inny od pozostałych, jego największym atutem jest przede

wszystkim przyroda ożywiona, jak i nieożywiona. Mowa
o szlaku niebieskim z Przełęczy
Trzech Dolin na Zamek Rogowiec – jedną z ważniejszych

atrakcji okolicy. Wędrując nim
do Rogowca mamy okazję
zdobyć wszystkie najwyższe
szczyty północno-wschodnich
Gór Suchych – Jeleńca (902

m n.p.m.), Turzyny (895 m
n.p.m.) i Klina (867 m n.p.m.).
To szlak interwałowy, czyli po
stromym podejściu następuje zawsze strome zejście do

niewielkich przełęczy między
szczytami.
Początek liczącej ok. 4 km
wędrówki zaczyna się podejściem pod Klina niedaleko
wyciągu Gwarek. Rozpościerają się z niego widoki na całą
przełęcz i okoliczne szczyty
m.in Waligórę i Suchawę. Po
jakimś kilometrze szlak wchodzi do lasu, który już do końca
będzie naszym towarzyszem.
Kolejne szczyty porośnięte
są bardzo gęstymi młodymi
lasami bukowymi z domieszką
świerka. Pomimo dokładnego
oznakowania nieraz zdarza
się zgubić właściwą ścieżkę –
miejcie to na uwadze. W kilku
miejscach można obejrzeć
panoramy Gór Wałbrzyskich
m.in. ze szczytu Jeleńca czy
Turzyny.
To właśnie tutaj wiosną rosną rzadkie storczyki, śnieżyca
wiosenna czy pierwiosnki –
latem zaś kwitną naparstnice
purpurowe oraz łubin. W okolicy Rogowca sprawne oko
wypatrzy lilię złotogłów. Z kolei
żółte kwiaty żarnowca miotlastego dodają koloru podczas czerwcowych wędrówek
po Klinie. Możliwe, że spotkamy też stadko muflonów,
saren albo usłyszymy śpiew
ptaków: pliszki górskiej czy
orzechówki. Po drodze miniemy kilka charakterystycznych
mniej lub bardziej okazałych
formacji skalnych np. Skalne Bramy na zboczu Jeleńca.
Red

WALIM

Puste serce znów czeka na napełnienie...

Fot. użyczone (UG Walim)

… nie tylko miłością, bo to akurat dość oczywiste, ale również nakrętkami. Nie dowierzamy patrząc na zdjęcie, że
w ciągu miesiąca tę metalową skrzynkę w kształcie serca w małym przecież Walimiu udało się niemal w całości
wypełnić. Wow, robi wrażenie.

» Mieszkańcy Walimia pokazali, że mają wielkie serce w
miesiąc wypełniając metalową skrzynkę na nakrętki

Niedawno pracownicy
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu po raz pierwszy opróżnili gminne serce
pełne nakrętek. Serducho
wszyscy w gminie napełniali
dokładnie przez miesiąc.
Ledwie przez miesiąc, chciałoby się powiedzieć, patrząc
na ilość nakrętek, które tam
się znalazły. Mieszkańcy tej
niewielkiej miejscowości stanęli na wysokości zadania.
Skrzyknęli się, dopingowali
wzajemnie, a nawet rywalizowali, kto więcej wrzuci
nakrętek.
Uzbierany plastik trafi
do małej Hani Stawinogi,
potrzebującej rehabilitacji. Dziewczynka choruje na
ciężką i nieuleczalną meta-

boliczną chorobę cytrulinemię typu 1. Stwierdzono u
niej również wiele innych
schorzeń. Jej choroba przebiega bardzo niestabilnie,
mimo to dzielnie znosi każdy
kolejny pobyt w szpitalu,
gdzie lekarze walczą o jej
życie.
Dobra, jedną zbiórkę udało
się błyskawicznie zakończyć,
ale dzieci potrzebujących
pomocy jest więcej. Dlatego
opróżnione już wielkie serce
czeka na ponowne napełnienie. Przypomnijmy, że
stoi na placu przed Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu. Zachęcamy, żeby dalej
zbierać nakrętki i wrzucać do
metalowej skrzynki.
Red

Zasypane biedaszyby
Rzadko w ostatnich latach mówi się o istnieniu
w Wałbrzychu i powiecie nielegalnych wyrobisk,
ale okazuje się, że wciąż można je znaleźć na
naszym terenie.

twa Wałbrzych natrafili na taki
właśnie wykop.

- To szkodnictwo leśne, polegające na wykopywaniu tzw. „biedaszybów” w celu wydobycia węgla.
Szkodnictwo powodujące duże
straty leśne, a przede wszystkim
będące ogromnym zagrożeniem
dla samych kopaczy, jak i wszystkich turystów. Widzicie na jednym
ze zdjęć dywan. Otóż bardzo często po zakończonej robocie, osoby
wydobywające nielegalnie węgiel
przykrywają wykopane prymityw-

ne szyby właśnie takim dywanem i
przykrywają go jeszcze cienką warstwą ziemi. Dlatego pamiętajcie,
że gdy spotkacie w lesie podobne
widoki, to koniecznie zgłoście to
do nas i przede wszystkim nie
próbujcie tych szybów penetrować. Odnalezione biedaszyby
już zostały zasypane – informują
przedstawiciele Nadleśnictwa
Wałbrzych.
SCB

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice/Marcin Jagiellicz)

» No, no, stadion prezentuje się naprawdę wybornie

STARE BOGACZOWICE

Zobaczcie, prawie jak na Wembley
To, że jakaś miejscowość jest mała, nie czyni jej gorszą. Banał, prawda?! Udowadniają to
na każdym kroku gminy z powiatu wałbrzyskiego. Ot, choćby Stare Bogaczowice, w których
po remoncie otwarto stadion sportowy.
Stadion to dobre słowo, bo na
pewno nie boisko wiejskie, jakby

pomyśleli niektórzy „miastowi”.
Fajnie, że w małych gminach

modernizowane są takie miejsca,
które przeistaczają się z larwy w

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Gotowi na jazdę
bez trzymanki?!

Fot. użyczone (Nadleśnictwo Wałbrzych)

WAŁBRZYCH

W niedalekiej odległości u podnóża Chełmca leśnicy z Nadleśnic-
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pięknego motyla. Dobra, trochę
nas poniosło, ale przyznacie, że

efekt remontu stadionu w Starych
Bogaczowicach jest imponujący.
Zresztą zerknijcie na zdjęcie
Wielotygodniowe prace spowodowały, że oglądając boisko i całe
jego otoczenie po zakończeniu
inwestycji, słowo dajemy, oczy
wyszły nam z orbit jak Osłowi w
Shreku. Pojawiła się nowa bieżnia
z tartanu (wiadomo, że dziś nikt
nie biega już na żwirze), stworzono
skocznię w dal (naprawdę praktyczną), do tego zainstalowano
nowiuteńkie trybuny (oczywiście
w barwach Unii Bogaczowice) i
zamontowano... oświetlenie. Tak,
dobrze przeczytaliście, to nie jest
żaden chochlik, którym dziennikarze tłumaczą swoje wpadki. Dzięki
jupiterom będziecie mogli korzystać ze stadionu, gdy za oknem
zrobi się ciemno. To wszystko w
małej, wiejskiej gminie leżącej
gdzieś daleko w Sudetach!
Inwestycja swoje kosztowała, ale
co tam. Trzeba było wydać „kilka
złotych”, żeby efekt zwalał z nóg.
Prace przy remoncie pochłonęły
ponad pół miliona złotych, a dofinansowane zostały ze środków
rządowego funduszu inwestycji
lokalnych. Było warto! Bo sport to
zdrowie!

» Wśród zawodników uprawiających fourcross Szczawno
kojarzy się z tym pięknie położonym torem kolarskim

miejsce. Położony na Słonecznej Polanie tor fourcrossowy.
Nie musimy wam chyba
tego miejsca dokładniej opisywać. Jeśli kiedykolwiek oglądaliście – a jesteśmy pewni,
że tak – jak kolarze zjeżdżają
z górki na złamanie karku i z
całą prędkością wchodzą w
wiraże, to wiecie, o czym mówimy. Takie zawody świetnie

się ogląda, a ile przy tym emocji?! Ta widowiskowa dyscyplina sportu wkrótce znów ma
zawitać do Szczawna-Zdroju.
Uzdrowiskowa gmina ponownie znalazła się wśród
miast organizujących w przyszłym roku międzynarodowe
zawody 4X ProTour 2021. W
Szczawnie odbędzie się trzecia
runda, którą zaplanowano na

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój/Patryk Maćkowiak)

Takie wiadomości powodują, że jest na co czekać i
wlewają w serca nadzieję. Szczawno po raz kolejny
znalazło się wśród organizatorów jednej z rund międzynarodowych zawodów 4XProTour 2021. Dlaczego
o tym piszemy już teraz? Bo kibicujemy każdej tego
typu inicjatywie.
Wiemy, że z takimi zapowiedziami trzeba uważać i
być bardzo ostrożnym, bo kto
to wie, co będzie za miesiąc
lub za dwa, a co dopiero za
pół roku, ale… Nie samym
koronawirusem człowiek
przecież żyje. Trzeba patrzeć
do przodu. Super, że myślą
o tym w Szczawnie-Zdroju,
wykorzystując swoje piękne

Red

10 lipca przyszłego roku. Wcześniej kolarze ścigać się będą w
Niemczech i Szkocji, a potem
w Czechach i po raz drugi w
Niemczech. Razem ma się
odbyć 5 rund 4XProTour 2021.

– Mamy nadzieję, że na
Słonecznej Polanie o tytuł
mistrza powalczą zawodnicy z
całego świata, a sam tor wróci
do czasów ogromnej rozpoznawalności zarówno wśród

sportowców, jak i kibiców tej
widowiskowej dyscypliny –
mówią w Szczawnie-Zdroju
przygotowując powoli pod
względem technicznym tor do
Red
letnich zjazdów.
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» Hotel na Podgórzu z własną salą kinową, w której po wojnie
na krótko uruchomiono kino Bałtyk (Fot. www.polska-org.pl)

Przeszłość jak w starym kinie (1)
Pamiętacie kinowe poranki? To niedzielne pokazy bajek dedykowane dzieciom.
W czasach, gdy telewizor w domu był rzadkością, gdy dostępny był tylko jeden
program telewizyjny (w roku 1970 uruchomiono program drugi TVP), gdy pierwsze telefony komórkowe w USA miały wymiary cegły (pierwszą sieć w Polsce
uruchomiono dopiero w 1992 roku), a twórca Facebooka jeszcze się nie urodził...
właśnie wtedy na kinowe poranki czekało się cały tydzień. Z niecierpliwością.
Z przykładowego repertuaru
wałbrzyskich kin wiemy, że np. w
niedzielę 23 stycznia 1966 roku w
czasie poranków w naszych kinach
wyświetlano takie filmy jak „Zamek
z bajki” produkcji NRD „(kino Apollo),
„Ach te dzieci” produkcji radzieckiej
(Barburka), „Mezalians” produkcji
węgierskiej (GDK) czy „Koziołki na
wieży” produkcji polskiej (Mieszko).
Z biegiem lat na ekrany kin weszły
bajki, które wiele osób jeszcze pamięta, np. Bolek i Lolek, Reksio,
Bajki z mchu i paproci (Żwirek i Muchomorek), Rozbójnik Rumcajs czy
Przygody Misia Colargola. Okazuje
się, że poranki przetrwały i niektóre
kina nadal mają w swojej ofercie
pokazy bajek dla najmłodszych. A jak
się mają wałbrzyskie kina, do których
dawniej na poranki zmierzały tłumy
uśmiechniętych dzieci? Zobaczmy.

Szczawienko (Barburka)

Niedaleko wylotu tunelu dla pieszych pod torami stacji kolejowej
Szczawienko, którym przyjezdni
zmierzali w stronę obecnej ul. Wrocławskiej, Paul Kaufer uruchomił
restaurację i gospodę (Gasthaus zur
Eisenbahn). Doskonała lokalizacja
przy stacji, ale również przy końcowym przystanku tramwajowym, na
pewno była atutem tego miejsca.
Z biegiem lat zmienił się nie tylko
właściciel (Gustav Klenner) ale
również profil działalności (doszły
usługi hotelowe). Po wojnie w dawnej sali restauracyjnej uruchomiono
kino Barburka. Tak, to nie pomyłka,
przez u „otwarte” (taka dawniej
była pisownia tego słowa). Sala
kinowa była ogrzewana piecem
kaflowym. Kino wyświetlało filmy
jeszcze w latach 80. XX wieku.

Obecnie kamienica, w której działał
hotel (Wrocławska 86) to budynek
mieszkalny z działającymi na parterze sklepami. Co do byłej sali kina
Barburka – w 2018 roku podczas
spotkania z mieszkańcami dzielnicy,
prezydent Wałbrzycha zapowiedział, że miasto chciałoby wyremontować ten obiekt i przeznaczyć
go na siedzibę Rady Wspólnoty
Samorządowej dla Szczawienka i
Książa. Poprzedni lokal rady mieścił
się w wyburzonej kamienicy przy
skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Lelewela. Tymczasowo rada urzęduje
w niewielkim pomieszczeniu przy
ul. Wrocławskiej 121.

Nowe Miasto (Oaza)

Na najstarszy ślad tego kina natknąłem się przeglądając wydanie
lokalnej gazety Waldenburger Wo-

chenblatt z 4 kwietnia 1914 roku. Z
zamieszczonej tam reklamy wynika,
że przy ówczesnej ulicy Scharnhorstrasse (obecnie Stanisława Staszica)
działało kino „Szczęść Boże” (Lichtspiele Glückauf). Od 4 do 6 kwietnia
w kinie wyświetlano dwa szlagiery:
„Im Netz der Spinne” i „Die praktische Spreewälderin”, a w niedzielę
o godz. 15.00 leciały dwa wielkie
hity dla dzieci, w tym „Franzeska’s
Ostern” o wspaniałych kolorach.
Dlaczego podkreślono, że jest to film
barwny? Była to względna nowość w
kinematografii i nie były to filmy kolorowe w dzisiejszym znaczeniu. Były
to filmy tzw. czarno-białe (w różnych
odcieniach szarości), które zostały
pokolorowane już po nagraniu. Początkowo filmy malowano ręcznie.
Przyjmuje się, że pierwszym takim
filmem jest „Annabelle Butterfly

Dance” z 1894 roku. Ręczne pokolorowanie trwającego kilkadziesiąt
sekund filmu wyświetlanego z prędkością 16 klatek na sekundę zajęło
kilka miesięcy. Szybko zaczęto szukać
sposobów przyśpieszenia procesu
kolorowania filmów. W 1905 roku
francuska firma Pathé rozpoczęła
kolorowanie z użyciem szablonów
(nakładano od 3 do 6 kolorów), co
znacznie przyśpieszyło pracę, ale nadal wymagało rzeszy pracowników.
Na przykład w 1906 roku przy kolorowaniu filmów we wspomnianej
firmie pracowało około 600 kobiet.
Dopiero wprowadzenie w 1908
roku systemu Pathechrome z użyciem
pantografu, znacząco zmechanizowało ten proces. Film „Franzeska’s
Ostern” był zapewne zabarwiony
jedną z wyżej wymienionych technik,
dających iluzoryczne wrażenie, że
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jest to film kolorowy. Na koniec tej
dygresji o kolorowaniu filmów warto przypomnieć jeszcze jeden fakt.
W tamtym czasie filmy były nieme,
nie posiadały ścieżki dźwiękowej.
Dopiero 6 października 1927 odbył
się pierwszy w historii pokaz filmu
dźwiękowego braci Warnerów pt.
„Śpiewak jazzbandu”, w którym
udźwiękowiono część dialogów, a
także można było usłyszeć piosenki
tytułowego śpiewaka. Dosyć historii
kina, wróćmy do Oazy. Było to bardzo popularne miejsce spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców
Nowego Miasta. Wielu z nich ma
wspaniałe wspomnienia związane z
tym kinem: „Wejście smoka”, „Indiana Jones – poszukiwacze zaginionej
Arki”, „Krzyżacy” – to tylko niektóre
z oglądanych przez nich filmów.
Były też poranki np. z radzieckimi
bajkami „Sadko” czy „Czuk i Hek”.
Kino działało jeszcze w latach 80.
Po likwidacji w jego miejscu działał
komis meblowy, później urządzono
tu halę targową, a następnie sklep
z odzieżą. Na pierwszym piętrze
była siedziba Okręgowego Zarządu
Dystrybucji Filmów. Z biegiem lat
dawne kino popadało w ruinę. W
2014 roku kamienica przy ul. Staszica
5, w której dawniej funkcjonowała
Oaza, została odrestaurowana.

Biały Kamień (Zorza)

Projekt kinoteatru Schauburg w
ówczesnym Nowym Szczawnie
(Neu-Salzbrunn) powstał na deskach
kreślarskich wałbrzyskiego biura
projektowego Kühn & Ladewig.
W reklamie z 1927 roku właściciel
zachęcał do wizyty podkreślając, że
jest to obiekt nowo wybudowany,
oferując występy pierwszej klasy,

dobrą muzykę, przyjemny pobyt
oraz zmianę programu w każdy
wtorek i piątek. Kinoteatr znajdował
się ok. 5 minut drogi od uzdrowiska
(Szczawna-Zdroju), co wpłynęło na
jego popularność wśród szczawieńskich kuracjuszy. Było to miejsce
spotkań towarzyskich i wieczorków tanecznych, oferujące również
specjalną atrakcję – wyświetlanie
najnowszych filmów. Po wojnie
obiekt funkcjonował jako kino. W
październiku 2005 roku odbyła się
w nim premiera filmu „Komornik”,
do którego sceny kręcono w Wałbrzychu i Świdnicy. Na premierę
przybyli reżyser Feliks Falk i odtwórca głównej roli Andrzej Chyra. Pod
koniec 2007 roku właściciel obiektu,
Odra-Film, wypowiedział umowę
dzierżawcy kina. Decyzja miała być
spowodowana otwarciem Cinema
City w Galerii Victoria, chociaż rozgoryczony tą decyzją dzierżawca
podkreślał w wywiadzie prasowym
z 2007 roku, że w okresie ostatnich
6 lat kino przyniosło Odrze-Film zyski z tytułu dzierżawy w wysokości
prawie 192 tys. zł. Klamka zapadła,
właściciel zdania nie zmienił. Ostatnie filmy wyemitowano w dniu 28
października 2011 roku („Inkarnacja” i „Flamenco, Flamenco”). Od
tego czasu kino pozostaje zamknięte. Czterokrotne próby sprzedaży
obiektu w przetargu nie powiodły
się. Ostatni przetarg, w którym cena
wywoławcza obiektu wynosiła 699
tys. zł, miał się odbyć 14 stycznia
2020 roku. Niestety żaden z potencjalnych kupców nie zdecydował się
na wpłatę wadium i przetarg się nie
odbył. Na początku roku na jednej
z platform do zrzutek pojawiła się
inicjatywa „Nowa Zorza: żeby Polska

» Gospoda na Szczawienku. Po wojnie w sali restauracyjnej urządzono
kino Barburka (Fot. www.polska-org.pl, zbiory Jacka Kieka)
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» Kinoteatr Schauburg w Nowym
Szczawnie krótko po wybudowaniu
(Fot. Das Buch der Stadt
Waldenburg in Schlesien, 1925)

była Polską”. Autor zrzutki, postanowił w ten sposób zebrać środki
na ratowanie kina, jego remont i
wykorzystanie go w jakiś ciekawy
sposób. Zakładając kwotę prawie
700 tys. na wykup budynku plus
dodatkowe pół miliona na remont i
wdrożenie działalności gospodarczej,
ustalony cel zbiórki wynosił 1,2 mln
zł. Ostatecznie autor odstąpił od
realizacji tej zrzutki.

Podgórze (Bałtyk)

Przy ul. Niepodległości 162 stoi
okazała kamienica. Dawniej była to
gospoda Augusta Fischera (Gasthof
zur Gebirgsbahn) oferująca m.in.
pokój bilardowy, dużą salę, piękny
zacieniony ogród z kolumnadą, a
także miejsca noclegowe w pokojach gościnnych z wygodnymi łóż-

kami. Właściciel chcąc przyciągnąć
gości zapewniał różne atrakcje, np.
27 lipca 1901 roku zorganizował
„włoską noc” z darmowym koncertem w oświetlonym ogrodzie
hotelowym. Z biegiem lat gospoda
stała się hotelem, który – jak wynika
ze zdjęcia z 1936 roku – dysponował swoją salą kinową. Po wojnie
w dawnym hotelu urządzono kino
Bałtyk. Działało bardzo krótko. Już
w kwietniu 1950 roku w Gazecie
Robotniczej ukazała się następująca
wzmianka: Już od końca stycznia
bieżącego roku kino Bałtyk w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 162
jest nieczynne. W związku z tym
mieszkańcy dzielnicy Podgórze nie
mają żadnej rozrywki kulturalnej.
W gablotce obok wejścia widnieje
wciąż napis „kino nieczynne, aż do

odwołania”. Kiedy wreszcie skończy
się to odwołanie? Może odpowiednie czynniki zajmą się tą sprawą i
udzielą konkretnych wyjaśnień (...)”.
Kina już nie uruchomiono.
W następnych odcinkach o innych
wałbrzyskich kinach. Zapowiada się
pasjonująco.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) www.polska-org.pl (dostęp 25.11.2020);
2) www.pl.wikipedia.org (dostęp 25.11.2020);
3) www.nitrofilm.pl (dostęp 25.11.2020);
4) Encyklopedia PWN;
5) Stein E., Das Buch der Stadt Waldenburg in
Schl., Deutscher Kommunal-Verlag G.m.b.H.,
Berlin-Friedenau 1925;
6) Nad Zorzą zawisły czarne chmury, Gazeta
Wrocławska, 04.12.2007;
7) Ziętara J., Reflektorem po mieście, Gazeta
Wrocławska, 03.04.1950
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Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

» Biblioteka pod Atlantami wciąż działa, ale
swoje projekty przeniosła do internetu

W sieci rozgościli się na dobre
Możemy chyba sparafrazować słynne zdanie Marka Twaina i napisać, że „wiadomości o zamknięciu biblioteki były mocno przesadzone”. Co prawda epidemia koronawirusa sprawiła,
że teraz, podobnie jak wiosną, Atlanty są zamknięte, ale ani na chwilę nie zawiesiły działalności. Wałbrzyska biblioteka przeniosła swoje działania do internetu i – jak pokazał czas –
rozgościła się tam na dobre.
Gdy już udało się przestawić na
tory nowego, internetowego sposobu
pracy, biblioteczna lokomotywa ruszyła pełną parą. „Było, minęło”, czyli
prezentacja nieobecnych już w krajobrazie Wałbrzycha budowli, „Dzień
gier” w aplikacji ActionTrack (trzeba
zainstalować darmową aplikację i
zeskanować kod qr), czy copiątkowe
felietony pisane przez maestro ś.p.
Józefa Wiłkomirskiego, to tylko niektóre ze realizowanych wiosną działań.
Przypomnijmy także o darmowym dostępie do aplikacji LEGIMI z ponad 60
tys. e-booków. Czy wiecie, że dostęp
ten można uzyskać także dziś. Wystarczy napisać maila do wypożyczalni
głównej Biblioteki pod Atlantami w
Wałbrzychu. Na co czekacie, piszcie?!
Na początku maja częściowo wznowiono podstawową działalność biblioteczną. Pamiętacie na pewno, że
wypożyczając zbiory musieliście to
robić z zachowaniem odpowiedniego
rygoru sanitarnego. Uniemożliwiony
był dostęp do regałów. Później na
organizowane przez bibliotekę wydarzenia trzeba było poczekać aż do
września.

Powakacyjny okres rozpoczął się od
internetowego Narodowego Czytania
„Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Następnie zorganizowano pierwsze
w tym roku wydarzenie na żywo
– wyobrażacie sobie tylko jak to
brzmi. Był to Dzień Ukraiński, podczas
którego pokazano najpiękniejsze
strony ukraińskiej kultury. Kolejne
„normalne” wydarzenie to Noc Bibliotek ze spotkaniem autorskim
Jędrzeja Pasierskiego i interaktywną
grą „Strasz(nie) Złoty Pociąg”. Później
znów trzeba było wrócić do internetu
i tam realizować Tydzień z Regionem,
podczas którego regionalne skarby zaprezentowali znani regionaliści, m.in.
Jerzy Cera, Hannibal Smoke czy Anna
Habdas-Czujko. Również w sieci odbyła się konferencja „Bibliokreacje 5,
czyli kreatywny bibliotekarz”. Zgłosiło
się do niej ponad tysiąc uczestników.
Zaryzykujemy tezę, że była to jedna
z liczniejszych konferencji on-line w
Polsce.
Na początku listopada niestety, ale
biblioteka znów została zamknięta na
cztery spusty, ale właściwie tylko na
chwilę, bo już kilka dni później ruszyła

akcja „Książka na wynos”. Wystarczy wybrać z katalogu dostępnego
na stronie internetowej Atlantów
odpowiednie pozycje, zamówić je
mailowo lub telefonicznie i odebrać
je w najbliższej bibliotece.
A co przed nami? Na początku
grudnia miała być wielka pompa
i świętowanie jubileuszu 75-lecia
powstania wałbrzyskich bibliotek.
Miała być uroczysta gala, superspotkanie autorskie, konkursy i wiele innych atrakcji... Niestety pandemiczna
rzeczywistość pokrzyżowała plany.
Oficjalne obchody przełożono na
przyszły rok, a w tym bibliotekarze
zaproponowali wałbrzyszanom konkursy i gry w aplikacji ActionTrack z
atrakcyjnymi nagrodami! Szczegóły
i regulaminy znajdziecie na stronie
internetowej biblioteki.
Odwiedzajcie ją, odwiedzajcie profil
instytucji na Facebooku, czytajcie! I
cierpliwie czekajcie na lepszy – przede
wszystkim wolny od koronawirusa
czas – kiedy znów będziemy mogli
spotkać się w Bibliotece pod Atlantami.
Red
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Filmowe zabytki Bezcenne zrobić
takie czako
Najpiękniejszy region południowej Polski
ruszył z promocją filmową swoich atrakcji.
Brzmi intrygująco.

» Filmy o atrakcjach Aglomeracji Wałbrzyskiej można
oglądać na oficjalnym profilu LOT AW na Facebooku

Stara Kopalnia w Wałbrzychu zaprasza na
wydarzenia w formie on-line. Zaręczamy,
że jest ciekawie, a niekiedy zaskakująco.
Przypomnijmy, że z zajęć on-line w Starej
Kopalni mogą skorzystać także przedszkolaki. W ofercie znajdują się m.in. takie propozycje jak „Czarne skarby, czyli jak powstał
węgiel”. Dzieci dowiadują się wielu ciekawostek podczas prezentacji multimedialnej,
a następnie ich zadaniem jest namalować to,
czego wcześniej się nauczyły. W programie
są też warsztaty artystyczne prowadzone
przez instruktorów Centrum Ceramiki UniSCB
katowej.

które gdy je zobaczycie, mogą
was zaskoczyć. To „Góry” oraz
„Natura-aktywnie”.
- Filmy prezentuje 29 członków Stowarzyszenia Lokalnej
Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska. Dziękujemy za realizację videospotów
firmie Fotoacc Studio Filmowe
oraz wszystkim członkom LOT

AW – wyjaśnia prezes LOT
AW, Anna Żabska.
Zadanie jest realizowane
w ramach projektu „Rozwój
ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów
Środkowych” dofinansowanego z programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska.
SCB

» Z zajęć on-line w Starej
Kopalni mogą korzystać
dzieci w różnym wieku

Zanim do kina

Fisher King wciąż króluje
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 „Fisher King” Terry’ego Gilliama.
Miałem już przyjemność przypomnieć wam jeden obraz z bogatej
filmografii Terry’ego Gilliama –
„Brazill”. Dziś wrócę do jeszcze
bardziej znanego „Fisher Kinga”.
Te dwa tytuły łączy niezwykła wyobraźnia reżysera i użyta w nich
baśniowość.
Pomysł na fabułę produkcji z 1991
roku był zupełnie inny niż w przypadku „Brazill”. Tym razem zamiast
totalitaryzmu artysta zainteresował
się postawą człowieka w chwili, gdy
z jego powodu dochodzi do tragedii.
Czy może odkupić swój postępek?
Opowieść o relacji dwóch odrzutów

społecznych okazała się tak ciekawa,
że po raz pierwszy w karierze Gilliam
złamał swoją zasadę i zrealizował
film na podstawie nie swojego scenariusza. Jego autorem jest Richard
LaGravenese, a bohaterami „Fisher
Kinga” są Jack Lucas (Jeff Bridges)
– zakochany w sobie prezenter
nowojorskiej stacji radiowej oraz
szalony Parry (Robin Williams) – były
wykładowca literatury. W wyniku
nieroztropnie wypowiedzianych
słów przez radiowca, dochodzi do
zabójstwa kilku osób przez jego
słuchacza. Jack nie potrafiąc znieść
odpowiedzialności za ich śmierć

postanawia dokonać samobójstwa.
Niespodziewanie, na jego drodze
staje dziwak, żywcem wyjęty ze
średniowiecza, o imieniu Parry.
Nieszczęśnik okazuje się niezwykle
wykształconym człowiekiem, a jego
nowa, rycerska rzeczywistość, to wynik pomieszania zmysłów w wyniku
śmierci żony. Prezenter postanawia
pomóc Parry’emu i wchodzi w jego
świat – zamków, dam, giermków
i rycerzy. Rzuca się wraz z nim na
poszukiwanie Świętego Graala.
Ta sytuacja tworzy idealną płaszczyznę do działań reżysera, ale także
artysty plastyka – Terry’ego Gilliama.

Członek grupy Monty Pythona takiej
okazji nie mógłby zmarnować. Możemy zatem oglądać serię barwnych
postaci i otoczenia z XI w. „Fisher
King” oczarował nie tylko widzów,
ale również krytyków. Twórcy filmu
zdobyli szereg nagród od amerykańskich: Oscara, Saturna i Złotego
Globu, przez weneckiego Srebrnego
Lwa, po nagrodę publiczności w
Toronto. Na tak dobry odbiór obrazu
mieli wpływ, bez wątpienia, odtwór-

cy głównych postaci – Jeff Bridges,
Robin Williams oraz Mercedes Ruehl,
wcielająca się w Anne Apolitano –
żonę Jacka.
„Fisher King” uwodzi ludzkim
wdziękiem, empatią, tolerancją oraz
poczuciem humoru. Mimo upływu
blisko 30 lat wciąż bawi, wzrusza
i przejmuje. Wydanie w postaci
DVD można znaleźć za symboliczne
pieniądze.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Za nami premiera pełnej
wersji najnowszego filmu promocyjnego Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji
Wałbrzyskiej zatytułowanego
„Zabytki”. Można go obejrzeć
na oficjalnym profilu LOT AW
na Facebooku. Ukazały się
też kolejne filmy promocyjne
o Aglomeracji Wałbrzyskiej,

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Fot. (LOT AW)

W minionym tygodniu w przestrzeniach
obiektu odbył się spektakl Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu „Greta i ostatni wieloryb”,
który był transmitowany na żywo na Facebooku. Zrealizowano również kolejne zajęcia
edukacyjne, w których uczestniczyli uczniowie
szkoły podstawowej. Tym razem byli to uczniowie ze Świebodzic. Poznawali bogate tradycje
górnicze udając się na wirtualną wycieczkę
po kopalnianej lampowni. Zobaczyli elementy
umundurowania górniczego. Poznali dokładne
znaczenie słowa „tradycja”. Czasu starczyło też
na przedstawienie patronki górników – św.
Barbary i tradycji związanych z obchodami
górniczego święta – Barbórką. Na zakończenie
dzieci miały do wykonania zadanie w postaci
stworzenia własnego czako, czyli nakrycia
głowy górnika.
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Okiem gracza

Jakby po drugiej stronie

SKN

CHALLENGER

Po mieszanych odczuciach
związanych z poprzednim dodatkiem, jestem pozytywnej

myśli przy moich pierwszych
kilkunastu godzinach rozgrywki. Ścieżka „levelowania”

i dobicia „magicznego”, maksymalnego poziomu, zabiera
nas w podróż przez wszystkie

Prawnik radzi
Odszkodowania dla zwalnianych z powodu epidemii.
Czy to w ogóle możliwe. Odpowiada nasz prawnik.
Adam Daraż.
Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony
lub umowy o pracę zawartej
na czas określony następuje z
powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników,
to pracodawca zgodnie z

art. 361 kodeksu pracy może
– w celu wcześniejszego
rozwiązania umowy o pracę – skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia,
najwyżej jednak do jednego
miesiąca. W takim przypadku
pracownikowi przysługuje
odszkodowanie w wysokości
wynagrodzenia za pozostałą

część okresu wypowiedzenia.
Okres, za który przysługuje
odszkodowanie, wlicza się
pracownikowi pozostającemu w tym czasie bez pracy do okresu zatrudnienia.
Rozwiązanie to, wynikające
z kodeksu pracy, ma przełożenie na system ubezpieczeń
społecznych.

UWAGA KONKURS

Po tygodniowej przerwie wracamy do smaczniejszej odsłony naszej
zabawy, w której w tym tygodniu będzie można wygrać specjalną
pizzę. A to akurat „tygryski lubią najbardziej”. Pokażcie nam kogoś,
kto pogardzi włoskim plackiem?! Nie przedłużajmy więc, kolejny raz
zapraszamy was, żebyście lunch zjedli na nasz koszt. Jak to zrobić?
Wystarczy wziąć udział w kolejnym gastronomicznym konkursie, którego partnerem jest Restauracja Szyb Witold. Odpowiedzcie na proste
pytanie i możecie zajadać się smaczną potrawą. Widzicie fotografię
obok? Przed jakim obiektem znajduje się widoczna na zdjęciu rzeźba?
Nagrodami dla osób znających prawidłową odpowiedź są 3 pizze
tygodnika WieszCo. Nie, nie tak szybko, sami przekonajcie się jakie,
biorąc udział w zabawie. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Szyb Witold w Boguszowie-Gorcach czekają przez trzy
dni – od najbliższej środy (2 grudnia) do piątku (4 grudnia) w
godz. 12:00 – 18:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że pizze otrzymacie na
wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

strefy Shadowlands. Podczas
niej zapoznajemy się z każdym
z Covenantów (frakcji), nie
tylko pod względem fabularnym, ale także pod względem oferowanych przez niego
wzmocnień po późniejszym
wstąpieniu w jego szeregi.
Część z was na pewno już
to wie, a z pewnością wiedzą
to fani gry, że wybór frakcji
jest jedną z najważniejszych
rzeczy w bieżącym dodatku,
mającym ogromny wpływ na
cały „endgame” oraz waszą
postać. Bardzo przypadło mi
to do gustu. Szczególnie poziom progresji, jaki oferują
Covenanty. Ulepszając ich bazy
wybieramy, co budujemy w
pierwszej kolejności, co w
konsekwencji przekłada się na

odblokowywanie nowych aktywności. Nie zapominajmy też
o naprawdę dobrym aspekcie
fabularnym. Nie chcę zbyt wiele o nim pisać, ponieważ wolałbym, żebyście sami mogli go
poznać, jeżeli zdecydujecie się
wejść do świata Shadowlands.
Osobiście gram jako czarnoksiężnik i dołączyłem do
Necrolordów z Maldraxxusa,
choć miałem naprawdę twardy orzech do zgryzienia, którą z frakcji wybrać. Anielsko
podobni Kyrianie z Bastionu,
wampiryczne elfy znane jako
Venthyrzi z Revendreth czy
fauni oraz wróżki, czyli Night
Fae z Ardeanweald – każda z
tych nacji oferuje zbalansowany rozwój postaci i świetną
przygodę z ich kampanią. Jako

Z systematyki art. 18 ust.
1, art. 20 ust. 1 i art. 4 pkt 9
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że
podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne
pracowników stanowi przychód z tytułu zatrudnienia w
stosunku pracy. Z kolei § 2
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998r. w
sprawie szczegółowych zasad
ustalania podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe wynika,
że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią

np. odszkodowania wypłacane pracownikom z tytułu
wygaśnięcia lub rozwiązania
stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku
pracy z przyczyn leżących po
stronie pracodawcy.
Jak widać, nie ma znaczenia,
że odszkodowania są wypłacane osobom w wieku emerytalnym. Nie jest też istotne, że
redukcja zatrudnienia dokonywana jest w związku z wystąpieniem COViD-19, bo przepisy
wprowadzone na czas epidemii nie wprowadzają odmiennych zasad oskładkowania.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawne-

że „dobiłem” do 60 poziomu
całkiem niedawno, nie miałem
jeszcze przyjemności odkryć
całego „endgamu”.
Z tego, co już jednak „posmakowałem”, jestem w
stanie powiedzieć że „Shadowlands” wypada o wiele
lepiej niż wcześniejszy dodatek „Battle for Azeroth”.
Ze strony Blizzarda jest to
trochę męczące, że lepszymi
dodatkami ratują wizerunek
po wypuszczeniu nieudanych,
jak to miało miejsce w przypadku „Warlords of Draenor”
oraz „Legion”. Pozostaje tylko
mieć nadzieję, że ten wielki
wydawca wyciągnie z tego
wnioski i będzie już tylko
lepiej.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (www.pcworld.pl)

Premiera najnowszego dodatku do „World of Warcraft” już za nami.
Przez te ostatnie kilka dni miałem okazję ograć nieco „Shadowlands” i posmakować w części tego, co ma do zaoferowania. To chyba dobry powód, żeby podzielić
się z wami moimi wrażeniami.

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

KUPON
Przed jakim obiektem znajduje się widoczna na
zdjęciu rzeźba?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Szyb Witold przy
ul. Traugutta 12g w Boguszowie-Gorcach
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» Gdy jest taka możliwość,
powieś na zimę rower na haku
tak, aby koła były w powietrzu
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Rower jest OK

Przygotuj swój
rower do zimy
Dopiero był czerwiec, raptem
zaczynaliśmy cykl o rowerowych
przygodach. Tymczasem mamy
grudzień. Zima. Czas się do niej
przygotować.

Fot. Tomasz Czeleń

Zima to nie jest najlepszy czas do
jazdy rowerem. Szczególnie w terenach
górskich. Niska temperatura, śnieg,
mrok i ślisko. Komfort nie ten. Wielu z
nas decyduje się odstawić jednoślad na
zimę. Jak go zabezpieczyć? Z rowerem
jak z samochodem. Jak zadbasz, tak
masz. W tym przypadku to powiedzenie
może szybko znaleźć odzwierciedlenie
w rowerze.
Po pierwsze, solidnie wyczyść rower,
jak zamierzasz go odstawić na dłuższy
czas. Gorąca woda, płyn do naczyń, gąbka, szczotka, odtłuszczacz. Myj solidnie,
również tam gdzie ciężko się dostać. Łańcuch, zębatki, pancerze linek...na koniec
dobrze wytrzyj do sucha. Odpowiednio
nałóż olej na czysty i suchy łańcuch. Tego
samego oleju użyj i wpuść w pancerze
linek. Zakonserwujesz je przed rdzą.
Ustaw przełożenie przerzutek tak, aby
linki były jak najmniej napięte. Warto
napompować koła do maksimum wartości zapisanej na oponie. Przez różnicę
temperatur ciśnienie w kołach będzie
spadać. Warto co jakiś czas zaglądnąć
i je dopompowywać. Przedłużysz w ten
sposób żywotność opon.
Gdy jest taka możliwość, powieś
rower na haku tak, aby koła były w powietrzu. Jeśli to tylko możliwe, rower
zostaw w ciepłym i suchym pomieszczeniu. Jeśli nie ma innej możliwości
– pozostaje balkon. Przechowywanie

UWAGA KONKURS

A gdyby tak zrobić coś dla siebie i pójść na dłuższą chwilę do
Salonu Urody Venus? My nie mamy nic przeciwko temu, wiele pań z
pewnością także. Zabiegi kosmetyczne proponowane w tym salonie
na pewno poprawią nie tylko urodę, ale i samopoczucie. Bo któż nie
chciałby dobrze wyglądać?! Możecie zresztą sprawdzić same, biorąc
udział w naszej niewinnej zabawie. Do wygrania są vouchery na
specjalną usługę. Co trzeba zrobić, aby je dostać? Znać odpowiedź
na pytanie. Widzicie fotografię obok? Gdzie zostało zrobione to
zdjęcie? Chodzi nam o pełną nazwę. Dla ułatwienia dodajmy, że to
pewna sztolnia.
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. Na miłośniczki piękna
i posiadaczki kuponów z naszej gazety w Salonie Urody Venus
przy ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy czekają od najbliższej środy (2
grudnia) do piątku (4 grudnia). Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl.

roweru na zewnątrz nie jest dobre.
Musisz o tym pamiętać. Jeśli już tam
trafi, koniecznie zainwestuj w pokrowiec, a elementy napędu koniecznie
przesmaruj olejem, który przeznaczony
jest do zmian pogodowych. Różnice
temperatur, wilgoć, woda – twój rower
na pewno to odczuje, ale właśnie odpowiednią konserwacją minimalizujesz
skutki.
Może jednak rower zimą? Świetny
wybór! Na rower złej pogody nie
ma. Jest za to zły ubiór i nie najlepsze
przygotowanie. W górach zdecydowanie jest trudniej, ale w wiele dni przy
obecnie łagodniejszych zimach da się
jeździć.
Lampki (również w dzień), koniecznie
kask, dobry bieżnik na oponach i dużo
zdrowego rozsądku. Bezpieczeństwo jest
najważniejsze. Chęci, gdy zimno i pada,
są konieczne – tak samo jak odpowiedniej grubości odzież, ciepłe rękawiczki,
czapka pod kask i termoaktywna bielizna. Ponadto – błotniki, obowiązkowe
czyszczenie i suszenie roweru po jeździe
– szczególnie po soli oraz częste wycieranie i smarowanie łańcucha. Przydadzą się
też technika jazdy na lodzie, piasku czy
świadomość zachowywania się sprzętu
w niskich temperaturach. Ostrożnie i
wolno, ale na rower! Do zobaczenia!
Niekoniecznie na wiosnę.
Tomasz Czeleń

KUPON
Gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Chodzi
nam o pełną nazwę. Dla ułatwienia
dodajmy, że to pewna sztolnia.

...................................................................
...................................................................
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:
2 - najbardziej cofnięty obrońca
w piłce nożnej
3 - organizm, którego procesy życiowe
wspomagane są przez urządzenia
6 - bliskowschodni koczownik
8 - pocisk poruszający się pod wodą za
pomocą własnego napędu
10 - postać ze świata fantasy, podobna
do człowieka
11 - półciężarówka
14 - martwe zwierzę
16 - osłona nasion u roślin nasiennych
17 - tytuł grzecznościowy w kulturze
muzułmańskiej
Pionowo:
1 - produkt mleczarski o dość gęstej konsystencji
3 - wirowy układ wiatrów w obrębie niżu
4 - stan przygnębienia, nostalgii
5 - gwóźdź do przybijania podków koniom
7 - jednomyślna zgoda
9 - rodzaj rozumowania logicznego
12 - zakończenie utworu literackiego
13 - porcja mięsa, część goleni cielęcej
15 - trzecia co do wielkości wyspa
archipelagu Baleary

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
4 - kopia podpisu, odbita
sposobem mechanicznym na
dokumencie – faksymile
6 - mądrość, przewidywanie
– dalekowzroczność
8 - kolekcjonerstwo monet –
numizmatyka
11 - brak woli lub sił do działania - apatia
13 - heros i bohater wojny
trojańskiej - Achilles
15 - człowiek samolubny, o
egoistycznym charakterze –
sobek
18 - rozmiary: długość, szerokość, głębokość - gabaryt
Pionowo:
1 - zwieńczenie wieży lub
hełmu – iglica

2 - uporządkowany według
kryteriów wykaz dokumentów
pisanych - bibliografia
3 - obok korony i berła symbol
władzy królewskiej – jabłko
5 - danie z wygotowanego
mięsa – galareta
7 - ogród rozkoszy, raj – eden
9 - ojczyzna – macierz
10 - w mitologii greckiej podziemny świat zmarłych – hades
12 - w języku młodzieżowym:
zdziwko, sytuacja pełna konsternacji – zonk
14 - skomplikowany układ,
plątanina – labirynt
16 - impreza barbórkowa dla
kobiet – comber
17 - obóz pracy przymusowej
w Rosji bolszewickiej – łagier
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NASI ULUBIEŃCY

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

Otwórzcie dla nich swoje serducha
Zbliża się okres, w którym otwierają się nam szerzej portfele – czasem bezsensownie wydajemy mnóstwo pieniędzy na pierdółki – ale i serca. Wykorzystajmy
ten czas, żeby podjąć przełomową decyzję. I postanowić – adoptuję czworonoga. Najlepiej ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu, z którym od dawna promujemy adopcje psów i kotów.
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży, dostojny pies, jest bardzo przyjazny wobec ludzi i dzieci. Na
spacerach toleruje inne psy. Poleca się do
adopcji!

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19
Wiek: około 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.01.2019

Diego to duży, bardzo spokojny pies. Dogaduje
się z innymi psiakami. Niestety z racji wieku
ma problemy z poruszaniem się i wymaga
specjalnej opieki.

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

Mela to duża suczka, która po przyjęciu do
schroniska trochę chorowała. Nie lubi towarzystwa głośnych psów, więc szukamy dla
niej odpowiedniego, cichego domu.

BRUNO, nr ewidencyjny 140/20
Wiek: 14 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
26.06.2020

Bruno to spokojny, duży pies. Przeszedł operację wycięcia guza, niestety był to nowotwór,
który może powrócić. Szukamy bardzo odpowiedzialnego i świadomego domu.

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17
Wiek: ok. 14 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
03.04.2017

Staruszka Jadzia – kochana kotka, która
pomimo wieku nadal chętnie się bawi, jest
ciekawska otoczenia. Czy znajdzie dom na
stare lata?

ROMEK, nr ewidencyjny 366/19
Wiek: 13 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
24.12.2019

Roman to psi senior, jest bardzo przyjazny
i pozytywny, ale trochę choruje. Świetnie
dogaduje się ze zwierzakami i uwielbia ludzi.
Szukamy dla niego dobrego domu.

BURY, nr ewidencyjny 144/17
Wiek: około 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
30.05.2017

Bury to mądry, ułożony psiak, przeszedł
szkolenie z podstawowego posłuszeństwa.
Na początku jest dość nieśmiały, ale jest
bardzo przyjazny i wesoły.

LI, nr ewidencyjny 67/20
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
16.06.2020

Li trafił do schroniska poturbowany, okazało się,
że ma kocią białaczkę – co oznacza, że musi być
kocim jedynakiem w domu. Li uwielbia zabawy
z ludźmi.

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
13.01.2020

Witek to duży owczarek z charakterem. Szukamy bardzo odpowiedzialnego domu, który
obdarzy psiaka miłością i będzie potrafił z
nim pracować.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
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Piątek

21:00
TVP1

niedziela
20:00

4 - 10 grudnia 2020
Poniedziałek

21:00
TVP1

21:35

Power Rangers
ﬁlm przygodowy, Kanada, Japonia, USA, Meksyk, 2017

TVP1

Przesilenie
30-letnia Nadia Blye (Magdalena Cielecka) od
kilku lat wykłada stosunki międzynarodowe na
uniwersytecie Yale. Wcześniej była korespondentką wojenną w Jugosławii i w Iraku.
Tam przeżyła wielką miłość do polskiego
korespondenta Marka. Teraz jest związana
z Anglikiem Philipem Lucasem (Marcin Bosak),
ﬁzykoterapeutą, który prowadzi w Ameryce
kliniki dla zamożnej klienteli. Pewnego razu
para odwiedza ojca mężczyzny, znanego
zwolennika „wolnych związków”.

22:30

Eskorta

TVN

Looper: Pętla czasu
thriller sf, Chiny, USA, 2012

Maﬁa zaczęła wykorzystywać technologię do
popełniania zbrodni doskonałych. Przestępcy
wysyłają oﬁary - związane i zakryte kapturem
- w przeszłość. Tam czeka na nie płatny
zabójca, zwany looperem. Ma oddać strzał do
unieruchomionego człowieka. Looperzy pławią
się w luksusie, lecz płacą za to cenę. Mocodawcy
pozbywają się ich poprzez tzw. zamknięcie
pętli czasu. Nieubłaganie nadchodzi dzień,
gdy zakapturzoną oﬁarą, w którą celuje looper,
jest on sam - przysłany z przyszłości.

XIX wiek, Nebraska. Ponadtrzydziestoletnia
Mary Bee Cuddy prowadzi dużą farmę. Jest
władcza, inteligentna i zaradna. Samodzielnie uprawia nieurodzajną ziemię i wykonuje
prace przewidziane dla mężczyzn. Próbując
zachęcić do małżeństwa okolicznych kawalerów, oferuje im połączenie gospodarstw.
Potencjalni kandydaci odrzucają jednak
kuszącą materialnie propozycję, czym skazują
ją na trudy staropanieńskiego życia. Okolica
nie jest zbyt przyjazna kobietom.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2008

Niedziela
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dramat obyczajowy, Francja, USA, 2014

Angel Grove. Jason Scott (Dacre Montgomery),
Billy Cranston (RJ Cyler) i Kimberly Hart (Naomi
Scott) wybierają się do starej kopalni. Tam
Billy powoduje wybuch, który zwraca uwagę
przebywających w pobliżu Trini (Becky G) i Zacka
(Ludi Lin). Grupa znajduje pięć monet w różnych
kolorach: czerwonym, niebieskim, różowym,
żółtym i czarnym. Każde z nich bierze po jednej.
Po chwili okazuje się, że hałas zwabił ochronę
kopalni. Kiedy młodzież próbuje uciec,
w ich samochód uderza pociąg.

Listy do M.
TVN 7

Sobota

Środa

21:35

Księgowy

22:30

TVN

thriller, USA, 2016

TVP2

Christian Wolﬀ (Ben Aﬄeck) jest geniuszem
matematycznym. Introwertyczny mężczyzna
nie odnajduje się wśród ludzi i skrywa przed
światem mroczną tajemnicę. Pod osłoną małego
biura rachunkowego pracuje dla najbardziej
niebezpiecznych organizacji przestępczych.
Z czasem zaczyna się nim interesować Ray King
(J. K. Simmons), kierownik wydziału ds. ścigania
przestępstw Departamentu Skarbu. Christian
podejmuje współpracę z nowoczesną ﬁrmą,
która specjalizuje się w robotyce.

Czwartek

20:00

Za jakie grzechy
komedia romantyczna, Kanada, USA, 2009

Ambitna i atrakcyjna Lucy Hill (Renée
Zellweger) jest menedżerem w dużej ﬁrmie
w Miami. Kobieta całkowicie poświęciła się
pracy, a najważniejszym celem w jej życiu są
kolejne awanse. Licząc na uznanie w ﬁrmie,
przyjmuje następne zadanie, ma przeprowadzić
restrukturyzację podupadającego zakładu.
Okazuje się, że przedsiębiorstwo znajduje się
w małej miejscowości w Minnesocie. Lucy jedzie
na miejsce i wkrótce przekonuje się, że znalazła
się w zupełnie nowym świecie...

POLSAT

Dorwać byłą
komedia romantyczna, USA, 2010

Nicole Hurley to reporterka z powołania. Jeśli
wpadnie na ciekawy temat, robi wszystko, aby
go zgłębić. Tym razem jej uwagę przykuwa
sprawa rzekomego samobójstwa. Zaangażowana dziennikarka poświęca się jej bez reszty.
Dla dobra śledztwa rezygnuje z pojawienia się
w sądzie, do którego została wezwana za napaść
na policjanta. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie dają jednak za wygraną i wysyłają
za niepokorną reporterką nakaz aresztowania.
Traﬁa on do rąk Milo Boyda.

piątek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dzikie delﬁny - ﬁlm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Anna Dymna
- spotkajmy się
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
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 Kozacka miłość - serial

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Doradca smaku
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Rozwód. Walka
o wszystko
13:40 Złodzieje - program
poradnikowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Smerfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski
Papa Smerf, Laluś mają
jakieś zadania. Co jednak
ma robić Smerfetka?

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - Zaraza - magazyn kulturalno-społeczny
09:15 Brzezina - dramat
11:00 Przeprowadzki
- serial TVP
13:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
13:55 Tajemnica żółtego
naleśnika - animowany
14:10 Festiwal Rockowisko
14:35 Janek Simon - ﬁlm
dokumentalny
15:15 Sportowe życie
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Rok 2020
18:30 Informacje
kulturalne
19:00 Wirtuozi 4+
21:10 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu - Dawno
temu w Ameryce

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

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 - obyczajowy
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

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

MELODRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

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 Power Rangers
- ﬁlm przygodowy
23:10 Boks. Knockout Boxing
Night #14
00:15 Kontrola absolutna
- thriller, prod. Irlandia
01:55 SEAL Team - komando
Foki - serial
02:50 Geniusz: Picasso
03:50 Ocaleni - reality show
04:50 Zakończenie dnia

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Postaw na milion
- teleturniej
21:40 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 Lęk pierwotny
- dramat, prod. USA, 1996,
reż. Gregory Hoblit
02:00 Millenium:
Mężczyźni, którzy
nienawidzą kobiet
- dramat,
prod. Niemcy, Norwegia,
Dania, Szwecja, 2009,
reż. Niels Arden Oplev
04:40 Smaki świata
po polsku - magazyn
05:05 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Gladiator
- ﬁlm przygodowy, Wielka
Brytania, USA, 2000, reż.
Ridley Scott, wyk. Russell
Crowe, Joaquin Phoenix,
Connie Nielsen, Oliver
Reed, Richard Harris,
Derek Jacobi, Djimon
Hounsou, David Schoﬁeld,
Ralf Moeller, David
Hemmings
23:15 Władza absolutna
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Gene Hackman, Ed Harris,
Laura Linney, Judy Davis,
Scott Glenn, E.G. Marshall,
Dennis Haysbert
01:55 Kuba Wojewódzki
02:55 Uwaga!
- magazyn

22:00 Mission:
Impossible 3
Tom Cruise, który ponownie wcielił się w rolę Ethana
Hounta, po raz kolejny
ratuje świat dokonując
rzeczy niemożliwych.
Jego przeciwnikiem jest
perﬁdny Oven Davian,
brawurowo zagrany
przez Philipa Seymoura
Hoﬀ mana.
00:50 Weekend
Błyskotliwy Max, jego
nieco narwany brat Gula,
zabójcza Majka i do tego
dwie tajemnicze walizki i
hektolitry sztucznej krwi.
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

21:20 Wieczór kinomana
- Dawno temu
w Ameryce - dramat,
prod. USA, Włochy,
1984, reż. Sergio Leone,
wyk. Robert De Niro,
James Woods, Elizabeth
McGovern
01:10 Tego się nie wytnie
02:55 Gomorra - serial, prod.
Włochy, Niemcy, 2014
04:00 Teraz animacje! - Feral
- ﬁlm animowany
04:10 Teraz animacje!
- Portret - ﬁlm animowany, prod. Grecja, 2014
04:15 Teraz animacje! - Leo
- ﬁlm animowany
04:30 Co dalej? - program
publicystyczny
04:45 Informacje kulturalne
05:15 Teledyski

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 W sieci kłamstw
22:05 Człowiek maﬁi
23:55 Hanna
02:10 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:10 Na jedwabnym
szlaku
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:30 Słodki listopad
- ﬁlm melodramat,
prod. USA, 2001,
reż. Pat O’Connor,
wyk. Keanu Reeves,
Charlize Theron, Jason
Isaacs, Greg Germann,
Liam Aiken, Robert Joy,
Frank Langella
23:00 Spotkajmy
się we śnie
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2015, reż. Brett
Haley, wyk. Blythe Danner,
Sam Elliott, Martin Starr,
Malin Akerman, June
Squibb
01:05 Druga strona
medalu
- talk show
02:15 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
Pomagają mu w tym inni
agenci na czele z Jimmym
Trivettem (Clarence Gilyard
Jr.) oraz pani prokurator
Alex Cahill Walker.
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 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
20:00 Święty 21:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:10
Zaginiony w akcji 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów

TV Trwam
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Dar
nadziei 13:30 Msza Święta
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze
14:55 Słowo Życia - rozważanie
Ewangelii dnia 15:00 Modlitwa 15:20 Ma się rozumieć
15:30 Koncert z okazji 29.
Rocznicy Radia Maryja pt.
„Pieśń o Ojczyźnie” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława
Hadyny 17:00 Życie z pasją
17:20 100 cudownych miejsc
na świecie. Miasto Taxco,
Meksyk 17:30 Okiem kamery
17:55 Adwent 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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TVN 7

TV 4

05:05 Klan - telenowela TVP
05:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Komisarz Alex - serial
10:05 Ojciec Mateusz - serial
11:00 Powrót siedmiu
wspaniałych - western
12:45 Okrasa łamie
przepisy
13:15 Fascynujący świat
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia
15:25 Rolnik szuka żony
16:30 Skoki Narciarskie
17:30 Teleexpress
17:40 Skoki Narciarskie

05:30 Cafe piosenka
- talk-show
05:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinny ekspres
12:00 Przyjaciele na zawsze
- program rozrywkowy
12:55 Anything goes. Ale
jazda!
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 The Voice of Poland
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Postaw na milion
- teleturniej
19:35 Lajk!
20:00 Kocham Dwójkę.
Złoty Jubileusz
21:00 The Voice of Poland
23:45 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert

04:55 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango
- telezakupy
07:25 Kosmiczny
wykop
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial, Polska
13:00 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
14:50 MasterChef program rozrywkowy
16:25 Zgłoś remont
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
- program rozrywkowy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:30 Scooby-Doo!
Pogromcy wampirów
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom - Biedny
dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje
u nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
Mieszkańcy miasteczek
i wsi poszukują partnerek
na życie. Są w trudnej
sytuacji, bo większość
dziewczyn, wyjechały
do pracy do większych
miast.
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
20:00 Polsat Boxing Night
Cieslak vs Mabika

07:00 Piosenki Władysława
Szpilmana - widowisko
08:00 Informacje kulturalne
08:35 Od ucha do ucha
10:55 Serialowa nostalgia
- Kapitan Sowa na tropie
- serial TVP
12:15 Urodzeni artyści - Marta
Fiedler i Paweł Koncewoj
12:45 Teatr
13:50 Tego się nie wytnie
15:20 Retro kino - Statek
szaleńców - melodramat,
prod. USA, 1965,
reż. Stanley Kramer,
wyk. Jose Ferrer, Simone
Signoret, Lee Marvin,
Gila Golan
17:55 Tamte lata, tamte dni
- Magdalena Zawadzka
- magazyn
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Scena muzyczna - Maria
Holka „Bajka o Siwobrodym Krasnalu”

06:00 Na wariackich
papierach
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:40 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:50 Kosmiczny
wykop
09:20 Niebezpieczne
związki
09:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:55 Uwolnić orkę - ﬁlm
przygodowy, USA, Francja,
1993, reż. Simon Wincer,
wyk. Jason James RichterJayne Atkinson, August
Schellenberg, Michael
Madsen, Michael Ironside
15:15 Grinch: Świąt
nie będzie
- ﬁlm rodzinny, USA, 2000,
reż. Ron Howard, wyk. Jim
Carrey, Taylor Momsen,
Jeﬀ rey Tambor, Christine
Baranski, Bill Irwin, Molly
Shannon

06:30 Dzielna Mysz 06:50 Tuż
przed tragedią 08:55 Galileo
10:55 Dziewczyny z drużyny:
Światowa konfrontacja
Cheerleaderki pod wodzą
Destiny mają już na koncie
trzykrotne mistrzostwo
kraju, ale pojawia się nowa,
modna drużyna, która rzuca
im wyzwanie.
13:00 STOP Drogówka
14:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 19:00
Galileo - program popularno-naukowy
20:00 Święty 21:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:05 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:20 Więcej niż wszystko
Kierowca wielkiej ciężarówki
Lincoln Hawk, po latach
wraca do porzuconej przed
laty rodziny. Żona jest
w ostatnim stadium choroby.
m. 02:05 Interwencja 02:25
Disco Polo Life

SERIAL KRYMINALNY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

THRILLER

DRAMAT

THRILLER

FILM PRZYGODOWY

18:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Eskorta - western
23:45 Power Rangers
- ﬁlm przygodowy,
prod. Hongkong,
USA, 2017, reż. Dean
Israelite, wyk. Naomi
Scott, Dacre Montgomery,
Rj Cycler
01:55 Siedmiu psychopatów
- komedia, prod. USA,
Wielka Brytania, 2013
03:50 Z pamięci - felieton
03:55 Zakończenie dnia

00:45 Magic Mike
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2012,
reż. Steven Soderbergh,
wyk. Channing
Tatum, Matthew
McConaughey, Alex
Pettyfer, Cody Horn,
Olivia Munn
Młody striptizer uczy się
zawodu, postępowania z
kobietami i łatwego zarabiania dużych pieniędzy
02:45 Siła przetrwania
- dramat,
prod. USA, 2017,
wyk. Josh Hartnett
Poszukujący adrenaliny
snowboardzista gubi się
podczas masywnej burzy
śnieżnej.
04:25 Zakończenie dnia

21:30 Bridget Jones:
W pogoni za rozumem
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, Francja,
Niemcy, Irlandia, 2004,
reż. Beeban Kidron, wyk.
Renée Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth, Jacinda
Barrett, Sally Phillips, Jim
Broadbent, Gemma Jones
23:50 Wataha u drzwi
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2017, reż. John
R. Leonetti, wyk. Katie
Cassidy, Elizabeth
Henstridge, Jane Kaczmarek, Eric Ladin, Adam
Campbell
01:20 Kuchenne
rewolucje - program
kulinarno-rozrywkowy
02:25 Uwaga! - magazyn

23:10 To nie jest kraj
dla starych ludzi
Joel i Ethan Coen powracają z mrocznym thrillerem
w gwiazdorskiej obsadzie
na podstawie opowiadania
Cormaca McCarthy’ego.
Pewien myśliwy znajduje
niedaleko granicy z Meksykiem paczkę heroiny,
dwa miliony dolarów i
wielu zabitych. Zabiera ze
sobą gotówkę. Oczywiście
obie strony nieudanego
interesu chcą odzyskać
stracone pieniądze i
narkotyki, a także zabić
wszystkich świadków.
01:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrwkowy
prod. Polska

20:00 Bilet do kina - Wolny
strzelec - dramat,
prod. USA, 2014
22:05 The Doors. Festiwal na
wyspie Wight - koncert
23:25 Seans kultowy
- Jeżeli... - dramat,
prod. Wielka Brytania,
1968, reż. Lindsay
Anderson, wyk. Malcolm
McDowell, David Wood,
Richard Warwick, Hugh
Thomas
01:20 Urodzeni artyści - Marta
Fiedler i Paweł Koncewoj
- cykl reportaży
01:55 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
02:25 Złodziej - dramat
04:45 Przekładaniec
- komedia
05:35 Teledyski

20:00 Umysł przestępcy
Wspomnienia i umiejętności zmarłego agenta
CIA zostają wszczepione
skazańcowi, by mógł
dokończyć jego misję.
22:05 John Wick 2
John Wick udaje się do
Rzymu na prośbę starego
przyjaciela, który chce
przejąć kontrolę nad
międzynarodową gildią
zabójców.
00:35 Siła taktyczna
02:10 Kobra - oddział
specjalny - serial
03:25 Taki jest świat
- program informacyjny
04:00 Z archiwum
policji
04:25 Dyżur - serial
dokumentalny

17:30 Kong: Wyspa czaszki
- ﬁlm przygodowy, USA,
Chiny, 2017, reż. Jordan
Vogt-Roberts
20:00 Mumia powraca - ﬁlm
przygodowy, USA, 2001,
reż. Stephen Sommers,
wyk. Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah,
Arnold Vosloo
22:45 Magic Mike XXL
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Gregory
Jacobs, wyk. Channing
Tatum, Matt Bomer
01:10 Jackie Chan:
Pierwsze uderzenie
- ﬁlm sensacyjny, Hong
Kong, USA, 1996, reż.
Stanley Tong, wyk. Jackie
Chan
02:50 Noc magii

TV Trwam
11:00 Medytacja 12:00 Msza
Święta pod przewodnictwem
Ks. Abp. Andrzeja Dzięgi,
Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego - transmisja
z Sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji i św. Jana
Pawła II w Toruniu.
14:30 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela”
14:35 Kaplica Pamięci
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10
W kolorze płomienia 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
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 Katecheza
ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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

Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Las bliżej nas
Porusz świat! Eurowizja
Junior 2020
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
- Łuskowce
Tyłówka BBC
w Jedynce
Z pamięci - felieton
MAGAZYN

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
15:00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia
15:20 Wokół mórz. Największe ognisko na
świecie
15:45 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie
18:25 Uwierz w Mikołaja
19:30 Wiadomości
20:15 Ludzie i bogowie
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka
- Anglik, który mnie
kochał
00:05 Eskorta - western
02:15 Kontrola absolutna
04:00 Człowiek delﬁn
- ﬁlm dokumentalny
05:00 Z pamięci - felieton

6 grudnia
TVP 2
05:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Smaki świata po polsku
- magazyn
11:40 Szansa na sukces. Opole
2021
- widowisko muzyczne
12:40 Małe kobietki - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2017, reż. Vanessa Caswill, wyk. Maya
Hawke, Kathryn Newton,
Dylan Baker, Emily
Watson, Willa Fitzgerald
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:10 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
muzyczne
16:10 Kocham Dwójkę. Złoty
Jubileusz - program
rozrywkowy
SERIAL OBYCZAJOWY

17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Siła przetrwania
- dramat, prod. USA,
2017
21:45 Kino bez granic
Gwiazdy
- ﬁlm fabularny,
prod. Polska, 2017
23:45 Zaginiony syn
- ﬁlm fabularny,
prod. USA
01:20 Warszawa
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2003
03:10 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:55
05:15
07:25
07:55
08:00
11:30
12:05
13:05
13:45
14:15
15:15
17:30
19:00
19:25
19:35
19:40
19:45
20:00
21:30

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Kobieta na krańcu
świata
Brzydula - serial, Polska
Co za tydzień
- magazyn
Kosmiczny wykop
Milionerzy - wydanie
specjalne - program
Listy do M. III - ﬁlm
komedia, Polska, 2017
Lego Masters
Fakty
Sport
Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
MasterChef
- program rozrywkowy
Królestwo
kobiet

FILM SENSACYJNY

22:30 Looper: Pętla czasu
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2012, reż. Rian
Johnson, wyk. Joseph
Gordon-Levitt, Bruce
Willis, Emily Blunt, Paul
Dano, Noah Segan, Piper
Perabo, Jeﬀ Daniels
01:00 Gladiator
- ﬁlm przygodowy,
Wielka Brytania,
USA, 2000, reż. Ridley
Scott, wyk. Russell Crowe,
Joaquin Phoenix, Connie
Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacobi,
Djimon Hounsou, David
Schoﬁeld, Ralf Moeller,
David Hemmings
04:10 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:00 Artur i Minimki 3.
Dwa światy
Maltazar przedostaje się
do świata ludzi. Złemu
władcy Minimków
udało się uzyskać wzrost
prawdziwego człowieka.
Z pomocą armii gigantycznych moskitów zamierza opanować Ziemię.
Powstrzymać może go jedynie Artur, który niestety
wciąż jest uwięziony w
dwumilimetrowym ciele.
Chłopiec musi powrócić do
dawnej postaci, w czym
pomagają mu przyjaciele:
księżniczka Selenia oraz
Betamesz.
11:00 Madagaskar 3
- ﬁlm animowany
13:00 Smerfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski
- ﬁlm animowany

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z klasztoru w Wojnowie
08:25 Od ucha do ucha
- Odkrywając Beethovena
09:40 Od ucha do ucha - Nie
Wielka Orkiestra. TV
- Muzyczny świat baśni
10:50 Serialowa nostalgia
- Czarna żmija - serial
12:05 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
12:40 Diabelski wynalazek
- ﬁlm fabularny, prod.
Czechosłowacja, 1958
14:15 Rejs - komedia, prod.
Polska, 1970, reż. Marek
Piwowski, wyk. Stanisław
Tym, Joanna Lothe
15:35 Siostra Angelica - opera,
prod. Francja, 2012, reż.
David Pountney
16:40 Zaginione Skarby
16:55 Informacje
kulturalne
17:15 Niedziela z...

05:35 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:25 Żona pastora
Anioł schodzi na ziemię,
by pomóc pastorowi ocalić
jego kościół i małżeństwo.
11:50 Góra Czarownic
13:50 Najpiękniejsze
baśnie: Dziadek
do orzechów
15:00 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Pani zamieć
16:15 Śnieżne psy
Ceniony dentysta
dowiaduje się, że otrzymał
w spadku zaprzęg ośmiu
psów. Zwierzaki sprawiają
nowemu panu wiele
kłopotów.
18:15 Taxi 2
- komedia
Marsylska policja przygotowuje się do wizyty
japońskiego ministra
obrony.

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:40 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:45 Kosmiczny
wykop
09:15 Niebezpieczne
związki
09:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:55 Synowie szeryfa - ﬁlm
western, USA, 1973, reż.
Andrew V. McLaglen, wyk.
John Wayne, George Kennedy, Gary Grimes, Neville
Brand, Clay O’Brien, Marie
Windsor
15:10 Ekspres polarny
- ﬁlm przygodowy, USA,
2004, reż. Robert Zemeckis, wyk. Tom Hanks, Daryl
Sabara, Nona Gaye, Leslie
Zemeckis
17:20 Mumia powraca - ﬁlm
przygodowy, USA, 2001

06:30 Tuż przed tragedią 08:35
Pies na wagę diamentów
Złodzieje diamentów
postanawiają przewieźć
skradzione kosztowności,
ukrywając je w obroży psa.
Podczas postoju na drodze
widzi ich 12-letni Owen,
któremu nie podoba się,
jak obchodzą się ze swoim
czworonogiem.
10:50 Galileo 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Gwiazdy
Kabaretu
15:00 Dziewczyny z drużyny:
Światowa konfrontacja
17:00 Blond ambicja Katie
mieszka w małym miasteczku w Oklahomie. Marzy
o ślubie, ale jej chłopak
wyjeżdża na jakiś czas do
Nowego Jorku. Stęskniona
dziewczyna postanawia
zrobić mu niespodziankę.
19:00 Galileo 20:00 Dzień
świstaka 22:15 Ruiny

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

FILM AKCJI

KOMEDIA

15:00 Kapitan Ameryka:
Pierwsze starcie
17:35 Sąsiedzkie porachunki
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Czarownica 2
Rodzinne powiązania
komplikują życie Diaboliny
i Aurory oraz wystawiają
ich wzajemne relacje na
ciężką próbę.
22:45 Złap mnie,
jeśli potraﬁsz
01:45 Bogowie Egiptu
04:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Ostatni cesarz - dramat,
prod. Wielka Brytania,
Hongkong, Chiny, 1987,
reż. Bernardo Bertolucci
22:45 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:25 Czworo do pary
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2014,
reż. Charlie McDowell
01:05 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:25 Teraz animacje!
- Feral - ﬁlm animowany
01:35 Teraz animacje!
- Portret
- ﬁlm animowany,
prod. Grecja, 2014
01:35 Teraz animacje! - Leo
- ﬁlm animowany
01:45 Kino nocne - Wolny
strzelec - dramat

20:00 Ucieczka z piekła
Casper, członek
cieszącego się złą sławą
meksykańskiego gangu
Mara Salvatrucha, ma
problemy z subordynacją.
Gdy przekracza granice
dozwolone w grupie
- z przyjaciela staje się
naczelnym wrogiem i
rozpoczyna się ucieczka
przed wydawałoby się
nieuniknioną zemstą.
22:05 Prześladowca
00:00 Tajemnicza
przesyłka
02:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:00 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

20:00 Listy do M.
- ﬁlm komedia, Polska,
2011, reż. Mitja Okorn,
wyk. Maciej Stuhr, Roma
Gąsiorowska, Tomasz
Karolak, Agnieszka
Dygant, Piotr Adamczyk,
Wojciech Malajkat, Paweł
Małaszyński, Katarzyna
Zielińska
22:30 Dziewczyna
z portretu
- ﬁlm obyczajowy, Niemcy,
USA, Wielka Brytania, Belgia, Dania, Japonia, 2015,
reż. Tom Hooper, wyk.
Eddie Redmayne, Alicia
Vikander, Ben Whishaw
01:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii

TV Trwam
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela”
10:40 Święty Mikołaj 11:35
Przyjaciele i bohaterowie
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:10 Lodowa podróż
14:55 Święty Franciszek i brat
Leon 15:35 Święty na każdy
dzień 15:40 Życie z pasją
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Zostań
Żołnierzem RP 17:15 Nie
bójmy się mówic o raku
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 Mikołaj
- chłopiec, który został
świętym 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kolory Świętości 21:00 Apel
Jasnogórski

24
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - Złote serce
- paradokumentalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce
- Łuskowce. Niezwykłe
i pożądane - ﬁlm

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:55 Coś dla Ciebie - magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 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
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Serial fabularny

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 Piłka nożna
19:00 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Przesilenie
- spektakl teatralny
22:35 Świat bez ﬁkcji
23:45 Warto rozmawiać
00:45 Anglik, który mnie
kochał - ﬁlm fabularny
02:35 Czarownice z Salem
Falls - ﬁlm obyczajowy

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:05 Program rozrywkowy
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 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
- ﬁlm prod. Niemcy, Francja, 2017, reż. Christian
Schwochow, wyk. Paula
Beer, Dsire Nosbusch,
Barry Atsma
23:55 Party
01:15 Warto kochać - serial
02:15 Gwiazdy
- ﬁlm fabularny
04:00 Zakończenie

TVN
05:05
05:35
05:45
07:00
08:00
11:30
13:40
14:25
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:50
19:55
20:10

Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Mango - telezakupy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Złodzieje - program
poradnikowy
Kobieta na krańcu
świata
Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
Szpital
Rozwód. Walka o
wszystko
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 W morzu ognia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Félix Enriquez
Alcalá, wyk. Steven Seagal, Marg Helgenberger
23:45 Mad Max II
- ﬁlm S-F, Australia,
1981, reż. George Miller,
wyk. Mel Gibson, Bruce
Spence, Vernon Wells,
Emil Minty
01:35 Co za tydzień
- magazyn
02:15 Zabójcza broń
- serial, USA
03:15 Uwaga!
- magazyn
03:35 Noc magii

POLSAT
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
- 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

7 grudnia
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TVP Kultura
07:00
07:45
08:10
10:05
11:00
12:05
13:15
13:30

14:05
14:50

16:05
17:25
17:55
18:30
18:55

FILM PRZYGODOWY

20:05 Bogowie Egiptu
- ﬁlm przygodowy
Kapłani są bezradni
wobec jego mocy,
a zwykli śmiertelnicy
stają się podczas jego
rządów niewolnikami.
Tylko niewielka grupa
buntowników postanawia
sprzeciwić się tyranowi.
Śmiałkom przewodzi
bohaterski Bek, któremu
sprzyja miłosierny bóg
Horus .
22:55 Punisher
01:25 D Train
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Tego się nie wytnie
Reżyserzy - cykl
dokumentalny
Przeprowadzki - serial
Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
Zaginione Skarby
- ﬁlm animowany
Człowiek z nut
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Polska, 2020,
reż. Dagmara Spolniak
Niedziela z...
Rzeźbiarka snów.
Helaine Blumenfeld
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018
Kurara - dramat,
prod. Japonia, 2017
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
Informacje kulturalne informator kulturalny
Saga rodu Forsyte’ów
DRAMAT

20:00 Gra cieni - dramat,
prod. Korea Połudn., 2016
22:30 Kronos - Stefan
Kisielewski - magazyn
kulturalno-społeczny
23:15 Panorama kina
polskiego - Zaćma
- dramat, prod. Polska,
2016
01:15 Scena muzyczna
- Maria Holka „Bajka
o Siwobrodym Krasnalu”
02:20 Żelazna klasyka
- We władzy ojca
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, 1977,
reż. Paolo Taviani
04:15 Informacje kulturalne
04:40 Heimat
05:15 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie dnia

TV Puls

TVN 7

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:00 Mango telezakupy
06:35 Kobiety w mundurach
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Ten moment
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Człowiek maﬁi
21:50 W sieci kłamstw
Agent CIA Roger Ferris
tropi niebezpiecznego terrorystę. Jego przełożony
Ed Hoﬀ man kontroluje
każdy etap operacji.
23:55 Prześladowca
01:50 Taki jest świat
- program informacyjny
02:30 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum policji
05:00 Nash Bridges - serial

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Zakochani
- ﬁlm komedia, Polska,
2000, reż. Piotr Wereśniak,
wyk. Magdalena Cielecka,
Bartosz Opania, Katarzyna
Figura, Jan Frycz, Beata
Tyszkiewicz, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko
22:50 Plaga
- ﬁlm horror,
USA, 2007, reż. Stephen
Hopkins, wyk. Hilary
Swank, David Morrisey,
Idris Elba, Anna Sophia
Robb, Stephen Rea,
William Ragsdale
00:55 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu
Cordell walczy ze wszystkimi
formami przestępczości
w stanie Teksas. 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Nowe Sekrety Sąsiadów 12:25 Święty 12:55
Wzór 13:55 Kobra - oddział
specjalny Każdy odcinek to
odrębna tematyka. 14:55
STOP Drogówka 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:00 Król wikingów Na ziemię
przybywa bóg piorunów,
Thor po starożytne relikwie:
młot z Valhalli, wisior Marii
Magdaleny z Midgardu i róg
z Hellheim. 23:25 Ryzykanci
01:20 Galileo 02:20 Anatomia głupoty według Richarda
Hammonda

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ojciec Klemens
Vismara
12:50 Galilejczyk 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30
Łaski pełna 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25
Kolory Świętości 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
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

8 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 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
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Sekretne życie krów
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

05:00 Cafe piosenka
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:55 Droga życia - reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej
14:30 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
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:05 Program rozrywkowy

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Doradca smaku
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Rozwód. Walka o
wszystko
13:40 Złodzieje - program
poradnikowy
14:25 Detektywi
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Szklana pułapka
Nowojorski policjant
John McClane przylatuje
do Los Angeles, by
spędzić święta
z rodziną.

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

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 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni
- reality show
23:50 Operacja Delta Force 4:
Projekt Zeus
01:35 Julie de Maupin - ﬁlm
03:25 Magazyn Ekspresu
Reporterów

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 kostiumowy
22:55 Ludzkie historie
- Chińskie dziewczyny
do wzięcia - ﬁlm
00:30 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
01:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
01:55 Mrok
- serial kryminalny
02:50 Party
04:05 Kongo. Afrykańscy
milionerzy
- ﬁlm dokumentalny
05:05 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Księgowy
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2016,
reż. Gavin O’Connor,
wyk. Ben Aﬄeck, Anna
Kendrick, J.K. Simmons,
Jon Bernthal, John
Lithgow
00:10 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:45 Królestwo kobiet
01:45 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:45 Uprowadzona
- serial, USA
03:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

23:00 8 MM / Osiem
milimetrów
Tom Welles, prywatny
detektyw wiodący
poczciwy żywot u boku
żony Amy i córeczki czeka
na „wielką sprawę”, która
przyniesie mu sławę i
pieniądze. Pewnego dnia
wdowa po wpływowym
milionerze składa mu
niezwykłe zlecenie.
01:45 Wiosła w dłoń:
Zew natury
Zach i Ben przyjaźnili się
od najmłodszych lat. Po
liceum ich drogi na jakiś
czas się rozeszły.
03:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

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

11:00
13:30
14:55
16:05
17:30
17:50
18:30
18:55
20:00

Co się dzieje
Teledysk
Informacje kulturalne
Film dokumentalny
Kurara - dramat, prod.
Japonia, 2017, reż. Takao
Kato, wyk. Aoi Miyazaki,
Hiroki Miyake, Ryuthei
Matsuda, Kimiko Yo
Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
Tego się nie wytnie
Świat kina w obiektywie agencji Magnum
- ﬁlm dokumentalny
Kawki na drodze
- dramat, prod. Słowacja,
Polska, Czechy, 2018
Co dalej? - program
publicystyczny
Kronos - Stefan
Kisielewski - magazyn
Informacje kulturalne
Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
Teatr Telewizji

FILM OBYCZAJOWY

21:40 Lekkie obyczaje
- Magiczne noce
- ﬁlm prod. Włochy, 2018,
reż. Paolo Virzi, wyk.
Mauro Lamantia, Giovanni
Toscano
23:55 Co dalej? - program
publicystyczny
00:15 Informacje kulturalne
00:45 Młoda Polska
01:20 Panorama kina
polskiego
- Zaćma - dramat,
prod. Polska, 2016,
reż. Ryszard Bugajski,
wyk. Maria Mamona,
Małgorzata Zajączkowska
03:20 Kino nocne - Niemcy
- dramat
05:20 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie dnia

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce
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

05:00 Mango
Telezakupy
06:35 Kobiety
w mundurach
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Ten moment
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny - program
sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ten moment

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra
- oddział specjalny Serial
o policjantach, którzy patrolują autostradę. W swojej
pracy spotykają przemytników, handlarzy narkotyków
i wiele innych podejrzanych
osób. 14:55 STOP Drogówka
- magazyn
15:55 Kobra - oddział specjalny
17:00 Nowe Sekrety Sąsiadów 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Zabić Salazara - ﬁlm
prod. Rumunia, USA, 2016,
reż. Waxman Keoni, wyk.
Goss Luke, Seagal Steven
23:05 Ryzykanci 01:30
Galileo

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 22 kule
- ﬁlm akcji
22:15 Długi pocałunek
na dobranoc
00:35 Anakondy: Polowanie
na Krwawą
Orchideę
02:30 Castle
03:25 Biesiada na cztery
pory roku
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Niezapomniany
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2017, reż. Denise
Di Novi, wyk. Rosario
Dawson, Katherine Heigl,
Geoﬀ Stults, Isabella Kai,
Cheryl Ladd
22:45 Purpurowe rzeki II
- ﬁlm sensacyjny,
Francja, Włochy, Wielka
Brytania, 2004, reż. Olivier
Dahan, wyk. Jean Reno,
Benoit Magimel, Christopher Lee, Camille Nata
00:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:30 Noc magii

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:20
Sanktuaria polskie 12:40
Kaplica Pamięci 13:30 Msza
Święta 14:30 Oratorium
o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny
15:25 Ostatni rzeźbiarz
w szkle 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 Jasnogórski

25
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:20 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2019
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
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Sekretne życie krów

05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 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
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Serial fabularny

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Doradca smaku
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Rozwód. Walka o
wszystko
13:40 Złodzieje - program
poradnikowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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

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
- 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

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:05 Informacje kulturalne
08:35 Niedziela z...
09:25 Kawki na drodze
- dramat, prod. Słowacja
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
13:30 Księga Przestrzeni
- Zielone numery
14:00 Którędy po sztukę
- Anna Bilińska
14:10 Tamte lata, tamte dni
- Magdalena Zawadzka
14:40 Ballada o kozie
- ﬁlm dokumentalny
15:45 Pora umierać - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
2007, reż. Dorota Kędzierzawska
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne informator kulturalny
19:00 Saga rodu Forsyte’ów

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

05:00 Mango Telezakupy
06:35 Kobiety w mundurach program
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Ten moment
11:35 Szpital
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy

06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy
Dom 09:00 Sędzia Judy
10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
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
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Wykonać
wyrok Gwiazda ﬁlmów
akcji, Jean-Claude Van
Damme w roli detektywa,
Louisa Burke’a, który został
wyznaczony do wykonania
zadania specjalnego w środku więzienia o zaostrzonym
rygorze. Musi rozwiązać
zagadkę niewyjaśnionych
zabójstw... 23:00 Ryzykanci
01:00 STOP Drogówka

PROGRAM KULINARNY

FILM SENSACYJNY

FILM FABULARNY

DRAMAT

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
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:10 Historia bez tajemnic
00:15 Ludzie i bogowie
01:15 Śmiertelne wybawienie
- thriller
02:55 Okupowani - serial
03:50 Wojsko - polskie.pl

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks
- Za jakie grzechy
- komedia
00:15 Terror w podziemiach
- serial, prod. Dania, 2017
01:15 Bunt w modzie
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2018,
reż. Laurent Lunetta,
Ariel Wizman
02:20 Miasto skarbów
- serial kryminalny
prod. TVP
03:10 Zakończenie dnia

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Miami Vice
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2006,
reż. Michael Mann,
wyk. Colin Farrell,
Jamie Foxx, Gong Li,
Naomie Harris, Ciaran
Hinds
00:15 Tylko mnie kochaj
- ﬁlm komedia,
Polska, 2006, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Maciej
Zakościelny, Agnieszka
Grochowska, Julia
Wróblewska
02:25 Superwizjer - magazyn
03:00 Uwaga! - magazyn

20:05 Faceci w czerni 2
Akcja ﬁlmu rozgrywa się
cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w
pierwszej części. Agent K
zrezygnował już z pracy
dla facetów w czerni, J
natomiast, dalej pełni
swoje obowiązki w tej
ściśle tajnej organizacji
rządowej zajmującej
się monitorowaniem
przybyłych na Ziemię
przybyszy z kosmosu.
22:00 Spadaj tato
00:20 Śnięty Mikołaj 2
02:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Na wschód od Hollywood - Bliskość
- ﬁlm fabularny
22:10 Więcej niż ﬁkcja
- Antropocen: Epoka
człowieka
- ﬁlm dokumentalny
23:50 Co dalej? - program
publicystyczny
00:15 Jazz - Dziedziniec
Kultury NCK
- Mistrzowie yassu
01:25 Informacje kulturalne
01:50 Lekkie obyczaje
- Magiczne noce
04:05 Kino nocne - Nic
- dramat, prod. Polska,
1998, reż. Dorota Kędzierzawska, wyk. Anita
Kuskowska-Borkowska
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie dnia

20:00 Porwany
Matka jest gotowa
zrobić wszystko,
by odzyskać
porwanego syna.
21:55 Ucieczka z piekła
Casper, członek
cieszącego się złą sławą
meksykańskiego gangu
Mara Salvatrucha, ma
problemy z subordynacją.
Gdy przekracza granice
dozwolone w grupie
- z przyjaciela staje się
naczelnym wrogiem
i rozpoczyna się ucieczka
przed wydawałoby się
nieuniknioną zemstą.
00:00 Zły Mikołaj
01:55 Castle
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Żółtodzioby
- ﬁlm wojenny,
prod. USA, 2017,
reż. Alexandre Moors,
wyk. Jennifer Aniston,
Alden Ehrenreich, Toni
Collette, Tye Sheridan,
Jack Huston, Mikey
Collins
22:35 Grzesznica
- serial, USA
00:40 Niezapomniany
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2017,
reż. Denise Di Novi,
wyk. Rosario Dawson,
Katherine Heigl, Geoﬀ
Stults, Isabella Kai,
Cheryl Ladd
02:50 Noc magii

TV Trwam
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
Na przekór ciemności
13:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze 14:30 Oratorium
średniowieczne „Ordo Virtutum” św. Hildegardy z Bingen
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Galilejczyk
- prezentuje Keith Garner
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Okiem kamery 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

10 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Coś dla Ciebie - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Wielkie koty - ﬁlm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

04:50 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Operacja Zdrowie
- magazyn medyczny
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
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
18:50 Piłka nożna
20:55 Filmowe czwartki

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Doradca smaku
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Rozwód. Walka
o wszystko
13:40 Złodzieje - program
poradnikowy
14:25 Detektywi
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital
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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Dorwać byłą
Łowca nagród rusza
w pościg za byłą żoną,
która weszła w konﬂikt z
prawem.
22:25 Nowożeńcy

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni
- Magdalena Zawadzka
- magazyn
09:00 Pora umierać
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2007, reż.
Dorota Kędzierzawska,
wyk. Danuta Szaﬂarska
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
13:30 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:35 VIva Dada
- ﬁlm dokumentalny
15:40 Sztuczki - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 2007,
reż. Andrzej Jakimowski
17:20 Co dalej?
17:45 Księga Przestrzeni
18:15 Którędy po sztukę
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:00 Mango Telezakupy
06:35 Kobiety
w mundurach
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Ten moment
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda - program obyczajowy
15:35 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
19:00 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
20:00 Brzydula - serial, Polska

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra
- oddział specjalny 14:55
STOP Drogówka15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
21:05 Szósty zmysł Olivia to
pasjonujący thriller, który
trzyma widza w napięciu od
pierwszej do ostatniej sceny.
23:25 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 01:25
STOP Drogówka - magazyn
prod. Polska 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

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 - Ziarna i plewy
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
00:25 Tanie Dranie
01:05 Londyńczycy
- serial obyczajowy TVP

DRAMAT

21:00 Filmowe czwartki
- Serena
- dramat
prod. USA, Francja,
2014, reż. Susanne Bier,
wyk. Jennifer Lawrence,
Bradley Cooper, Rhys Ifans,
Toby Jones
23:00 Millenium:
Dziewczyna, która
igrała z ogniem
- dramat
prod. Niemcy, Norwegia,
Dania, Szwecja, 2009,
reż. Daniel Alfredson,
wyk. Noomi Rapace
01:15 Za jakie grzechy
- komedia, prod. Kanada,
USA, 2008
03:05 Bez tożsamości - serial
03:45 Art Noc
04:30 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Tylko mnie kochaj
- ﬁlm komedia, Polska,
2006, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Maciej Zakościelny, Agnieszka Grochowska,
Julia Wróblewska, Grażyna
Szapołowska, Jan Frycz,
Marcin Bosak
00:45 Zakochani
- ﬁlm komedia,
Polska, 2000
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny

00:30 Papierowe miasta
Pewnego wieczoru do
pokoju nastoletniego
Quentina wskakuje
przez okno Margo, jego
sąsiadka i nieodwzajemniony obiekt westchnień.
Dziewczyna potrzebuje
pomocy, by zemścić się
na byłym chłopaku, który
ją zdradzał i znajomych,
którzy przed nią tę prawdę
ukrywali. Bohater, do tej
pory nieśmiały outsider,
ulegnie czarowi dziewczyny i wyruszy na spotkanie
z przygodą.
03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
20:00 Tego się nie wytnie
- talk-show
21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Skrzypek na dachu
21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Skrzypek
na dachu - musical
00:40 Tego się nie wytnie
01:05 Scena muzyczna
02:05 Informacje kulturalne
02:35 Na wschód
od Hollywood
- Bliskość - ﬁlm
fabularny, prod. Rosja
04:45 Kino nocne
- Aria Diva
- ﬁlm krótkometrażowy
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie dnia

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Firmowa gwiazdka
22:05 Zły Mikołaj 2
00:00 Cicha noc
02:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:50 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:30 Kocha, lubi, szanuje
- ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Glenn
Ficarra, John Requa, wyk.
Steve Carell, Ryan Gosling,
Julianne Moore, Emma
Stone, Marisa Tomei, Kevin
Bacon
23:00 Nauka jazdy
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Wielka Brytania,
2014, reż. Isabel Coixet,
wyk. Ben Kingsley, Patricia
Clarkson, Sarita Choudhury, Jake WeberGrace
Gummer
00:55 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
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
Akademia pro-life 17:05 Ja
głuchy 17:30 Okiem kamery
17:55 Adwent 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta 20:00
Informacje dnia20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia
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» W Pruszkowie tylko na początku Górnicy
lekko wpadli w poślizg. Potem opanowali
sytuację i bez przeszkód dojechali do celu,
czyli piątego z rzędu zwycięstwa w lidze

Nasza gra rażąco „zażarła”
Suzuki 1 Liga: Rozpędza nam się ta biało-niebieska lokomotywa. Górnik Trans.eu Wałbrzych w środę zanotował piątą wygraną z rzędu, odrabiając w ten sposób zaległości. Nasi zwyciężyli 80:58 na wyjeździe,
z Elektrobudem-Investment ZB Pruszków.
Podczas rozgrywanych w
Wałbrzychu derbów pomiędzy Górnikiem a Śląskiem II
Wrocław miałem okazję zadebiutować w roli komentatora. Transmitowany na żywo
w internecie mecz dostarczył
mi sporą dawkę emocji. Przy
stoliku, na platformie, w słuchawkach, otoczony oceanem
pustych krzesełek, czułem się
właściwie jak ryba w wodzie.
Ale wiecie, jak to na oceanie
bywa: pogorszenie pogody,
wysokie fale, sztormy. Tak też
było z naszą transmisją, bo podmywały nas kłopoty techniczne,
które eskalowały w czwartej
kwarcie, gdy straciliśmy obraz

na monitorze. Okazało się, że
przez nieuwagę naszego pomocnika kamera przeszła w
tryb uśpienia. Znaleźliśmy się
więc na moment pod wodą,
ale potrafiliśmy się wynurzyć
i dopłynąć do brzegu, czyli
do zakończenia widowiska.
Przetrwaliśmy sztorm, teraz już
wiemy, gdzie nam przecieka i w
którym etapie rejsu (transmisji)
buja mocniej. 5 grudnia, podczas potyczki Górnika z Miastem
Szkła Krosno, gdy zasiądziemy
ponownie za sterami, będziemy
już z kapokami.
Piszę o tym nieprzypadkowo, bo podczas środowego
meczu biało-niebieskich w

Pruszkowie bacznie przysłuchiwałem się jakości relacji z
hali Znicz. Rozpoczęło się od
zaskoczenia, bo z głośników
wydobył się kobiecy głos.
Przestraszyłem się, że będzie
źle, że zabraknie merytoryki,
klimatu w komentarzu, wyczucia wydarzeń boiskowych.
Przecież kobiety za mikrofonem to rzadkość, to w Polsce ciągle eksperyment, w
szczególności w koszykówce.
Przemawiał przeze mnie jakiś
straszny stereotyp, że to się
po prostu nie może udać, że
ten statek, którym popłyniemy przez transmisję z Pruszkowa, utknie na mieliźnie.

Agnieszka Łapacz okazała się
jednak byłą koszykarką, z doświadczeniem z telewizji oraz
z konkurencyjnego serwisu
streamingowego. Czuła grę,
jako warszawianka dobrze
znała personalia gospodarzy
(„przy piłce Kamil Czosnowski,
czyli popularny Czoczo!”), ale
z ekipy gości też była przygotowana. Bardzo cenię komentatorów, którzy opierają swój
słowotok o ciekawostki i fakty,
którzy poświęcili trochę czasu
na dłubanie w statystykach
oraz zanurzenie się w dostępne w internecie materiały.
Skupiałem się na warsztacie
Agnieszki, bo na boisku Gór-

nik dominował. Problemy miał
jedynie na początku spotkania. Na dobre nasi rozkręcili
się po przerwie, szybko powiększając przewagę do dwucyfrowych rozmiarów. Znowu
mógł w akcji podobać się Kamil Zywert, nie tylko świetnie
broniący i prowadzący grę, ale
także dostarczający drużynie
wymierne korzyści w ataku. Ponownie „tryb zabójcy”
odpalił Krzysztof Jakóbczyk,
który w krótkim okresie zdobył
dziewięć punktów z rzędu.
Kłopoty ze skutecznością co
prawda doskwierały dwóm
Maćkom, Bojanowskiemu i
Koperskiemu, ale u rywali

zabrakło kogoś, kto by z tego
skrzętnie skorzystał. Najlepiej
punktujący w ekipie Znicza January Sobczak zapisał na swoim koncie ledwie 12 „oczek”.
W obiekcie przy ul. Bohaterów
Warszawy trochę tego bohatera (ale Pruszkowa) zabrakło.
„Przepraszamy Państwa,
możemy mieć drobne kłopoty
z połączeniem internetowym”
– oznajmiła na początku spotkania Agnieszka Łapacz. No i
rzeczywiście, były momenty,
że obraz klatkował. Co ciekawe, im płynność transmisji była dłuższa, tym Górnik
grał lepiej. Wizja przestała
delikatnie szatkować, a gra
gości z Dolnego Śląska rażąco
„zażarła”. Trzy dni po meczu w
Pruszkowie nasi wybrali się do
Prudnika, na starcie z Pogonią,
o czym na stronie obok.
Elektrobud-Investment ZB
Pruszków – Górnik Trans.
eu Wałbrzych 58:80 (19:17,
13:20, 13:24, 13:19)
Górnik Trans.eu: Zywert
19, Jakóbczyk 18, Malesa 15,
Ratajczak 8, Cechniak 6, Bojanowski 5, Podejko 4, Durski 3,
Wróbel 2, Koperski 0.
Dominik Hołda
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» Górnicy z każdym kolejnym meczem są krok
bliżej złapania marzenia swoich kibiców

Miło jest łapać marzenia
Górnik Trans.eu Wałbrzych wygrał po raz szósty z rzędu w Suzuki 1
Lidze i prowadzi w tabeli rozgrywek z bilansem 10-2. Tym razem biało-niebiescy ograli na wyjeździe Pogoń Prudnik 95:90.
Oglądając transmisję meczu z popularnego „Obuwnika”, do moich uszu dochodził
jedynie głos komentatora,
zabrakło z kolei dźwięków z
parkietu. Czasem mówi się,
że pierwsze wrażenie jest
najważniejsze. Komentator z
Prudnika nie powalił na kolana, bo rozpoczął transmisję od
przedstawienia pierwszych…
szóstek. Gdy już zauważył,
że w sobotnie popołudnie
przyszło mu pracować przy
koszykówce, a nie siatkówce,
ja marzyłem jedynie o odzyskaniu dźwięku z hali, nawet
kosztem pana za mikrofonem.
Przerażająca cisza skłoniła
mnie do rozmyślań o dźwiękach. Dźwiękach muzyki. Tak
się składa, że z Prudnika pochodzi raper Michał Buczek, lepiej znany jako Zbuku. Kilka lat
temu facet nagrał utwór „Łap
marzenia”, gdy to rapował

znad hiszpańskich plaż, popijał
drinki z palmą i jeździł kabrioletem. Wspominam o tym, bo
w smutnym listopadowym
czasie wiecznej zmarzliny, gdy
lekko po 16:00 jest już ciemno,
wszyscy potrzebujemy trochę
słońca, witalności i życiowej
energii. Poza tym Zbuku w
tekście rapu zawarł trochę
treści, które można z łatwością
przypisać Górnikom: „chcę być
coraz lepszy, więc trenuję w
pocie czoła”, czy też „wiara
gwarancją zwycięstwa”. Nasi
kontynuują serię wygranych,
bo obok wiary dorzucając
mnóstwo ciężkiej pracy. Prudniczanin w świecie hip-hopu
we wspomnianym teledysku
„śle pocztówkę, oblewa drugie
złoto”, co znowu kojarzy mi się
z wałbrzyszanami. Górnicy już
w poprzednim sezonie zgarnęli
złote medale za wygranie ligi,
a teraz mają ochotę na drugie

po to, by w przyszłym sezonie
na Opolszczyznę wysyłać już
jedynie pocztówki z pozdrowieniami z ekstraklasy.
Cisza docierająca z parkietu
słynnego „Obuwnika” doskwierała tym bardziej, gdy
przypomnimy sobie ostatnie
potyczki biało-niebieskich w
tym obiekcie. Tam zawsze grało się trudno. Głośni miejscowi
kibice, znajdujący się jedynie
jakiś metr od boiska, robili na
trybunach kocioł. Pandemia
zmusiła ich do pozostania
w domach, co niewątpliwie
bardziej pomogło naszym
koszykarzom. W trzecim kolejnym meczu w Prudniku wałbrzyszanie nie potrafią wygrać
wyżej niż pięcioma „oczkami”.
Dwa lata temu uratowała
nas „trójka” Bartka Ratajczaka równo z końcową syreną
(wygrana jednym punktem),
a w ubiegłym sezonie cztero-

punktowy triumf także został
wyszarpany w końcówce. Tym
razem było nieco spokojniej,
ekipa Łukasza Grudniewskiego odskoczyła dwucyfrowo
w trzeciej kwarcie, rywale
doszli później na jedno, dwa
posiadania, ale w ostatnich

minutach nasi mieli mecz –
powiedzmy – pod względną
kontrolą.
„Łapcie marzenia, wystarczy wyciągnąć ręce” – Zbuku
rapuje z plaży, a w tle rozpościera się klif. Górnicy z
każdym kolejnym meczem są

Chłopaku, takiego
chcemy cię oglądać!

bliżej złapania marzenia swoich kibiców. Wyciągają ręce
po ligową koronę, pragną
oblewać drugie złoto.
Pogoń Prudnik – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 90:95
(19:18. 24:28, 23:30, 24:19)
Górnik Trans.eu: Bojanowski 26, Jakóbczyk 17, Malesa
12, Cechniak 10, Ratajczak 8,
Zywert 7, Wróbel
7, Durski 5,
Koperski 3.
Dominik Hołda

Pamiętacie, jak reklamowaliśmy przyjście Macieja Bojanowskiego do Wałbrzycha? Porównywaliśmy go do
Russella Crowe’a, odgrywającego główną rolę w filmie
„Gladiator”. Że taki sprytny, odważny i silny. Do meczu
w Prudniku koszykarz nie pokazywał pełni swoich możliwości. Tak jak słynny aktor, trochę był zagubiony, aż
w przeciwieństwie do przystojnego Russella, wreszcie
„odpalił”. I niech tak już zostanie. Crowe niech sobie
siedzi gdzieś w zadymionej knajpie, popija browary
i odcina kupony od sławy, a Maciek niech błyszczy.
Przeciwko Pogoni zdobył 26 pkt, trafiając 9 z 14 rzutów
z gry, co dało mu 64-procentową skuteczność. Dołożył
też 6 celnych rzutów wolnych i 7 zbiórek. Taką grę naszego skrzydłowego to my rozumiemy.
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