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Na linii kolejowej prawie
w połowie drogi między
stacjami Wałbrzych Główny
i Boguszów-Gorce Wschód
znajdował się tunel kolejowy. Przebiegał pod górą
Brzezinka (595 m n.p.m.).
Znajdowały się tu pokłady
węgla kamiennego, eksploatowane przez kopalnie:
Friedrich – Stollberg i Glückhilf (Victoria).

Tunel oddano do użytku
w 1867 roku, trzy lata od
rozpoczęcia pierwszych prac
budowlanych. Był to tunel
dwutorowy, miał łączną długość 310,76 m, wraz z portalami. Eksploatacja górnicza
nad sklepieniem tunelu powodowała, że od samego
początku pojawiały się spękania skał nad wschodnim
portalem. Natomiast złoża

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

pod tunelem były przyczyną
szkód górniczych, przez co
obniżenie torowiska osunęło
się o ok. 1,5 m. W 1910 roku
przeprowadzono prace ratunkowe. Jednak w 1933 roku
podjęto decyzję o rozbiórce
tunelu. Prace trwały cztery
lata. Obecnie torowiska biegną w tym miejscu głębokim
wykopem.
Red
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Trochę zwalniamy i wam też to radzimy
Zbliża się piękny czas, który życzymy, żebyście spędzili w gronie kochających was osób.
Żebyście znaleźli więcej czasu na rozmowę, na chwilę refleksji. Żebyście choć na chwilę
zatrzymali się i rozejrzeli wokół. Przytulili się, potrzymali za rękę, wymienili całusy. Tak
po prostu poświętowali.
To ostatni numer WieszCo
w tym roku. Dajemy sobie
„na luz”. Idziemy choć trochę
odpocząć, odetchnąć, nabrać
dystansu. Wciskamy guzik
„pauza” i radzimy, żebyście
zrobili to samo. Ile można
zaiwaniać na najwyższych
obrotach?! Tak, wiemy, że
będziecie tęsknić, my również,

ale to tylko chwilowa rozłąka. Już 5 stycznia wracamy z
kolejnym, najnowszym wydaniem naszego tygodnika.
Pierwszym w 2021 roku.
Skoro będziecie mieć dwa
tygodnie czasu na przemyślenia, czekamy na wasze
maile. Piszcie do nas, o czym
tylko chcecie, ale głównie

podsuwajcie nam pomysły
na kolejne artykuły. Wszak od
dawna mówimy, że wspólnie
chcemy tworzyć WieszCo. I
chyba z niezłym skutkiem nam
to wychodzi. Na wiadomości
czekamy pod adresem: redakcja@wieszco.pl.
Przypominamy, że jeśli w
ferworze przygotowań do

świąt nie dorwiecie naszej
gazety w wersji papierowej,
nic straconego. Możecie nas
przeczytać również w sieci.
Późnym popołudniem, już
po rodzinnym obiedzie lub
wieczorem, przy choince, możecie „odpalić” stronę www.
wieszco.pl, a tam oprócz
najnowszego wydania tygo-
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Temp. 7/5
przelotne opady
Środa 23.12
Temp. 9/4
przelotne opady
Czwartek 24.12
Temp. 5/0
zachmurzenie małe

dnika znajdziecie wszystkie
archiwalne numery gazety.
To dobry czas, żeby nadrobić zaległości w lekturze
WieszCo. Wesołych Świąt i
Szczęśliwego Nowego Roku.
I do zobaczenia i usłyszenia
już 5 stycznia. Jak zwykle we
wtorek!
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

Fot. użyczone (Źródło: Przemysław Dominas – „Tunele kolejowe w Polsce w obecnych granicach, wybudowane do 1945 roku”, str. 74)
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Nie, nie autobusowy, ale kolejowy. To dworzec Wałbrzych Centrum, skąd bez
problemu dojedziemy do Wrocławia i Jeleniej Góry. Na nowym przystanku
zatrzymują się wszystkie pociągi regionalne. Łącznie ponad 30 składów.

podróżnym ułatwiają tablice informacyjne i rozkłady jazdy. Powstało
również przejście podziemne. Cały
obiekt jest oświetlony, a przed
nim powstał parking. Wkrótce
pod przystanek dojeżdżać będą

autobusy komunikacji miejskiej.
W pierwszym kwartale przyszłego
roku działać zacznie także drugi
peron. Dodajmy, że ze względu
na trudne warunki terenowe –
występujące z obu stron skarpy

oraz dużą różnicę poziomów, sięgającą nawet do 5 m – platformy
peronów zostały posadowione na
żelbetowych palach
Budowa przystanku Wałbrzych
Centrum to wspólny projekt, w
którego skład wchodzi również
przebudowa dworca w Świebodzicach i stacji Wałbrzych Szczawienko. Wartość całej inwestycji
to prawie 85 mln zł.

Fot. (red)

» Przyznacie, imponująca kolekcja!

Magia budzenia
W Wałbrzychu mieszka prawdopodobnie właściciel największej kolekcji budzików Beckera w Polsce! Zapytacie,
co w tym takiego nadzwyczajnego? Prawie wszystko.
Bogdan Chachelski to bardzo pozytywny człowiek, pasjonujący się znienawidzonymi przez wielu przedmiotami,
które są nie tylko markowe i stylowe, ale też bardzo rzadkie, wręcz magiczne.
Młodzież na określenie czegoś niesamowitego, mówi
dziś krótko – „epickie”. Czy o
zegarach wypada tak powiedzieć? Chyba nie, dla nas, jako
przeciętnych zjadaczy chleba,
to zwykłe przedmioty odmierzające czas, albo co najwyżej
we wkurzający sposób budzące do pracy. Dla pasjonatów

i kolekcjonerów jak Bogdan
Chachelski, to prawdziwe
dzieła sztuki, mające w sobie
pewną aurę tajemniczości. Po
prostu magiczne.
Takie są budziki Gustava
Beckera, niemieckiego zegarmistrza i założyciela pod
swoim imieniem i nazwiskiem marki zegarków. W

kwietniu 1847 r. otworzył on
pierwszy w Świebodzicach
sklep z zegarami. Od tego
czasu Becker nierozerwalnie
związany jest z tym miastem
i całym regionem. W jego
fabrykach (liczba mnoga, bo
była też manufaktura choćby
w Czechach) produkowano
doskonałej jakości zegary,

uznawane przez znawców
za jedne z najlepszych w
ówczesnych czasach. Do dziś
przetrwało wiele egzemplarzy budzików, ale zdobycie
tych najciekawszych i najbardziej oryginalnych graniczy dziś niemal z cudem.
Dlatego są tak bardzo pożądane przez kolekcjonerów.

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

Przystanek już działa
W sercu miasta wybudowano
peron, wiatę, jest winda. Zamontowano siedzenia wraz z tzw.
spocznikami do odpoczynku dla
osób „na stojąco” czekających
na przyjazd pociągu. Orientację
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Bogdan Chachelski ma ich
w swojej kolekcji około 100.
Różnej wielkości, zrobione
z rozmaitych materiałów,
klasyczne i te bardziej futur ystyczne. Z mosiężną
obudową, papierową lub
emaliowaną tarczą. Łączą je
dwie rzeczy. Oprócz funkcji
budzenia, przedmioty mające nierzadko 100 i więcej
lat, wciąż są „na chodzie”.
– Ich działanie obliczone
jest na około 500 lat, więc
długo po nas powinny jeszcze „tykać”. Jest w nich
coś magicznego. Biorąc do
ręki taki budzik możemy
tylko wyobrażać sobie, jaką
skrywa w sobie tajemnicę
– opowiada wałbrzyski kolekcjoner zegarków Beckera.
Najcenniejszy w zbiorach
Bogdana Chachelskiego jest
„Arystokrat”, bardzo rzadki
egzemplarz z 1910 roku.
Dziś praktycznie niemożliwy
do zdobycia na żadnych aukcjach. Wałbrzyszanin ma też
inne ciekawe eksponaty ukrywające się za dźwięcznymi
nazwami, takimi jak „Borussia”, Mars”, „Miniony”, „Hella”. Każdy pięknie wykonany
ze stylowymi nóżkami, te gabinetowe dodatkowo bogato
zdobione. Wszystkie mają
numery seryjne, dzięki czemu
możliwe jest określenie ich
wieku. Musicie wiedzieć, że
fabryki Gustava Beckera wyprodukowały ok.
2,5 mln sztuk
zegarów. Co
ciekawe, milionowy
egzem-

plarz znajduje się w kolekcji
firmy Termet S.A. w Świebodzicach.
– Chyba mogę powiedzieć,
że mam sporą kolekcję zegarów Beckera. Oceniam, że
jedną z większych, jeśli nie
największą w Polsce. Jest jednak kilka egzemplarzy, które
chciałbym jeszcze zdobyć. To
choćby Glatz lub Monarch –
mówi z pasją w głosie nasz
rozmówca. – Poluję na nie od
lat. Na razie niestety bezskutecznie, ale mam nadzieję,
że uda mi się jeszcze je kupić
– dodaje.
A wszystko zaczęło się
jakieś 17 lat temu, gdy
pierwszy budzik Beckera
Bogdanowi Chachelskiemu
sprezentowała córka. Drugi
egzemplarz w kolekcji też
był… prezentem i tak to się
zaczęło i trwa do dziś. Poszukiwania nowych okazów,
części, ich renowacja, to długotrwały proces. Gdy jednak
budzik stanie już w gablocie,
a co więcej jest sprawny i
można wsłuchać się w jego
„tykanie”, to… uwierzcie
nam, nie ma nic przyjemniejszego na świecie. Obcowanie
ze stuletnimi przedmiotami
może pobudzać wyobraźnię.
Oj i to bardzo.
Przyznacie, or yginalna
pasja do rzeczy, które przez
wielu były lub nadal są znienawidzone. Bo kto lubi, gdy
wcześnie rano budzi ich denerwujący dźwięk…
Tomasz Piasecki

» Taki budzik to prawdziwe cacko. Bogdan
Chachelski ma ich w swojej kolekcji blisko 100
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Komisja dotacyjna Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz
świat” wybrała 13 projektów z Aglomeracji Wałbrzyskiej i powiatu
oławskiego do drugiego etapu konkursu grantowego.

mobilność, edukacja techniczna i sport), innowacyjność oraz
rozwiązywanie przez projekt
problemów społeczności lokalnej. W ten sposób komisja
zdecydowała o dopuszczeniu

do drugiego etapu konkursu
8 wniosków z Aglomeracji
Wałbrzyskiej i 5 z powiatu
oławskiego. Uczniowie architektury krajobrazu Zespołu
Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz

zł. W sumie Fundusz Toyoty
przyzna wszystkim projektom

Rys. Katarzyna Zalepa

Jury podjęło decyzję o przyznaniu 23 zgłoszonym projektom punktów w oparciu o
kryteria takie jak: zgodność z
priorytetami Toyoty (ekologia,
bezpieczeństwo na drodze,

informatyki w Zespole Szkół
w Jelczu-Laskowicach przygotują koncepcje zagospodarowania wybranych projektów. W marcu przyszłego roku
planowane jest głosowanie
lokalnej społeczności. Na podstawie zdobytych punktów
oraz wyników głosowania
zostaną wybrane finałowe
projekty, które otrzymają dofinansowanie do kwoty 20 tys.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Te projekty przeszły dalej
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Gdy „małpka” zmienia rozmiar
Idą święta, więc postanowiliśmy, że choć raz przestaniemy się wyzłośliwiać. Wystarczyła jednak chwila, byśmy zrezygnowali z postanowienia. Tak jak alkoholik porzuca deklarację o tym, że więcej nie wypije
„małpki” pod sklepem, a łasuch nie będzie wpychać w siebie czekoladek. Naprawdę chcieliśmy, żeby było świątecznie… Czy jednak alkohol nie jest na stałe wpisany w naszą bożonarodzeniową tradycję?!
Właśnie „małpki”, bo z pewnością
domyśliliście się – tak jak łatwo
odgadnąć zakończenie każdej, ale
to absolutnie każdej, komedii romantycznej z Jennifer Aniston – z
czego tym razem będziemy sobie
dworować.
Niech rzuci kamieniem ten, kto
choćby raz nie „zapomniał się”
przy alkoholu. Dziwimy się prawie
tak jak nowy pracownik korporacji
oglądający przed świętami swoją
fiszkę z wypłatą, że udało nam się tak
zgrabnie ująć w słowa to, co chcieliśmy przekazać. Zresztą, my nawet

nie będziemy po kamienia sięgać. Co
dopiero nim rzucać. Wiecie doskonale, że od przyszłego roku zacznie w
Polsce obowiązywać nowa opłata
od „małpek”. Nie musimy chyba
nikomu tłumaczyć, że nie chodzi o
żadne sympatyczne szympansy, które
tego lata oglądaliście na wycieczce
z dziećmi w zoo, czy orangutany,
o których swoim ciepłym głosem
opowiada w filmach przyrodniczych
Krystyna Czubówna, ale o małe
butelki z wódką. Zmorę gospodyń
domowych i kierowników placów
budowy.

Ministrowie, szukający desperacko pieniędzy jak młody Indiana
Jones zaginionej Arki, wymyślili, że
wpływy z nowego podatku od napojów wyskokowych „uwięzionych”
w butelkach o pojemności do 300
mililitrów osiągną jakieś, bagatela,
pół miliarda złotych rocznie. Nie
pukajcie się w czoło mówiąc, że
rząd tej kasy nie zobaczy na oczy, że
to misja raczej z tych niemożliwych.
Że niby to tak, jakby próbować
przetłumaczyć facetowi w trakcie
urodzin u szwagra, że wypił już
wystarczająco dużo i nie musi iść

na Orlen po kolejną butelkę, albo
kobietom przemówić do rozsądku,
że na wyprzedażach w Zalando,
nie trzeba od razu zamawiać kilku
kartonów ciuchów i butów.
Twierdzenia, że udało się znaleźć
sposób na obejście nowych przepisów, są nawet sensowne, ale…
nie przystają do rzeczywistości. Tak
na nasz rozum. Dobra, załóżmy, że
producenci zaczną wypuszczać na
rynek butelki o pojemności 350 ml.
Z góry wiadomo, jak to, że piłkarski
klub z Polski długo jeszcze nie zagra
w finale Ligi Mistrzów, że taka

160 tys. zł. Więcej informacji:
SCB
www.fundusztoyoty.pl

pojemność raczej się nie przyjmie.
To już lepiej zasiąść w domu do pół
basa. Prawdziwa „małpka” to taka
na raz lub dwa (czytaj o pojemności
100 lub 200 ml), która zmieści się w
damskiej torebce lub męskiej kieszeni spodni. Stąd ich popularność.
Pójść do sklepu, wypić za rogiem,
wyrzucić. Wystarczy właściwie o
każdej porze zerknąć za róg sklepu
na sterty piersiówek walających
się po trawnikach i na chodnikach.
Dlatego tym razem uważamy, że
rządowi uda się zgarnąć pieniądze.
Bo naród pije i pić będzie, mimo
że „małpka” wkrótce kosztować
powinna trochę więcej niż przed
świętami.
Zaraz obruszą się członkowie scholi, obrońcy moralności, abstynenci i
wszelcy miłośnicy łamigłówek typu
Sudoku, Scrabble czy czego tam
jeszcze chcecie, rozwiązujący zadania
przy naparze z rumianku. Tak dla
waszej wiedzy. Podobno Polska to
największy producent wódki w UE
i chyba czwarty na świecie zaraz za
braćmi m.in. z Rosji i Ukrainy. „Małpki” – czyste, ale też różne cytrynówki
i wiśniówki – stanowią jedną trzecią
rynku wódki. No chyba nie wierzycie,
że wytwórcy robią je tylko po to,
żeby zdobiły segmenty rodzimych
koneserów wyskokowych trunków?
Albo kolekcjonerów w drucianych
okularach zza naszej zachodniej
granicy przywożących z Polski jakże
przydatne pamiątki, by ich później
skosztować zagryzając rozmaitymi
„wurstami”?
Normalnie niesamowita sprawa.
Jak weekend na korporacyjnym
wyjeździe służbowym w hotelu
na zadupiu, wieczór kawalerski
u kumpla, z którym znacie się od
przedszkola lub męskie oglądanie
finału piłkarskich mistrzostw świata,
gdzie skrzynek z butelkami jest tyle,
że niejeden wózek widłowy nie
dałby rady wszystkich udźwignąć.
Słowem porządna dawka dobrej
zabawy, w której każdy znajdzie coś
dla siebie. Napisaliśmy coś nieprawdziwego? Jeśli tak, możecie nas do
woli hejtować.
Żeby nikogo porządnego nie obrazić. Patrząc na to, co wyczyniają
niektórzy ministrowie, posłowie albo
inni politycy, wcale byśmy nie byli
zaskoczeni, gdyby okazało się, że w
ich filiżankach zamiast kawy znajdowały się setki Balblair. Tak, to liczba
mnoga. Ciekawe, czy tę porządną
whisky też sprzedają „na małpki”?
Tomasz Piasecki
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Sprzedali działki za 4 miliony
Za nami przetargi na nieruchomości z zasobu gminy Wałbrzych
zakończone ofertą kupna dwóch działek inwestycyjnych, działki
mieszkaniowej oraz budynku przy ul. Grota Roweckiego 8.

Jest to duży sukces zespołu
InVałbrzych, który znalazł i
zachęcił do wzięcia udziału
w przetargach przedsiębiorców z całej Polski. Udało się
uzyskać oferty kupna działek

inwestycyjnych znajdujących
się w obszarze specjalnej
strefy ekonomicznej za kwotę 1 820 400 oraz 533 205
zł, działki mieszkaniowej za
sumę 167 895 zł oraz dużego

budynku przy ul. Grota Roweckiego 8, w którym kiedyś
mieściło się przedszkole i za
tę nieruchomość udało się
uzyskać 1 330 000 zł. Dzięki
tym transakcjom do budżetu
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Wałbrzycha wpłynie prawie
3,8 mln zł.
To realny zastrzyk gotówki,
która powiększy miejski budżet. Warto dodać, że w tym
roku InVałbrzych doprowadził do sprzedaży niezwykle
atrakcyjnej działki, położonej
w bezpośrednim sąsiedztwie
Ronda Unii Europejskiej, za
kwotę ponad 745 000 zł.

Fot. użyczone (InValbrzych)
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RP, a pr zede wszystkim
z przyjętą w listopadzie
2011 roku strategią rozwoju Jedliny-Zdroju. Gmina wystąpi z apelem do
przedstawicieli Sejmiku,
do radnych, aby zwołać
sesję nadzwyczajną celem omówienia tej sytuacji i braku jakiejkolwiek
współpracy na szczeblu
samor ządu. Gmina jest
gotowa przejąć jedlińską
część uzdrowiska i poprowadzić ją samodzielnie,
ale na to wymagana jest
zgoda właściciela oraz
wydzielenie części spółki i
przekazanie samorządowi.
Dodajmy, że burmistrz
Leszek Orpel otrzymał już
pismo od marszałka województwa dolnośląskiego
wyrażające wolę porozumienia w sprawie pr zekazania miastu jedlińskiej
części spółki Uzdrowisko
Szczawno-Jedlina. Wygląda na to, że jeszcze nie
wszystko stracone.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Gmina jest gotowa przejąć jedlińską część
uzdrowiska i poprowadzić ją samodzielnie

SCB

Trwa walka o przyszłość uzdrowiska
Pracownicy spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina wywożą już z Domu Zdrojowego meble.
Spółka chce wydzierżawić budynek położony w centrum Jedliny-Zdroju, a potencjalny najemca mógłby tam prowadzić działalność leczniczą, choć niekoniecznie uzdrowiskową.
Z tym domem powiązana jest pijalnia wód,
zbudowana przez samor ząd oraz parki i szlaki
uzdrowiskowe – mówi
burmistrz Jedliny-Zdroju
Leszek Orpel.
Dlatego też radni miejscy po posiedzeniu komisji
uzdrowiskowej, zwrócili
się do marszałka województwa dolnośląskiego
Cezarego Pr zybylskiego
o powrót do rozmów z
samorządem gminy w temacie przyszłości oraz
kierunków rozwoju i zagospodarowania jedlińskiej
części pr zedsiębiorstwa
uzdrowiskowego. Mówiąc
wprost chodzi o obiekty
i tereny uzdrowiskowe

znajdujące się w Jedlinie.
- Obecnie podejmowane
są działania z całkowitym pominięciem przedstawicieli władz gminy,
b e z s t o s o w n e j d e b a t y,
a ponadto wbrew wcześniejszym ustaleniom i zobowiązaniom zarówno ze
strony spółki, jak i przedstawicieli województwa
dolnośląskiego – skarżą
się jedlińscy radni.
Zdaniem miejskich rajców, rozpoczęte działania organów spółki są
sprzeczne z wieloma dokumentami strategicznymi, m.in.: ZIT Aglomeracji
Wałbr zyskiej, Strategią
Województwa Dolnośląskiego, Strategią Rządu

REKRUTACJA TRWA
BEZ PRZERWY

ZOSTAŃ OPIEKUNEM

SENIORÓW W NIEMCZECH
*Dla osób z odpowiednią znajomością języka niemieckiego za wyjazd ponad 60 dni w okresie świątecznym.

WAŁBRZYCH, UL. SŁOWACKIEGO 13
TEL. 789 218 008 | WWW.PROMEDICA24.PL
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Od kilkunastu dni władze Jedliny-Zdroju próbują
wnioskować o podjęcie
rozmów związanych z panującą sytuacją w jedlińskiej części spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, a
w szczególności ws. dotyczącej rzekomej dzierżawy
Domu Zdrojowego oraz
likwidacji leczniczych i
uzdrowiskowych funkcji
tego obiektu.
- To nasz ym zdanie m
jest niedopuszczalne, ponieważ funkcję medyczną
można realizować w każdej innej miejscowości,
czy to w Głuszycy, czy w
Walimiu, ale nie można
tam realizować lecznictwa uzdrowiskowego.
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By żyć w zdrowiu
Na tzw. Trójkącie Pokoleń, dzięki staraniom Stowarzyszenia
Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy Sosny”, powstała właśnie
siłownia zewnętrzna.

Projekt uzyskał unijne wsparcie w
wysokości 25 tys. zł na zakup sześciu
urządzeń do ćwiczeń. Dodatkowo kwotą
10 tys. zł z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup kolejnego wielofunkcyjnego
urządzenia.

W przedsięwzięciu pomógł pochodzący
z Bystrzycy Górnej Michał Łysoń, trener
personalny i trener sportów siłowych, który
przeprowadził naukę i doradztwo w zakresie
obsługi zamontowanych urządzeń z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Zewnętrzna siłownia to połączenie
ruchu i przyjemności z przebywania na
łonie natury i wśród innych ludzi. - Osoby dorosłe mogą aktywnie wzmacniać
kondycję fizyczną, a osobom starszym
siłownie zapewnią utrzymanie sprawności i elastyczności – podkreślali seniorzy
uczestniczący w pierwszym, pokazowym
treningu. Po zapale seniorów wyraźnie
widać, że na pierwszym spotkaniu temat
się nie skończy. Będzie ćwiczone!

Fot. użyczone (UG Świdnica)
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KaR

Fot. użyczone (ASPA wizualizacja)

» Wizualizacja basenu w Świdnicy
wygląda imponująco. Czy za 3
lata będziemy tam się kąpać?

Świdnica z basenem. Czy się uda?
Kolejne podejście do remontu basenu letniego w Świdnicy. Ogłoszono właśnie przetarg
unijny na realizację tej inwestycji. Inwestycji, za którą wielu trzyma kciuki, a efektów
wypatruje już od lat.
Do pięciu razy sztuka? Przypominamy, że decyzję o remoncie
obiektu podjęto jeszcze w 2016
roku. Cztery przetargi nie przyniosły zaś efektu. - Basen wymaga
remontu i od tej decyzji nie ma
odwrotu. Będziemy szukać dobrego rozwiązania, by jego realizacja
nie spowodowała rezygnacji z
innych ważnych dla miasta zadań
– mówi Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy. I właśnie teraz
sprawa ruszyła.
Inwestycja realizowana będzie
w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Jej zakres obejmie opracowanie dokumentacji projektowej
oraz przebudowę kompleksu, czyli:

budowę stalowych niecek basenów
o łącznej powierzchni ponad 2,5
tys. m. kw. wraz z wyposażeniem,
zjeżdżalni, wodnego placu zabaw,
tarasów wraz z żaglami solarnymi,
trybun, altan wypoczynkowych,
wieży ratowniczej, przebieralni,
budynku technologii basenowej
wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną,
małą architekturą oraz nasadzeniem
zieleni. Wykonany zostanie także
demontaż, oczyszczenie i ponowny
montaż dwóch rzeźb.
Nowością na kąpielisku będzie
wodny plac zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami
zabawowymi dla dzieci. Znajdą się

tam m. in.: armatki wodne, wiadra
przelewowe, tryskające dysze w
kształcie jeżyków, liści czy też muchomorów. Kolejną atrakcją dla nieco
starszych amatorów wodnych kąpieli
będzie 60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia
jednotorowa. Baseny rekreacyjne
wyposażone zostaną w platformy dla
osób niepełnosprawnych, a wśród
urządzeń wodnych znajdą się m.in.:
dzika rzeka, kula generująca fale,
gejzery powietrzne, ścieżka pontonowa czy też przyrządy do masażu.
Dla szukających ochłody i cienia
przygotowane zostaną altany na
lekkiej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem materiałowym zsuwanym.

Nie zabraknie również przebieralni,
siedzisk i ławek.
- Po modernizacji lodowiska i
stadionu remont basenu jest kolejną
ważną inwestycją dotyczącą unowocześnienia obiektów sportowych,
którą miasto zrealizuje. Przypomnijmy, że w drugiej edycji budżetu
obywatelskiego wygrał właśnie
wniosek dotyczący przygotowania
projektu budowlanego przebudowy basenu. Głosowało wtedy na
niego 1561 świdniczan – informuje
rzecznik UM Świdnica, Magdalena
Dzwonkowska.
Co roku kąpielisko odwiedza wiele
osób – w sezonie ilość wejść waha
się w zależności od pogody od 30

do 40 tysięcy, wyliczają pracownicy
magistratu. Kompleks basenów to
prawie stuletni obiekt, który wymaga
przebudowy, aby dostosować go do
obecnie panujących standardów. Decyzję o remoncie basenu podjęto już
w 2016 roku, wskazując Świdnickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jako spółkę wykonawczą. Po
czterech nieudanych próbach wyłonienia wykonawcy podjęto decyzję o
tym, że inwestycja przeprowadzona
zostanie przez urząd miejski. Miasto
zabezpieczyło na realizację zadania
35 mln zł. Basen ma zostać udostępniony mieszkańcom po przebudowie
w 2023 roku.
KaR

FAKTY
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Bezpieczniej w Olszanach
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany w gminie Strzegom zostało jednym
z laureatów II edycji programu dobrosiąsiedzkiego „WzMOCnij swoje
otoczenie”.

To dobra wiadomość dla
mieszkańców. Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Olszany z gminy
Strzegom otrzymało grant na
realizację projektu „Bezpieczne boisko – bezpieczne dzieci

w Olszanach”. Dzięki wsparciu zakupiono materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia boiska sportowego. To
znajduje się w pobliżu skrzyżowania dróg powiatowych i

dlatego stanowi zagrożenie
dla dzieci, które każdego dnia
korzystają z niego podczas
zajęć sportowych, treningów
oraz organizowanych imprez
kulturalnych.

Dodatkowo znaczne oddalenie tego miejsca od wsi sprzyjało kradzieżom i niszczeniu
obiektów oraz narażało na straty
rolników, posiadających grunty
w sąsiedztwie boiska. Dzięki
wsparciu m.in. PSE oraz zaangażowaniu i pracy mieszkańców
powstało ogrodzenie, które
pozwoli skutecznie zabezpieczyć
teren. I wszyscy są zadowoleni.
KaR

Fot. użyczone (SRW Olszany)
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naszą interwencję, że z uwagi
na ograniczone koszty, nie są
w stanie zapewnić dozoru
dworca całodobowo, a jego
otwarcie o godz. 4:00 rano
bez odpowiedniego nadzoru
pracownikami spółki oraz
ochrony, spowoduje dewastacje i kradzieże w przebudowanym budynku dworca. Obawy
właściciela budynku, czyli PKP
S.A. są równie zrozumiałe. Ale
rozumiem sytuację naszych
mieszkańców, dlatego mam
nadzieję, że uda się wypracować kompromis i tym razem
nasze interwencje przyniosą
oczekiwane rezultaty – dopowiada burmistrz Leszek
Michalak.
Czy istnieje szansa, że godziny otwarcia poczekalni
na dworcu PKP w najbliższym czasie mogą ulec tak
potrzebnej zmianie? - Aktualnie czekamy na odpowiedź
dyrektora PKP S.A. Do sprawy
powrócimy i poinformujemy
wszystkich o decyzji właściciela obiektu, kiedy tylko będzie
to możliwe – dodaje Monika
Pawlik.

Fot. KaR

» Często, w związku z zamkniętą poczekalnią na dworcu, mieszkańcy
Żarowa zmuszeni są oczekiwać na pociąg marznąc na peronie

Ludzie tu marzną

KaR

Budynek dworca kolejowego w Żarowie, którym
zarządza PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, jest
czynny codziennie w godz.
7:00-21:00. Mieszkańcy
gminy Żarów, korzystający
z usług PKP, dojeżdżają do
pracy bądź szkoły również w
bardzo wczesnych godzinach
porannych. Nikogo nie dziwi
wianuszek oczekujących na
pociąg o godzinie chociażby
5.00, prawda?
Tu zaczynają się pewnego
rodzaju problemy i niedogodności. Często, w związku

z zamkniętą poczekalnią na
dworcu, żarowianie zmuszeni
są oczekiwać na pociąg marznąc na peronie. Burmistrz
Leszek Michalak kilkukrotnie
interweniował w tej sprawie
u dyrektora PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu,
Tadeusza Szulca.
- Docierają do nas sygnały
mieszkańców, którzy codziennie korzystają z usług PKP,
że poczekalnia dworca zamknięta jest nawet do godz.
8:50 rano. Niestety, nie mamy
wpływu na zmianę godzin
otwarcia i zamknięcia dwor-

ca, ponieważ gmina Żarów
nie jest właścicielem tego
obiektu. Rozumiem jednak
argumenty naszych mieszkańców, dlatego ponownie
zwróciłem się z prośbą do
dyrektora PKP S.A. Tadeusza
Szulca, aby przeanalizował
całą sytuację i chociaż na
ten czas zimowy, otworzył
poczekalnię dworca PKP we
wcześniejszych godzinach
porannych – mówi burmistrz
Żarowa, Leszek Michalak.
Budynek dworca PKP jest
systematycznie monitorowany
również przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w

Żarowie. - PKP, na prośbę
władz gminy Żarów, powierzyło czynności otwierania
i zamykania dworca firmie,
która pełni w obiekcie funkcje
ochrony doraźnej. Ponadto,
powierzchnia publiczna wraz
z toaletą na dworcu w Żarowie jest regularnie sprzątana
przez firmę dbającą o utrzymanie czystości. Problemem
dla mieszkańców jest jednak
zamknięta poczekalnia we
wczesnych godzinach porannych – mówi Monika Pawlik z
żarowskiego magistratu.
- W minionym roku, otrzymaliśmy odpowiedź z PKP na

REKLAMA

Kogo choć raz porządnie przewiało w oczekiwaniu na
pociąg, kiedy na wyciągnięcie ręki znajdowała się poczekalnia, która była akurat zamknięta? Wielu. Taka
sytuacja ma aktualnie miejsce w Żarowie.

ROZMOWA TYGODNIA
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Warto czasem odpuścić...
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...i nie być perfekcyjnym za wszelką cenę. Zwłaszcza podczas przygotowań do Bożego Narodzenia. Tak uważa Monika Bisek-Grąz, kulturoznawca-folklorysta, z którą rozmawiamy o zbliżających się świętach. I trudno się z nią nie zgodzić.
Gonitwa za prezentami, niepotrzebne nerwy w kuchni. To nieodzowny element przygotowań. A
co by się stało, gdyby mieszkanie
nie było idealnie wysprzątane, a
na stole zabrakło 12 potraw?
- Świat by się chyba nie zawalił
(uśmiech). Swego czasu krążył po
sieci mem: ,,Bez względu na to,
czy umyjesz okna czy nie, święta
i tak się odbędą”. No właśnie, czy
potraw będzie 12 czy 5, czy pod
choinką znajdziemy najnowszy
gadżet elektroniczny czy tabliczkę
czekolady lub wierszyk od dziecka, święta to czas, który nastąpi i
przeminie. I tylko od nas zależy, na
czym się skupimy w tym okresie.
Żaden prezent nie zastąpi tego,
co możemy podarować drugiemu
człowiekowi, czyli czasu. Zaganiane
gospodynie niech pocieszy fakt, że
zgodnie z tradycją potraw wcale
nie musi być 12 (liczba apostołów
i miesięcy), ale może być 9 (liczba
chórów anielskich), czy nawet 7
(liczba dni tygodnia)
Nie chcę wyjść na bluźniercę,
ale wydaje się, że przepis na udane święta to wciąż nadmiar jadła
i napitków?
- Dawniej dbano, aby składniki do
przygotowania potraw pochodziły
z pięciu przestrzeni: ogrodu, sadu,
pola, lasu i wody, co miało zapewnić
dostatek w kolejnym roku. Silne przywiązanie do tradycji kulinarnych przy
dodatkowo polskim ,,postaw się, a
zastaw” powoduje, że każdego roku
robi się nerwowo w okresie przygotowań. Czy zdąży się ze wszystkimi
potrawami, a może tym razem przygotuję coś tradycyjnego, ale w inny
sposób i zaskoczę gości. Później to
jedzenie...
...ląduje w śmietniku?
- Właśnie. Albo w najlepszym
przypadku dojadamy świąteczne
potrawy na siłę przez kolejne dni.
Dlaczego nie potrafimy ze swoich zachowań wyciągać wniosków?
- Bo powielamy zachowania naszych mam i babć, bo zawsze tak
było, że się tylko sprzątało, gotowało, etc. I to ,,powielanie” nadaje rytm
i daje nam poczucie bezpieczeństwa.
Jednak przypomnijmy sobie, że dawniej ważny był też aspekt duchowy
i wspólne śpiewanie kolęd oraz
uczestniczenie w nabożeństwach, a
sprzątanie pomieszczeń było namacalnym odzwierciedleniem porządku,
jaki robiliśmy w swoim wnętrzu

Dobrze, zapytam wprost. Jak zadbać o magię Bożego Narodzenia
i nie zgubić jego istoty?
- Święta są związane z wiarą
chrześcijańską. I to jest cała ich
istota, warto o tym pamiętać. Mniej
angażując się w zewnętrzną otoczkę
przygotowań, więcej będziemy mieli
czasu, aby zatrzymać się i pomyśleć,
o co tak naprawdę w tych świętach
chodzi. Poza tym mniej obowiązków,
to także mniej sytuacji stwarzających
niepotrzebne napięcie. Może warto
czasem odpuścić i nie być perfekcyjnym za wszelką cenę.
Jak powinien wyglądać świąteczny czas? Co tak naprawdę jest
w nim najważniejsze?
- Gotowego przepisu na udane
święta nie ma, bo każdy ma inne
oczekiwania. Jedni chcą odpocząć
od pracy i spędzić czas w gronie
najbliższych, dla innych to możliwość
skupienia się na modlitwie lub po
prostu zatrzymania się i przemyśleń
nad własnym życiem. Najważniejsze
jest, aby nie zmarnować tego czasu.
Docenić go. Podzielić się nim z
najbliższymi, powspominać przy
świątecznym stole tych, których
już nie ma, zadzwonić do tych,
którzy nie mogli przyjechać. Skupić się na wartościach i tym, co
ważne, choć nienamacalne.
Część rzeczy związanych ze
świątecznymi tradycjami robimy mechanicznie, nie rozumiejąc,
dlaczego tak właśnie trzeba?
- Zgodnie z tradycją czas świąteczny jest przypisany do strefy
świętej, czyli sacrum, w odróżnieniu
od naszej codzienności, czyli profanum, więc wykonanie w święta
pewnych rytuałów może zapewnić
powodzenie. Na dostatek chowamy
łuskę karpia do portfela, bo łuski –
podobnie jak mak i zboża czy słoma,
z jakiej robiono ozdoby na choinkę
– są niepoliczalne, więc symbolizują
dostatek. Niektórzy jeszcze myją się
rano w miednicy z miedziakami, co
ma zapewnić dobrobyt.
Dziś ozdabianie choinki też nie
ma już symbolicznego znaczenia?
- Patrzymy, aby było modnie, ładnie i kolorystycznie pasowało do wystroju pomieszczenia. Niegdyś każda
ozdoba miała swoją symbolikę: jabłka – płodność, orzechy – mądrość i
zdrowie, łańcuch – nieskończoność,
słomiane ozdoby i figurki z piernika
– dobrobyt.
Swoją drogą ciekawi mnie,
ile osób wpuściłoby do domu

podczas wigilijnej kolacji
głodnego wędrowca
poszukującego schronienia, by zajął pozostawione dla niego puste
miejsce?
- Starsi pamiętają, że puste miejsce przy stole jest
dla zbłąkanej duszy lub duszy zmarłego przodka. Później
zmieniała się interpretacja i uznano, że dla zbłąkanego wędrowca.
Kilka lat temu studenci przeprowadzili eksperyment – kto
wpuści obcego do
domu?
Efekty
były
do

Fot. użyczone (Archiwum Moniki Bisek-Grąz)

Jak Pani zdaniem będą wyglądały tegoroczne święta w polskich
domach?
- Czas, w jakim żyjemy, jest nieco
inny. Z wieloma ograniczeniami, w
tym także co do liczby osób przy
wigilijnym stole. Nawet jeśli nie
podejdziemy restrykcyjnie do obostrzeń, to gdzieś z tyłu głowy będzie
myśl, że organizowanie wigilii czy
świątecznego obiadu dla kilkunastu
osób niesie ryzyko dla najstarszego
pokolenia. Zapowiadają się inne
święta, bo w gronie najbliższych,
a więc z mniejszą ilością potraw,
prezentów, okazji do pokazania się
w nowej stylizacji...
Zapytałem prowokacyjnie, bo
może w obliczu pandemii i ciągłego strachu, w którym żyjemy,
spróbujemy je przeżyć w nieco
inny sposób?
- Jest szansa, aby porozmawiać
z sobą o innych sprawach niż te
codzienne, może wspólnie obejrzeć jakiś film czy wyjść na spacer.
Niektórzy nawet odetchną i będzie
mniej nerwowo, bo perspektywa
spędzenia kilku godzin przy stole z
nielubianym szwagrem czy wścibską ciocią już na kilka dni przed
świętami wprowadzała niepotrzebne napięcie.
Będzie mniej konsumpcyjnie?
- Być może, ale choć obecnie
świat zwolnił, to i tak na co dzień
żyjemy w pędzie: praca, dom, zdalne
nauczanie dzieci, obowiązki… Jeśli
w danej rodzinie coś ,,zgrzyta”, to
w wirze obowiązków można żyć
obok siebie, bez większych napięć.
Dopiero ten czas świąteczny, wolny,
może to zweryfikować. Tak, święta
mogą być inne, bo być może skłonią
nas do refleksji nad relacjami i tym,
co w życiu ważne.
Boże Narodzenie w wielu domach zamiast magicznego momentu zamienia się w jakiś niezrozumiały pęd i taki… obowiązek,
który musimy „odbębnić”?
- Tyle rzeczy do ogarnięcia, a
czasu mało, więc jak się nie denerwować? Tym bardziej, że w kulturze
mamy zakorzeniony mit idealnej
gospodyni dbającej o dom, choćby
kosztem niedospania i zmęczenia.
Może warto w tym roku ,,zaszaleć”
i zrobić eksperyment, na przykład
przygotować mniej potraw. Zadbać
o nieco skromniejsze, symboliczne
prezenty samodzielnie wykonane
lub zamówione przez internet bez
wielogodzinnego biegania po galerii.

przewidzenia.
Zostawiamy
miejsce, bo
tak nakazuje » - Może skupić się na wartościach i tym, co ważne, choć
tradycja, ale nienamacalne – zastanawia się Monika Bisek-Grąz,
boimy się ob- kulturoznawca-folklorysta
cych: bo nie
wiadomo, kto to jest, bo nie czujemy Pogadamy, pośmiejemy się, ale
się przy nich swobodnie i ,,popsują” i ponarzekamy na rząd i obecne
wigilię w rodzinnym gronie.
czasy. Po świętach wejdziemy na
Czy to oznacza, że nie do koń- wagę i schodząc będziemy mieć
ca rozumiemy, o co chodzi w te noworoczne postanowienie: więcej
święta?
ruchu, mniej jedzenia.
- Jesteśmy przywiązani do traSmutne, co Pani mówi?
dycji, kultywujemy ugruntowane
- Może ja się mylę. Może w tym
kulturowe zwyczaje, mimo że nie roku, nie ,,przez”, a ,,dzięki” COdo końca znamy symbolikę rytu- VID-19 dostrzeżemy, jak kruche jest
ałów świątecznych. Łamiemy się ludzkie życie, jak ważny jest kontakt
opłatkiem, bo taki jest zwyczaj, z drugim człowiekiem i telefon do tej
a niekoniecznie dlatego, że sym- wścibskiej ciotki. Nawet szwagrowi
bolizuje on łamanie się chlebem wybaczymy jego niewybredne żarty.
Chrystusa z apostołami. Sianko Bo może ważniejszy od ilości potraw,
pod obrus kupujemy w markecie prezentów i modnej kreacji okaże się
razem z opłatkiem, a kolędy znamy czas, jaki będzie nam dany spędzić
co najwyżej do drugiej zwrotki. razem.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
Odpoczniemy przed telewizorem.

FAKTY

Kolejne środki na sport od WSSE
Dokładnie 25 tys. zł przekazała klubom sportowym Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK. Wsparcie otrzymało pięć
podmiotów działających w Wałbrzychu, Świdnicy i powiecie jaworskim.

- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK
wspiera ważne dla polskich
kibiców oraz polskiego sportu
regionalne organizacje, kluby
i wydarzenia – podkreśla Ar-

tur Siennicki, prezes zarządu
WSSE. - Sport jest doskonałym
sposobem na przekazanie
poprzez treningi i współzawodnictwo takich wartości
jak uczciwość, cierpliwość,

konsekwencja, umiejętność
pracy w zespole czy szacunek
do innych ludzi – dodaje.
Dofinansowanie w wysokości po 5 tys. zł otrzymały:
Stowarzyszenie Football Aca-
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demy Wałbrzych, Zapaśniczy
Ludowy Klub Sportowy Zagłębie Wałbrzych, Uczniowski
Klub Sportowy Dziewiątka,
Miejski Klub Sportowy Polonia
Stal Świdnica oraz Klub Tenisa
Stołowego Wolbromek. Symboliczne czeki zostały wręczone
w siedzibie wałbrzyskiej strefy.
- Dla nas to przede wszystkim inwestycja w młodzież
oraz promowanie aktywności

Fot. użyczone (WSSE)
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fizycznej wśród młodego pokolenia. Ich sukcesy i uśmiech
to dla nas największa nagroda

– przyznaje Kamil Zieliński,
wiceprezes WSSE.
SCB

Fot. użyczone (Honorata Wesołowicz)

» Oni kochają pomagać

Pomoc z paczką pod pachą
Nie będziemy opisywać dokładnie idei Szlachetnej Paczki, bo chyba każdy z was
choć raz w życiu słyszał o tym programie. Przed świętami zewsząd bombardowani
jesteśmy newsami o niesieniu pomocy, ale ten akurat projekt jest bardzo popularny.
Właśnie minęła jego XX edycja. Pomoc trafiła także do wałbrzyszan.
Szlachetna Paczka to ogólnopolski program pomocy
świątecznej, realizowany od
2001 roku (niewiarygodne,
że to już tyle trwa!!!) przez
Stowarzyszenie „Wiosna” z
Krakowa. Jak to zwykle bywa
w tego typu przedsięwzięciach, główny cel to przekazywanie pomocy bezpośrednio
potrzebującym. Tak, by była
ona skuteczna i konkretna i
trafiała w punkt. Projekt ma
ponadto łączyć obdarowywane rodziny, darczyńców i ludzi
niosących pomoc.
Wałbrzyscy wolontariusze
nie zawiedli i tym razem. Finał Szlachetnej Paczki po raz
kolejny mógł odbyć się w Wał-

brzychu dzięki wspaniałym
osobom, bezinteresownie angażującym się w pomoc tym
najbardziej potrzebującym.
Liderem tegorocznej akcji była
Dorota Tobolska, która wraz z
13 wolontariuszami podjęła
trud pomocy innym.
W tym roku wsparciem objęto 18 rodzin z Wałbrzycha.
Jak zwykle było to spore wyzwanie logistyczne. Najpierw
z wytypowanymi rodzinami
należało przeprowadzić wywiady. Dowiedzieć się, czego
najbardziej potrzebują, bo
musicie wiedzieć, że preferencje bywają w takich przypadkach bardzo różne. Dokładnie
spisać najważniejsze i najbar-

dziej istotne potrzeby. Potem
nakłonić darczyńców, żeby
zechcieli pomóc i ofiarować
konkretną pomoc. Jak co roku
„sponsorzy (tak wiemy, to
nie jest najlepsze słowo) nie
zawiedli. Wśród nich znalazły
się zarówno firmy, jak i osoby
prywatne. Jak co roku można
było liczyć na wsparcie dzieci
ze szkół podstawowych, które bardzo odpowiedzialnie
zaangażowały się w przygotowywanie paczek.
Podarki pięknie zapakowane trafiły przed Bożym Narodzeniem do wytypowanych
rodzin. Co ciekawe, wśród
darczyńców znalazły się również osoby, które przygotowa-

ły paczki dla seniorów, którzy
wprawdzie nie zostali włączeni do projektu ze względu
na przekroczony dochód, ale
nie pozostały bez wsparcia.
Rodziny do projektu zgłaszał
ośrodek pomocy społecznej
oraz osoby prywatne.
Radość, łzy, pozytywne zaskoczenie… Miniony weekend
był pełen pięknych emocji.
Pomimo trudnego na całym
świecie okresu epidemicznego
darczyńcy nie zawiedli. My ze
swej strony bardzo im dziękujemy. Jesteśmy zachwyceni,
że są jeszcze ludzie, którzy nie
zapominają o innych w tym
świątecznym czasie.
ToP

» Paczki trafiły do najbardziej
potrzebujących
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BOGUSZÓW-GORCE

Ćwiczyli na Dzikowcu
Sezon zimowy to okazja do przeprowadzenia ćwiczeń dla
służb ratowniczych. Prowadzone są one cyklicznie. Tak też
było w zeszłym tygodniu.

Na terenie OSiR Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach w śnieżnej scenerii odbyła się „próbna ewakuacja turystów/
użytkowników na kolei krzesełkowej

w wyniku awarii, która może wystąpić
podczas użytkowania”. W ćwiczeniach
brały udział Grupa Sudecka GOPR, Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu,

Ochotnicza Straż Pożarna Boguszów
oraz OSP Gorce, a także pracownicy
OSiR Boguszów-Gorce i OSiR Dzikowiec
w Boguszowie-Gorcach. Uczestników
ćwiczeń obserwował pełniący funkcję
burmistrza Boguszowa Krzysztof Kumorek. Ewakuacja odbyła się metodą
alpinistyczną oraz klasyczną za pomocą
drabin strażackich. W najbliższych
miesiącach planowane są kolejne
ćwiczenia.

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» W Szczawnie planują stworzyć reprezentacyjny deptak
i zająć się zagospodarowaniem Wzgórza Gedymina

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Rewolucja na pewnym wzgórzu
Zabrzmiało jak pierwsze zdanie jakiegoś literackiego dzieła, a chodzi „tylko” o inwestycje w Szczawnie-Zdroju. Dodajmy jednak, inwestycje „na bogato”, bo za grube miliony.
Władze miasta zamierzały zrobić mnóstwo fajnych rzeczy, ale że dostaną na swoje pomysły mniej pieniędzy, to… No właśnie, czy trzeba będzie z czegoś zrezygnować?
Na razie nie wiadomo. W mieście
siedli do rozmów, dumają, przeliczają i zastanawiają się, co z tym fantem
zrobić. Sprawa nie jest prosta. Bo
wyobraźcie sobie, że szef przed
świętami obiecał wam premię w
wysokości, no niech będzie, 2000 zł,
a dostaliście o połowę mniej. Plany
były inne, więc siłą rzeczy swoje pomysły musicie zrewidować. Tak samo
jest w samorządzie. Ale po kolei, bo
nim napiszemy, o co tak naprawdę
chodzi, wystygnie wam w końcu
zaparzona kawa.
Szczawno-Zdrój miało plan, żeby
na Wzgórzu Gedymina wybudować wieżę widokową, w parku
odbudować spalony amfiteatr i
zrewitalizować stawy oraz dać trochę radości najmłodszym, stawiając

nowoczesny skatepark. W ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie tych zadań w
wysokości 8 mln zł. Niedawno do
miasta dotarły dobre wieści. Gminie
przyznano pieniądze, ale o połowę
mniejsze od wnioskowanych. Na
drugi projekt – zakładający budowę
traktu spacerowego w ciągu ul.
Ogrodowej – Szczawno dostanie już
tyle, ile chciało, czyli 550 tys. zł.
Co do Wzgórza Gedymina, trzeba
się jednak zastanowić, jak podejść
do inwestycji. Czy okroić projekt,
rezygnując z części tego, co zostało
zaplanowane, a może poszukać pieniędzy w innych źródłach? Nad tym
zastanawiają się władze uzdrowiska.
Najlepszym wyjściem z sytuacji by-

łoby, aby koncepcji nie trzeba było
zmieniać, mieszcząc się w kosztach.
To jednak będzie trudne. Pomyślcie
tylko, gdyby wszystko udało się zrealizować, to dopiero byłby hit!
Najodważniejsze zadanie w całym projekcie to budowa wieży
widokowej na Wzgórzu Gedymina. W miejscu, gdzie stał dawniej
słynny budynek szczawieńskiego
Belwederu. Jej powstanie na pewno przyciągnęłoby do uzdrowiska
mnóstwo odwiedzających. Po innych
podobnych projektach w regionie
widać, że turyści pokochali wieże
widokowe. Odnowione mają zostać
także stawy w okolicach Słonecznej Polany z rewaloryzacją szaty
roślinnej i drzewostanu włącznie.
Oczyszczone i uporządkowane mogą

być fajnym miejscem na spacery,
zwłaszcza, że okolice ma wzbogacić
się o elementy małej architektury.
Niedaleko Słonecznej Polany planowane było zbudowanie skateparku
i niewykluczone, że powstanie, bo
zaangażowanie młodzieży w realizację tego zadania było tak wielkie, że
władze Szczawna nie chcą zawieść
młodych ludzi. Bardzo kosztowną
inwestycją jest odrestaurowanie
amfiteatru, który spłonął w latach
90. i od tamtej pory stoi opuszczony.
Kilka lat temu pojawił się pomysł,
żeby „coś” zrobić z tym miejscem.
Sporządzono nawet dokumentację
i uzyskano pozwolenie na budowę,
żeby móc przebudować amfiteatr. Do
realizacji prac nigdy nie doszło. Koszt
robót w tym przypadku oszacowano

przed 6 laty na poziomie prawie
2 mln zł, a więc sporo, biorąc pod
uwagę, że na całe zadanie związane z umownie mówiąc Wzgórzem
Gedymina, gmina otrzymała ledwie
dwa razy więcej pieniędzy w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Na koniec słowo o przedłużeniu
deptaku i stworzenie traktu spacerowego wzdłuż ul. Ogrodowej.
W tym miejscu zmieniona zostanie
nawierzchnia ulic i chodników, stanie
nowe oświetlenie. Ma to być reprezentacyjny i elegancki deptak w samym sercu Szczawna-Zdroju. W tym
przypadku nie trzeba będzie z niczego rezygnować, bo gmina otrzymała
tyle dofinansowania, ile chciała.
Tomasz Piasecki

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)
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» „Świeżutka”, dopiero co wydana płyta
„Betlejem w Szczawnie-Zdroju”

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jest i ona. Płyta z kolędami
Na pewno wielu o tym już wie. Zresztą sami pisaliśmy o pomyśle, gdy jeszcze był w fazie
realizacji. Do sprzedaży trafiła właśnie płyta z kolędami mieszkańców Szczawna, których w
śpiewaniu wsparli uznani artyści. Nie chcemy napisać, że ten krążek trzeba mieć w domu, ale
na pewno wypada go kupić.
To płyta wydana z okazji
Bożego Narodzenia, a więc
znalazły się na niej kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne,
ale nie tylko. Znajdziemy na

krążku także wiersze wykonywane przez znanych ludzi. Co
najważniejsze, wkładając ją
do odtwarzacza CD usłyszycie
mieszkańców miasta. Tak, to

nie jest żart. Śpiewają na niej
dzieci, seniorzy, a także burmistrz z radnymi. To dopiero
rarytas. Chyba już was przekonaliśmy, żeby płytę kupić.

JEDLINA-ZDRÓJ

Bardzo zdrowy
Mikołaj u seniorów

Jeśli nie, to posłuchajcie
dalej. Na pomysł wydania
takiego właśnie gadżetu
wpadł Mirosław Kowalik,
dyrektor Teatru Zdrojowego

w Szczawnie-Zdroju. Na co
dzień muzyk zespołu Raz
Dwa Trzy. Nakłonił do udziału
zespół Liko Max Band, bez
którego pomocy o nagraniu

kolęd i innych utworów na
płytę można byłoby tylko pomarzyć. Za aranżacje odpowiadał m.in. doskonale znany
Marcin Pospieszalski. Ważni
okazali się też wykonawcy.
Oprócz amatorów zaśpiewał
Jan Trebunia Tutka wraz z
dziećmi ze szczawieńskiej
podstawówki. Usłyszymy
ponadto dwa wiersze Ernesta Brylla, które autor sam
recytuje.
„Betlejem w Szczawnie-Zdroju”, bo taki tytuł nosi
płyta, może być doskonałym prezentem pod choinkę
albo po prostu krążkiem,
który każdy z wielką chęcią
wrzuci do swojego odtwarzacza i z przyjemnością
posłucha w wolnej świątecznej chwili. – Cieszę
się, że całe przedsięwzięcie
udało się doprowadzić do
szczęśliwego końca. Dziękuję przy okazji wszystkim
osobom, które brały udział
w nagr ywaniu płyty. To
świetna sprawa – mówi
Mirosław Kowalik.
Płytę możecie kupić w
biurze Teatru Zdrojowego w
Szczawnie-Zdroju od poniedziałku do piątku w godz.
9:00-14:00 oraz w sklepach
internetowych Edycji św. Pawła. Kosztuje 29 zł. My nieskromnie dodamy, że WieszCo
jest patronem medialnym
wydawnictwa.
Red

» Wolontariusze odwiedzili osoby starsze w
ich domach przynosząc „zdrowe” paczki

Pandemia przytłumiła trochę radość, towarzyszącą
wszystkim w tym wyjątkowym okresie, ale samorządowcy z Jedliny-Zdroju nie
zapomnieli o grupie społecznej, najbardziej dotkniętej
obostrzeniami i izolacją. Nie
trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby domyślić się, że
chodzi o seniorów.
Samotni, zamknięci w czterech ścianach własnych domów, zmęczeni odosobnieniem i przerażeni szalejącym
wirusem. I to właśnie dla
nich zadedykowano program

świąteczny „Zdrowy senior”.
Do 80 osób w podeszłym
wieku z Jedliny-Zdroju trafiły życzenia oraz upominki
świąteczne. Eko-paczki, które
przygotowali pracownicy
miejscowego ośrodka pomocy społecznej przy współudziale Fundacji Merkury, to
zdrowie w pigułce dla każdego. Miód, imbir, limonka,
cytryny, dojrzałe kiwi, pomarańcza, czy granat to istna
bomba witaminowa, którą
otrzymali nasi dziadkowie
i babcie. Ale, ale, najważniejszym przesłaniem poda-

runków było zaakcentowanie pamięci i troski o osoby
starsze w tym szczególnym i
bardzo trudnym okresie.
Wolontariusze przez ostatnie dni odwiedzali seniorów
w ich domach, a indywidualne spotkania przyniosły wiele radości, ale też
łez wzruszenia. Przy okazji
zapraszamy wszystkich do
śledzenia profilu Centrum
Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju na Facebooku.
Fanpage „żyje” i dzieje się na
nim, oj dzieje. Zaglądajcie!
Red

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Nie będziemy wyjątkowo oryginalni, gdy napiszemy, że
grudzień głównie kojarzy się z ciepłem rodzinnym, miłością, radością i życzliwością. Piękno tego miesiąca
nie tylko skrywa się w świętach, ale także w dniu Św.
Mikołaja. Zapytacie, ale o co nam chodzi?

WAŁBRZYCH

Nowy wiceprezes WSSE
Paweł Kurtasz został nowym wiceprezesem Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Zastąpił na tym stanowisku
Krzysztofa Dryndę, który w listopadzie objął funkcję kierowniczą w
Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Paweł Kurtasz ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki, Automatyki i
Informatyki Politechniki Opolskiej, gdzie w

2011 roku uzyskał również stopień doktora
nauk technicznych. Jest także absolwentem
studiów podyplomowych Master of Business

Administration (MBA), prowadzonych przez
Akademię Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej. Przed objęciem funkcji wiceprezesa
wałbrzyskiej strefy kierował jej spółką córką
– INVEST-PARK DEVELOPMENT, która za jego
kadencji osiągnęła najlepsze w swojej historii
wyniki finansowe. W latach 2013-2019 pełnił
z kolei funkcję prezesa spółki BSSTC.PL, która
zajmuje się systemami bezpieczeństwa ruchu
lotniczego i drogowego oraz teleinformatycznymi.
SCB
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GŁUSZYCA

Dojadą w każde miejsce

Po pierwsze, bo to kolejna inwestycja w mieście, po
drugie, że dotyczy tych najbardziej potrzebujących osób.
Gmina otrzyma na zakup pojazdu 148 tys. zł.
Samochód zostanie wyposażony w ergonomiczne
siedzenia z zamontowanymi pasami bezpieczeństwa oraz klimatyzacją. W
aucie będzie można bezpiecznie zamocować wózek
inwalidzki wraz z pasem
biodrowym. W całkowitej
kwocie dofinansowania,
która wynosi ponad 385
tys. zł, oprócz pieniędzy
przeznaczonych na busa, są
jeszcze koszty ubezpieczenia

pojazdu, zakupu paliwa, wynagrodzenie pracy kierowcy,
asystenta osób z niepełnosprawnościami oraz osoby
do kontaktów z klientami.
– Zakup specjalistycznego
busa oraz zatrudnienie kierowcy i asystenta umożliwi
dotarcie w każde miejsce
gminy, gdzie ze względu na
położenie w terenie podgórskim nie może dotrzeć autobus – informuje burmistrz
Głuszycy Roman Głód. W
ramach projektu zatrudniona zostanie również osoba
do kontaktów z klientami,
co umożliwi dobre relacje
z osobami potrzebującymi
transportu. Na podstawie

potrzeb zostanie opracowany harmonogram dojazdów stałych, np. dowóz do
dziennego Domu Senior+.
Zamawianie usług odbywać
się będzie telefonicznie podczas ustalonych wcześniej
godzin. – Tak aby przewóz
był realizowany terminowo
i w godzinach odpowiadających osobom potrzebującym.
W tym celu wydamy ulotki z
regulaminem korzystania z
przewozu – dodaje burmistrz
Roman Głód.
Kwotę 385 tys. zł na zakup
samochodu i uruchomienie
przewozów Głuszyca pozyskała z UE.
Red

WALIM

Wielki bohater na
wyciągnięcie ręki

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Ta gmina nie przestaje nas zadziwiać. Prze do przodu
jak…, no niech będzie, jak taran. Co rusz docierają do
nas dobre wieści z Głuszycy. Tak jak ta o pozyskaniu
dofinansowania na zakup busa przystosowanego do
przewozu osób z niepełnosprawnościami. Podwójnie
cieszymy się z takich wiadomości.

» Zakup specjalistycznego busa umożliwi osobom
niepełnosprawnym dotarcie w każde miejsce gminy
» Łukasz Kazek (z prawej) i Mateusz Kudła
z nagrodą w plebiscycie BohaterON

Brązowy BohaterON i nagroda publiczności trafiła do
twórców „History Hiking”.
Zachęcamy, żebyście tam
zajrzeli. Będziecie zachwyceni.
Reporter TVN24 Mateusz
Kudła i dziennikarz Łukasz
Kazek otrzymali to prestiżowe wyróżnienie oraz nagrodę

publiczności za prowadzenie
kanału w serwisie YouTube
„History Hiking”, w którym
popularyzują wiedzę historyczną. Nagroda BohaterON
im. Powstańców Warszawskich ma na celu wyróżnienie
osób oraz instytucji, których
działania w szczególny sposób promowały wiedzę o

historii Polski XX wieku –
dokładniej wydarzenia w
latach 1918-1989 – a także
nieszablonową edukację historyczno-patriotyczną w
roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Łukasz Kazek jak mało kto
zasłużył na tę nagrodę za

Fot. użyczone (UG Walim)

Łukasz Kazek uwielbia historię, ale tę trochę nietypową. Lubi grzebać w archiwach i odkrywać ludzkie
historie. Zapomniane, przeoczone, celowo zamiecione
pod dywan. A przy tym jak on o tym opowiada! Za swoją pasję został właśnie nagrodzony.

to, co dotychczas zrobił. Jest
prawdziwym pasjonatem,
zakochanym w regionie i
uwielbiającym ludzkie historie sprzed kilkudziesięciu lat.

Kazek jest mieszkańcem Walimia, dumnie nosi tytuł honorowego przyjaciela tej gminy. W latach 2014-2018 był
radnym Walimia, a obecnie

jest radnym powiatu wałbrzyskiego. Ale to kanał „History
Hiking” jest jego prawdziwym
konikiem.
Red
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» Stary Zdrój, ul. Armii Krajowej z kinem Korona (Fot. www.polska-org.pl, 1930)

Przeszłość jak w starym kinie (3)
Książka telefoniczna, ale... nie ta w internecie lub w telefonie. Papierowa, opasła, gęsto zadrukowana księga zawierająca spis abonentów. Praktycznie wyszła
z użycia, ale jeszcze kilkanaście lat temu była przedmiotem pożądania w wielu
domach. Co może być w niej ciekawego? Okazuje się być świetnym źródłem informacji, szczególnie gdy ma „swoje lata”.
Sięgając po „Pierwszy spis abonentów sieci telefonicznych” Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów
we Wrocławiu na 1946 rok miałem
nadzieję, że znajdę w nim wykaz

działających wówczas kin. Bingo!
Były trzy. Kino Apollo przy ul. Czerwonej Armii 42 na Starym Zdroju,
kino Polonia przy ul. Słowackiego 4a
w Śródmieściu i jeszcze jedno kino

» Duża nowa sala hotelu Försterhaus na Podgórzu, po wojnie – kino
Mieszko (Fot. Durch Stadt und Kreis Waldenburg in Schlesien, 1928)

Polonia, ale przy ul. Traugutta 143
na Białym Kamieniu. W spisie telefonów Wrocławskiego Okręgu Poczt
i Telegrafów na 1949 rok oprócz
trzech wyżej wymienionych (z tym,
że kino Polonia z Białego Kamienia
miało już nową nazwę – Zorza) było
jeszcze kino Bałtyk i Oaza. Natomiast
w książce adresowej z 1929 roku
wymieniono pięć kin. Trzy z nich
opisałem w poprzednich odcinkach,
tj. Bergland-Lichtspielhaus (inne
nazwy to Lichtspiele Glückauf, Oaza),
Capitol (Górnik) i Union (Reform-Theater, Lalka lub Przyjaźń). Dwa z
nich przedstawię dzisiaj. To Kronen-Lichtspielhaus na Starym Zdroju i
Schauburg w Śródmieściu. Plus kino
Mieszko na Podgórzu.
Stary Zdrój
(Kronen Lichtspielhaus – Apollo)
W budynku nr 42 przy obecnej
ul. Armii Krajowej już pod koniec
XIX wieku funkcjonowała gospoda

(Gasthaus zur Krone). Jej właścicielami w różnych latach byli m.in.
Carl Schick i Fritz Böhm. Z czasem
gospoda stała się restauracją (Restaurant Krone), a część północną
budynku przebudowano tworząc w
niej kino Kronen-Lichtspielhaus. Jego
właścicielem był Moritz Hänsel. Po II
wojnie światowej kino rozpoczęło
działalność pod nazwą Apollo. W
artykule z 31 maja 1962 roku opublikowanym w Trybunie Wałbrzyskiej
redakcja informowała, że 8 czerwca
ma się odbyć premiera pierwszego w
tym kinie filmu szerokoekranowego
produkcji amerykańskiej „Młode
lwy”. Miało to być szóste kino panoramiczne w Wałbrzychu. Na początku lat 90. było to jedno z trzech
kin działających wówczas w mieście,
obok kina Górnik i Zorza. W 1997
roku w Sudeckich Wiadomościach
Gospodarczych ukazał się artykuł pt.
„Wczoraj i dziś wałbrzyskich kin”, w

którym autor pisał: „W 1995 roku
wałbrzyskie kino Apollo znalazło się
na liście kin o najwyższej frekwencji w Polsce opublikowanej przez
miesięcznik branżowy Film Pro z
wynikiem ok. 80 tys. widzów. W
tym czasie większość krajowych kin
(także Apollo) użytkowana była przez
prywatne spółki w oparciu o umowę
dzierżawy. Trudno było zatem od
tych spółek wymagać, aby inwestowały środki finansowe w obiekty
nie stanowiące ich własności. (...)
Ówczesny stan obiektów kinowych
miał bardzo duży wpływ na spadek
frekwencji na seansach, jaki nastąpił
w 1996 roku”. Kino Apollo funkcjonuje do dzisiaj, chociaż chwilowo w
wyniku decyzji administracji rządowej o zawieszeniu funkcjonowania
kin i sieci kinowych (efekt zagrożenia
wirusem SARS-CoV-2) jest nieczynne.
Jego właścicielem jest Dolnośląskie
Centrum Filmowe we Wrocławiu.
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Śródmieście
(Schauburg – Polonia)
Jednym z czterech wałbrzyskich kin zarządzanych pod
koniec lat 20. ubiegłego wieku przez dyrekcję Wilii Schulz&Co. było kino Schauburg.
Firma Schauburg G.m.b.H
mieściła się w budynku przy
Schaelstraße 21 (obecnie
Dmowskiego nr 2) natomiast
do kina wchodziło się od
strony ulicy Freiburgerstraße
(obecnie Słowackiego nr 4a).
Po II wojnie światowej kino
(zwane również kinoteatrem)
Polonia stało się ważnym miejscem na mapie Wałbrzycha, w
którym nie tylko wyświetlano
filmy, ale również odbywały
się różne spotkania i uroczystości czy grano koncerty. Podam kilka przykładów:
- pod patronatem Eugeniusza Szewczyka, pełnomocnika
rządu na miasto Wałbrzych,
w dniu 13 czerwca 1945 roku
odbył się pierwszy koncert,
na który złożyły się: hymn
Polski i Związku Radzieckiego
oraz utwory Paderewskiego,
Czajkowskiego, Chopina i Moniuszki,
- w dniu 1 lipca 1945 roku
miała miejsce uroczysta akademia z okazji Święta Morza, w
czasie której zaprezentowano
referaty, deklamacje i pieśni,
- w sobotę 2 grudnia 1945
roku Eugeniusz Szewczyk
wygłosił dla grupki polskiej
inteligencji odczyt „Stosunki
polityczne, społeczne i gospodarcze Państwa Polskiego”,
w którym mówił o sprawach
granic, rządzie, reformie rol-

nej, stosunkach do Związku
Radzieckiego i wielu innych,
takich jak ochrona zdrowia,
uruchomienie fabryk, kultura i
oświata, problemy aprowizacji,
- 12 maja 1946 roku (niedziela) o godz. 12.30 (z półgodzinnym opóźnieniem) rozpoczęło się uroczyste pierwsze
posiedzenie Miejskiej Rady
Narodowej, poprzedzone nabożeństwem w kościele parafialnym przy ul. Moniuszki,
które celebrował ks. dziekan
Grabowski.
Tak jak wspomniałem,
obiekt funkcjonował również
jako kino. Jak podawała lokalna prasa, w 1954 roku średnie
zapełnienie widowni wynosiło
87%. W marcu 1959 roku kino
zaczęło pracę na dwie zmiany.
Redaktor Trybuny Wałbrzyskiej
pisał, że: „większość mieszkańców naszego miasta zatrudniona jest w różnych porach
dnia, co często uniemożliwia
im obejrzenie atrakcyjnych
filmów, dlatego też w Polonii
seanse odbywać się będą już
od godziny 10 rano. Kierownictwo kina w związku z tym
starać się będzie o częstsze
zmiany programu, a być może
uda się nawet wyświetlać
w ciągu jednego dnia dwa
filmy”. W 1960 roku Trybuna
Wałbrzyska informowała o
zbliżającym się kapitalnym
remoncie kina, w czasie którego planowano zainstalować
ekran panoramiczny – drugi
w mieście, po „Giedeku”. W
1971 roku redaktor tej gazety „wysmarował” krytyczny
artykuł na temat trwające-

» Koncert inauguracyjny Filharmonii
Wałbrzyskiej w byłym kinie Polonia
(Fot. KAW, Zygmunt Bogusz, 1978)
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go już wiele lat remontu. W
sierpniu 1977 roku Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego
poprosiło Józefa Wiłkomirskiego o objęcie stanowiska
dyrektora i dyrygenta tutejszej
orkiestry symfonicznej. W dniu
13 września 1977 roku Józef
Wiłkomirski oglądał salę kina
Polonia pod kątem jej adaptacji
na potrzeby sali koncertowej.
Oględziny wypadły pomyślnie.
Ze znacznymi oporami Miejskie
Biuro Projektów we Wrocławiu
podjęło się zadania przygotowania dokumentacji prac
adaptacyjnych sali kinoteatru
na salę koncertową. Koncert
inauguracyjny Filharmonii Wałbrzyskiej w zaadaptowanej
sali byłego już kina Polonia
odbył się 25 listopada 1978
roku (ze względu na ogromne
zainteresowanie dzień później
go powtórzono).
Podgórze (Mieszko)
W 1902 roku, w miejscu
gospody Wilhelma Förstera
(Gasthaus zum Försterhause)
serwującej m.in. piwo z Namysłowa, powstała okazała
kamienica (obecnie ul. Niepodległości 245). Nadal funkcjonował w niej lokal gastronomiczny o tej samej nazwie,
z tym że dodatkowo oferował
pokoje gościnne. Później gościniec przemianowano na
hotel. Jego właściciel oprócz
pokoi gościnnych i dobrej
kuchni reklamował codzienne
koncerty, a także ogrzewany garaż dla samochodów i
własną stację paliw. W połowie lat 20. ubiegłego wieku

» Sala kina Polonia – pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady
Narodowej (Fot. Kronika Wałbrzycha, 12.05.1946)

przy hotelu powstała nowa,
duża sala mogąca pomieścić
1000 osób, wyposażona w
nowoczesny system wentylacji
i przewietrzania oraz pełne
oświetlenie elektryczne, a także dużą scenę z ruchomym
horyzontem scenicznym. Po II
wojnie światowej w budynku
urządzono hotel robotniczy
kopalni Mieszko (nazywany
Cyganerią), a we wspomnianej
dużej sali powstał Teatr Miejski
im. A. Fredry (działał do 1947
roku). W listopadzie 1958 roku
lokalna prasa grzmiała: „Co
z kinem na Podgórzu?” Otóż
z okazji zbliżającego się górniczego święta mieszkańcy
Podgórza mieli otrzymać od
kopalni Mieszko prezent. W
sali dawnej Cyganerii miało
zostać otwarte nowe kino.
Chociaż dokumentacja była
gotowa już w lipcu, brak ekipy

budowlanej pokrzyżował te
plany. Ostatecznie kino Mieszko rozpoczęło działalność, ale
nieco później. Oprócz kina
w budynku działał również
klub (dom kultury) o tej samej
nazwie. W latach 70. obiekt
został przekazany PKP, które
przemianowały klub Mieszko
na Kolejarz (kino funkcjonowało nadal pod dotychczasową nazwą). Jak to się stało,
że kilka lat później kino zamknięto? Światło na sprawę
rzuca komentarz jednego z
użytkowników portalu www.
polska-org.pl, który napisał,
że kino musiało upaść, gdyż
aby odbył się seans, musiało
być minimum ośmiu widzów.
Chętnych szukano na ulicy. Po
likwidacji kina, prawdopodobnie w latach 80., sala powróciła do pierwotnego przeznaczenia. Kolejarze urządzali tu

huczne zabawy sylwestrowe,
a w soboty dyskoteki. Kilka
lat temu sala kinowa została
wyburzona.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) Książka telefoniczna na rok 1946 i 1949;
2) Adreßbuch für die Stadt Waldenburg,
1929;
3) Wczoraj i dziś wałbrzyskich kin,
Sudeckie Wiadomości Gospodarcze nr
12 (107), 1997;
4) www.kino-apollo.pl (dostęp
15.12.2020);
5) www.polska-org.pl (dostęp
15.12.2020);
6) Trybuna Wałbrzyska, 23.11.1958,
19.03.1959, 25.05.1960, 31.05.1962;
7) Malinowski M., Nie znamy nut ale
zaśpiewamy, Wałbrzych 1996;
8) Malinowski M., Początek polskiego
Wałbrzycha, WTK, Wałbrzych 1995;
9) Uroczystość Święta Morza, Tygodnik
Polski nr 1, Wałbrzych (Śląsk Dolny),
01.07.1945;
10) Wiłkomirski J., Fragmenty pamiętnika, który - gdyby został napisany
- brzmiałby właśnie tak, [w:] Kronika
Wałbrzyska, WTK, PWN, Warszawa-Wrocław 1981.

16

KULTURA

WIESZ CO | NR 51/22.12.2020 r.

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» - Spotykajmy się w
filharmonii, odróżniajmy
tandetę od sztuki – mówią
zgodnie Anna i Grzegorz
Mondry, waltorniści w
Filharmonii Sudeckiej w
Wałbrzychu

Życzymy sobie… publiczności
Tego najbardziej brakuje Annie i Grzegorzowi Mondrym, waltornistom w
Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego
w Wałbrzychu. Miło słucha się, w jaki sposób mówią o mieście, w którym
pracują. Swoją drogą ciekawe, czy by założyli koszulkę z napisem: „Dumni,
że jesteśmy z Wałbrzycha”.
Jesteście entuzjastami
Wałbrzycha, jak tu trafiliście?
GM: - Szukaliśmy miejsca w
Polsce, gdzie będziemy pracować razem. Zanim pobraliśmy
się, Ania pracowała w Państwowej Operze Bałtyckiej w
Gdańsku, a ja w Filharmonii
Szczecińskiej. W żadnym z
tych miast nie było stanowisk dla naszej waltorniowej
dwójki. Jestem „krzyżakiem
malborskim”, pochodzę z Nowego Stawu na Żuławach, a
w Malborku się urodziłem.
Wszystkie szkoły, uczelnię i
pierwszą pracę miałem w
Gdańsku. Z Anią, rodowitą
gdańszczanką, znaliśmy się od
liceum, na studiach byliśmy
razem u tego samego profesora i przez cztery lata studiów
byliśmy parą…
Brzmi ciekawie, co było
dalej?
GM: - Potem to się rozpadło
i każdy poszedł swoją drogą.
Różne okoliczności losu sprawiły, że spotkaliśmy się po
latach na nowo. Wcześniej

miałem za sobą trudny okres
w życiu osobistym. Z Anią
pobraliśmy się latem i z początkiem sezonu 2013 rozpoczęliśmy pracę w Filharmonii
Sudeckiej. W międzyczasie
zagraliśmy przesłuchanie do
Filharmonii w Bydgoszczy z
pozytywnym skutkiem. Zależało nam, aby być bliżej
swoich rodzin i przyjaciół.
Byliśmy jednak już po przeprowadzce do Wałbrzycha.
Postanowiliśmy wyjechać do
Bydgoszczy w czasie zimowej
przerwy szkolnej synów. Los
nas jednak zaskoczył. Zrobiło
nam się na tyle dobrze pośród
ludzi w zespole Filharmonii
Sudeckiej, że postanowiliśmy
pozostać na stałe. Dzisiaj bardzo się cieszę, że udało mi się
do tego namówić Anię.
Czy to chodzi o twoje
umiejętności perswazyjne?
GM: - Zupełnie nie (śmiech).
Przede wszystkim w zespole
orkiestry w Wałbrzychu są
znakomici muzycy, a w Polsce
mało kto o tym wie. Ale zaczęliśmy już nad tym pracować i

powiększamy grono fanów
Filharmonii Sudeckiej wśród
muzyków w Polsce. Anię kojarzą z Gdańskiem, a mnie ze
Szczecinem. Kiedy chwalimy
się, że gramy w Wałbrzychu
w Filharmonii Sudeckiej, to
działa na zasadzie efektu „łał”
lub wow, jak kto woli.
Jak to? Nie musicie walczyć w Polsce z negatywnym wizerunkiem czarnego,
pogórniczego miasta?
AM: - Nawet jeśli ktoś zaczyna w ten sposób, to odpowiadamy – przyjedźcie,
zobaczcie. Pomogła też bardzo akcja promocyjna miasta,
„złoty pociąg” albo „Zamek
Książ” i Palmiarnia w Wałbrzychu jako sponsor pogody w
TVN. Naprawdę to wszystko
działa! Wałbrzych od paru
ładnych lat ludzie widzą od tej
dużo ładniejszej strony.
Zgłaszam wniosek do zainteresowanych – Anna i
Grzegorz Mondry Ambasadorami Wałbrzycha!
AM: - (Śmiech) Tak się trochę
czujemy! Za naszą namową

wielu ludzi i to spoza branży muzycznej przyjeżdża do
Wałbrzycha. Są zachwyceni i
chcą wracać. Dzieci naszych
znajomych przyjechały nawet
zaręczyć się w Zamku Książ.
Chętnie bym założył koszulkę
z napisem „Dumny, że jestem z
Wałbrzycha” (śmiech)! Muzycy,
którzy przyjeżdżają na tzw.
„wypomóżki” tj. zastępstwa,
są pod wrażeniem naszej nowej sali koncertowej i jej akustyki – tu jest wielkie „WOW”!
Potem mówią – u was to się
świetnie pracuje, jest taka dobra atmosfera, nie ma zbędnej
rywalizacji, pracuje się...
...zespołowo?
GM: - I jest po prostu miło.
Kiedy pierwszy raz przyjeżdżałem do Wałbrzycha na
zastępstwo, nie było jeszcze
Galerii Victorii. Drogi były w
fatalnym stanie. Od tego czasu w mieście dużo się zmieniło. My sami skorzystaliśmy z
programu „ludzie niezbędni
dla miasta Wałbrzycha”. Poza
tym, atutem Wałbrzycha jest
możliwość uprawiania aktyw-

nej turystyki – w naszym przypadku rower i narty biegowe.
Ze znajomymi robimy wypady
od Andrzejówki po Karpacz i
Jakuszyce – wszystko jest tak
blisko! Teraz trochę żartem –
wiesz, co jest jeszcze ważne
w Wałbrzychu? Dużo, dużo
mniej owadów latem, które są
utrapieniem w Szczecinie czy
Gdańsku (śmiech)! Wieczorem
mogę sobie otworzyć okno i
zapalić światło!
Opowiedzcie o pracy zespołowej w orkiestrze.
AM: - W naszej sekcji są
cztery waltornie. Pierwsza
waltornia gra najwyższą partię
– temat. Druga jest partnerem
pierwszej. Trzecia waltornia
podkłada dźwięki intonacyjnie
i barwowo podporządkowując
się pierwszej waltorni. Czwarta
odpowiada za najniższe tony
w grupie. Razem tworzymy
sekcję, która pracuje nad jedną
barwą, jedną artykulacją, nad
oddechami w tych samych
miejscach. Później ta nasza
sekcja musi się spasować z
sekcją klarnetów, fletów, fa-

gotów, trąbek, puzonów itd.
Fajne jest, kiedy pracujemy ze
sprytnym i dobrze słyszącym
dyrygentem – on to wszystko
ładnie ustawia.
GM: - I jeszcze jedno. Czym
się różnimy od orkiestr NOSPR
czy Filharmonii Narodowej?
Średnią wieku – nasza orkiestra jest wyraźnie odmłodzona. A artystycznie? Robiłem
kiedyś zagadki moim kolegom
muzykom. Dawałem im do
posłuchania anonimowo różne wykonania tego samego
utworu, w tym nasze z Filharmonii Sudeckiej. Oceniali nas
na poziomie London Symphony Orchestra!
W tym szczególnym czasie, już świątecznym, powiedzcie, czego wy muzycy
sobie życzycie?
AM: - Przede wszystkim
publiczności! Chciałabym
zarazić więcej ludzi spoza
naszej branży gotowością do
przychodzenia do filharmonii. Zauważyłam, że ludzie
się boją do nas przychodzić.
Słyszę, jak mówią, że tu jest
powaga, że muszą się ubrać,
a nie mają stroju. Albo, że nie
mają z kim przyjść. Ja życzyłabym sobie, aby nie bali się
przychodzić. Chciałabym też
unowocześnić nasze występy.
Z jednej strony Filharmonia
potrzebuje więcej reklamy, a
z drugiej strony szukałabym
nowych pomysłów, ciekawych
dla ludzi. Być może powinniśmy nieco zmienić program
koncertów. Nie tylko grać
symfonie, czy muzykę klasyczną lub filmową, ale także
muzykę kameralną. Zapraszając do nas młodych ludzi nie
możemy proponować tylko
siedzących muzyków. Powinniśmy pokazać jakiś obraz,
podać jakiś opis, coś bliżej
przedstawić. Pokazać muzykę
np. w sposób bardziej multimedialny. Młodzi ludzie mają
bardzo dobrej jakości muzykę
w swoich smartfonach. U nas
muszą dostać coś więcej!
GM: - Ja bym sobie życzył
jeszcze jednego... Chciałbym,
żeby znalazł się ktoś, kto pomoże ludziom odróżnić disco
polo, czy muzykę biesiadną
od prawdziwej sztuki. Nie jesteśmy przeciwni tej muzyce!
Jednak wymagamy od siebie
więcej i więcej potrafimy.
Dlatego nie traktujcie nas tak
samo! Naszym przyjaciołom
muzykom życzymy, by nie
przestawali pielęgnować w
sobie tego szaleństwa, które
połączyło naszą przyjaźń i
otoczyło ją dobrą energią,
pozytywnymi emocjami. Spotykajmy się w filharmonii, odróżniajmy tandetę od sztuki!
Red
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Fot. użyczone (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu)

» Wszystkie spektakle streamingowane są do obejrzenia
na żywo na platformie www.live.teatr.walbrzych.pl.
Na zdjęciu kadr ze spektaklu „Pani Moru”

Spektakl po świętach
Zaraz po Bożym Narodzeniu zapraszamy wszystkich widzów na duodram Weroniki Krówki i Rafała Kosowskiego „Raj Eskimosów” na
podstawie tekstu Bogusława Schaeffera. W roli reżyserki zadebiutuje
Weronika Krówka – uznana kompozytorka i aktorka. Czego możemy
się spodziewać na scenie?
Odpowiada reżyserka. O czym
jest „Raj Eskimosów”? – To trudne
pytanie – brak tu konkretnej historii,
logiki przebiegu wydarzeń. Ale to

„o czym” jest Raj, daje się poczuć,
wyłapać z sytuacji i poruszanych
problemów. Opowiadamy o spotkaniu dwóch osób – zewnętrznie

można odnieść wrażenie, że to relacja kobieta-mężczyzna, ale wolimy
sens nieco głębszy, którego istotnym
elementem także jest miłość. Ale nie

miłość fizyczna, a miłość jako siła. Raj
jest więc spotkaniem artysty z jego
wybraną muzą. Ukazaniem go we
własnym środowisku, w samotności,

w umiejętności bycia samemu. Raj
jest też o tęsknocie do raju, który
jest przecież gdzie indziej i z tego
powodu brnie się w błędne koło
dążeń i traci z oczu cel i sens.
Co to jest „Raj Eskimosów”? – To
jest zdecydowanie lepszy punkt
startu. Można powiedzieć, że to
poemat symfoniczny na teatr, ale
pomniejszony, jakby był w pudełku
od zapałek. Mniej ważne, jaka to
forma, ważniejsze, że to po prostu
utwór muzyczny. Jakbyśmy grali na
instrumencie, którego klawiszami są
wszystkie przejścia, szmery, przesunięcia, stuknięcia, kostiumy, słowa.
Raj to marzenie, majaczenie i deja
vu. Raj to komiczny horror rozdźwięku między życiem a byciem, popędem a cierpliwością, wewnętrzną
prawdą a zewnętrznym wrażeniem.
„Raj Eskimosów” premierowo
zobaczycie na platformie www.live.
teatr.walbrzych.pl już 29 grudnia o
godz. 19:00. Drugi spektakl zaprezentowany zostanie 30.12 o 19:00.
Wszystkie spektakle sezonu 202021 „Wiemy, jak to zrobić” powstały
z potrzeby zachowania zarówno
wysokiego poziomu artystycznego,
dużej dozy wolności twórczej, a także zapewnienia artystom i widzom
bezpieczeństwa. Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu szukając jak zawsze
rozwiązań niestandardowych i wykraczających daleko poza przyjęte
kanony, w miejsce spektakli wielkoobsadowych proponuje monodramy.
Zamiast gigantomanii – skromność.
Zamiast wielkich widowisk – intymne wydarzenia. Teatr stara się
zwrócić uwagę na to, co w teatrze
jest najważniejsze – spotkanie. Dzisiaj zapraszamy na to spotkanie do
sieci. Wszystkie spektakle streamingowane są do obejrzenia na żywo z
wałbrzyskiego teatru i dostępne za
jedyne 8 złotych.

Zanim do kina

Fanatyk (nie tyko dla) narodowców
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 „Fanatyka” Henry’ego Beana.
„Fanatyk” autorstwa Henry’ego Beana, mimo upływu
20 lat od jego powstania,
niestety wciąż pozostaje aktualny. Co gorsze, w naszym
kraju szczególnie. Podobno
Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w Europie.
Nie wiem, czy to prawda w
stu procentach, ale na pewno
jest coś na rzeczy. Może zatem
warto dotrzeć do zaskakującej
historii neonazisty-intelektualisty. Zdaję sobie jednak
sprawę, że jak kiedyś ktoś mądry powiedział, takie ważne,
społeczne filmy czy spektakle

teatralne nie oglądają ci, dla
których są one dedykowane.
Dość demagogii. Bohaterem „Fanatyka” jest Danny
Balint (Ryan Gosling), który
działa w grupie neonazistów.
Bez jakiegokolwiek oporu
potrafi pobić każdego, kto
myśli lub wygląda inaczej niż
on. Ale najbardziej nienawidzi
Żydów. Nie tylko z pasją kopie ich, ale także zgłębia ich
kulturę. Wszystko po to, aby
prowadzić coś w rodzaju wykładów dla swoich ziomków
skinów, w czasie których uzasadnia wrogość do narodu z

pejsami. Jego pozycja i szacunek w grupie przez to rośnie.
Tymczasem Danny Balint odkrywa nam swoje żydowskie
pochodzenie. Okazuje się,
że dwudziestoparolatek był
uczniem Jesziwy, ale opuścił
szkołę w poczuciu nienawiści
do narodu hebrajskiego i do
siebie. Schowana pod koszulką z wielką swastyką chusta
modlitewna wywołuje w nim
mętlik i poczucie braku jednoznacznej tożsamości. Nie chce
być Żydem, ale nazistą też nie
potrafi być, co wpycha go w
kolejne kłopoty.

„Fanatyk” to historia filozoficznej ewolucji młodego
człowieka, podana w atrakcyjnej formie. Warto nadmienić, że scenariusz autorstwa
Henry’ego Beana powstał na
podstawie prawdziwych wydarzeń. W Ameryce, w latach
60. aresztowano nastolatka
antysemitę, który brał udział
w akcjach przeciwko Żydom.
Okazało się, że sam był jednym z nich. Film wielokrotnie
nagradzany m.in. w Sundance
i w Moskwie.
Aż trudno uwierzyć, że był
to reżyserski debiut Beana.

Nie możemy zapomnieć
o kreacji Ryana Goslinga.
Trzeba przyznać, że mło-

SCB

dy aktor w roli filozofa,
z zaciśniętymi pięściami,
odnalazł się znakomicie.
Jego nienawistne spojrzenie
jest mrożące krew w żyłach. „Fanatyk” otworzył mu
drzwi do prawdziwej kariery. Film bezwzględnie warto
obejrzeć, ale szczególnie
chciałbym zadedykować
go szeregom narodowców
dumnie kroczących w marszach narodowościowych.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Okiem gracza

Co wyszło z wielkiego oczekiwania?
Jak ten czas leci. Po kilku latach oczekiwania nareszcie się pojawił. Zapewne już
domyślacie się, o jakim tytule mówię – Cyberpunk 2077. Nextgenowa gra, zapowiadana, że wywróci branżę gamingową do góry nogami. Czy tak się jednak stało?

Mamy już nieco ponad tydzień od jej oficjalnej premiery. W tym czasie Cyberpunk
rzeczywiście namieszał na
rynku, ale już nie w taki pozytywny sposób. Ale wszystko
po kolei.
Na początek musimy cofnąć
się nieco w czasie i przypomnieć sobie cały „hype train”,
jaki towarzyszył procesowi
tworzenia. Oczekiwania były
ogromne, podsycane przez CD
Projekt Red przerodziły się w

naprawdę wielkie wyobrażenia na temat tego nextgenu.
Gracze wierzyli, że Cyberpunk
pójdzie za przykładem Wiedźmina 3 i stanie się murowanym hitem bijącym go o głowę. Redzi postawili sobie tym
samym cholernie wysoką poprzeczkę. Niestety tutaj poszło
coś nie tak i zaczęło się sypać.
Premierę gry przekładano aż
3 razy ze względu na chęć
dopracowania szczegółów i
wypuszczenia porządnego

produktu. Osobiście nie przeszkadzało mi to tak bardzo,
bo rozumiem, ile pracy może
się kryć za tworzeniem takiej
gry, a także wolę zagrać w
dopracowany produkt. Część
z was, która miała już jakąkolwiek styczność z tym tytułem
szczególnie na konsolach, domyśla się, o czym zaraz będzie
mowa. Problemem jest to, że
CDP Red pomimo prawie całego dodatkowego roku, jaki
sobie dodano, wypuścił dość

mieszkania na co najmniej
rok, ale nie dłużej niż dwa
lata.
Jeżeli po podziale pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży
majątku dłużnika nadal pozostają długi, sąd ustanowi
tzw. plan spłaty, w którym
wyznaczy kwotę, jaką dłużnik
miesięcznie będzie płacić wierzycielom przez kolejne trzy
lata. Uwzględni przy tym jego
możliwości, sytuację życiową i
rodzinną. Po wykonaniu planu
spłaty pozostała niespłacona
część długów zostanie umorzona.
Warto wiedzieć, że o
ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą wystąpić
małżonkowie pozostający
we wspólnocie majątkowej,
choć każde z nich musi złożyć
odrębny wniosek. Jeśli jednak
bankrutuje tylko jedno z nich,

Prawnik radzi
Jak ogłosić upadłość konsumencką? Wyjątkowo
ciekawy temat, nad którym w tym tygodniu pochyla
się nasz prawnik.
Osoba fizyczna, która chce
skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, musi spełnić określone
warunki. Nie może się o to
starać ten, kto popadł w długi
z własnej winy lub w wyniku
rażącego niedbalstwa. Obciążeniem będzie tu celowe
zaciąganie kredytów ze świadomością, że się ich nie spłaci.
Sąd oddali wniosek, a jeśli
nawet zacznie postępowanie
to je umorzy, jeżeli zainteresowany poda nieprawdziwe
lub niepełne informacje, np.

nie ujawni całego majątku.
Tak samo będzie, jeśli dłużnik
będzie podejmował próby
pokrzywdzenia wierzycieli,
np. przeniesie własność domu
na dzieci, by uniemożliwić
wierzycielom jego sprzedaż i
spłatę długów.
Postępowanie upadłościowe toczy się przed sądem
rejonowym w wydziale gospodarczym. Wniosek, który
może złożyć tylko sam zainteresowany, musi być bardzo
solidnie przygotowany i uzasadniony. Należy opisać w nim

wszystkie okoliczności uzasadniające ogłoszenie upadłości
oraz je poprzeć dowodami.
Jeżeli sąd przyjmie wniosek,
wyda postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenta.
Wezwie wierzycieli do zgłaszania roszczeń finansowych
wobec zainteresowanego w
terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwie także
osoby, którym przysługują
prawa i roszczenia osobiste
dotyczące nieruchomości na-

SKN

CHALLENGER
Razem z cybernetycznym
wyposażeniem (implanty,
które można sobie wszczepiać) można tworzyć ciekawe
kombinacje poprawiające
skuteczność postaci zależnie
od naszego stylu rozgrywki.
Fabuła jest dobra i od czasu do czasu potrafi wbić w
siedzenie. I to by było chyba
na tyle, bo reszta mechanik
oraz rzeczy zaimplementowanych jest mało rozwiniętą
lub już przeze mnie znaną
z innych gier. Patrząc na to
wszystko ciężko mianować
Cyberpunka nextgenem. W
mojej opinii Redzi powinni
teraz skupić się na naprawie
wizerunku, a przede wszystkim na poprawie i ulepszeniu
samej gry, żeby mogła przynajmniej być zwana jedną
z najlepszych premier tego
roku.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

leżącej do zainteresowanego,
jeżeli nie zostały zapisane
w księdze wieczystej, do ich
zgłaszania. Takie osoby także
mają na to miesiąc. Ponadto
wyznacza sędziego-komisarza
i syndyka, który zajmie się
likwidacją majątku. Sprawdzi
on dokładnie majątek dłużnika, wyceni jego wartość
oraz zbierze wszystkie wierzytelności. Następnie stworzy
plan podziału, który określi,
w jakim stopniu oraz którzy
wierzyciele zostaną zaspokojeni pieniędzmi uzyskanymi ze
sprzedaży majątku dłużnika.
Cały majątek dłużnika zostanie sprzedany dla zaspokojenia wierzycieli – także jego
mieszkanie. Jeżeli nie będzie
miał gdzie zamieszkać, sąd
może wydzielić z kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku
pieniądze na opłacenie najmu

Fot. materiały prasowe (www.tweaktown.com)

wybrakowany produkt. Liczba
błędów, bugów oraz tragiczna
optymalizacja gry nie wpływa
zachęcająco. W tym wypadku
wersje na konsole (PS4 i Xbox
One) wypadają najgorzej. Cyberpunk jest tam praktycznie
niegrywalny.
Ja na szczęście jako zatwardziały PC’towiec miałem okazję wypróbować go na swoim
„kompie”. Choć i tak nie obyło
się bez potknięć. Największym
z nich było samo urucho-

mienie gry. Cóż, był to dość
popularny problem zaraz po
premierze. Na internetowych
forach można było znaleźć setki osób, którym gra się po prostu nie odpalała. Wyobrażacie
sobie? Tyle czekania na grę, by
ta się po prostu nie włączyła?
Wtedy zaczęły pojawiać się
instrukcje oraz rozwiązania
do tego problemu, a było ich
kilka. Nie wiem, czy miałem
pecha, ale spędziłem ponad 5
godzin szukając rozwiązania.
W moim przypadku żadna
z odpowiedzi znalezionych
na forach nie dawała oczekiwanego rezultatu. W taki
sposób zostałem zmuszony do
wyciągnięcia swojego asa z
rękawa (choć bardziej przypominało to samobójczy atak),
a mianowicie oczyszczenia
dysku. Po tym gra już działała
bez zarzutu, tylko czy nextgen
powinien zmuszać nas do tak
drastycznych kroków?
Dobrze, skoro już ponarzekałem, to teraz muszę
znaleźć i napisać jeszcze klika
pozytywów, bo sama gra nie
jest taka zła. Rozgrywka jest
płynna, zawiera też ciekawe
mechaniki. Co bardzo mi się
podoba, to sposób, w jaki zaimplementowano tu rozwój
postaci (drzewko atrybutów
oraz przypisane im perki).

wspólnota ustaje, a drugi małżonek, jako posiadacz połowy
majątku wpisuje się do grona
wierzycieli, którym należy się
spłata.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red
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Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Świetnie, że dajecie się nam nakłonić
Wiemy, że nasza akcja ma sens. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Nie
ukrywamy, że to wy dodajecie nam „pary”, bo dajecie się namówić na adopcje
zwierzaków z wałbrzyskiego schroniska. Czworonogów potrzebujących pomocy
i nowego domu jest jednak dużo więcej niż „chętnych”. Dlatego cały czas będziemy was prosić – pomóżcie tym pieszczochom.
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

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

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17
Wiek: ok. 14 lat Staruszka Jadzia – kochana kotka, która pomiData przyjęcia mo wieku nadal chętnie się bawi, jest ciekawdo schroniska: ska otoczenia. Czy znajdzie dom na stare lata?
03.04.2017

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.

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

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

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.
Jest dość nieśmiały na początku, 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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STREFA ROZRYWKI

Fot. www.shutterstock.com

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 13

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
4 - chłodzący gazowany napój bezalkoholowy
o intensywnie słodkim smaku
7 - człowiek, który jest bardzo wysoki, olbrzymi
9 - słownictwo i terminy używane w danej
dziedzinie wiedzy
14 - ambicja, chęć osiągnięcia wyższej pozycji
społecznej
15 - zewnętrzna część opony bezpośrednio
stykająca się z drogą
16 - trujący wyziew z rozkładających się ciał,
gnilne powietrze
17 - ksiądz obdarzony honorowym
odznaczeniem kościelnym
18 - tytuł szlachecki przysługujący parom w
Anglii i Szkocji
Pionowo:
1 - terytorium otoczone terytorium lądowym
innego państwa
2 - obrazoburstwo, odstępstwo od przyjętych
zasad
3 - kamień szlachetny, odmiana korundu
5 - bliskie, życzliwe relacje pomiędzy sąsiadami
6 - artysta zajmujący się sztuką układania
kwiatów i elementów roślinnych
8 - nakrycie głowy noszone przez Żydów
10 - organizm, który ma niedobór (lub
całkowity brak) pigmentu w skórze
11 - sztuczna przynęta imitująca naturalny
pokarm ryb drapieżnych
12 - sprzęt używany w alpinizmie oraz
zimowej turystyce górskiej
13 - gra słów o zbliżonym brzmieniu, ale
różnych znaczeniach

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 - ssak drapieżny z charakterystyczną grzywą na karku i
mocnym uzębieniem - hiena
3 - suchy i cienki płat upieczonego ciasta – wafel
4 - tkanka kostna otaczająca
miazgę zębową - zębina
7 - z pogardą o starszym mężczyźnie – dziadyga
8 - człowiek naiwny, którego
łatwo można oszukać - frajer
9 - kłamca - blagier
12 - znak graficzny lub słowny,
który określa producenta lub
wyrób – brand
13 - czasopismo ukazujące się
raz na trzy miesiące - kwartalnik
15 - totalne niepowodzenie,
nieudana realizacja - klapa
17 - proces niszczenia powierzchni terenu np. przez
wodę, wiatr, słońce - erozja

Pionowo:
2 - wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w
celach leczniczych - infuzja
5 - wysoki i niezbyt pękaty
szklany wazon – flakon
6 - żołnierz pomocniczy asystujący najwyższym oficerom
– adiutant
7 - waluta Grecji przed wprowadzeniem euro - drachma
10 - urządzenie przemysłowe
do wytwarzania określonego
rodzaju energii - generator
11 - podłużne wgłębienie w
jakiejś powierzchni – wrąb
14 - prowadzenie działalności na zasadzie dzierżawy
od danego przedsiębiorcy
– ajencja
16 - wariat - osoba, która nie
jest postrzegana jako normalna – czub
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Piątek

21:55
TVP2

Gambit, czyli jak ograć króla

00:40

25 - 31 grudnia 2020
Poniedziałek

TVN

20:05

Pasażer 57

POLSAT

TVP2

Dla ciebie wszystko
melodramat, USA, 2014

Jako nastolatkowie, Dawson Cole (Luke
Bracey) i Amanda Collier (Liana Liberato),
byli w sobie zakochani, mimo dzielących ich
różnic. Chłopak wychowywał się w rodzinie
patologicznej, dziewczyna pochodziła
z dobrej familii z tradycjami. Ich drogi
rozeszły się w tragicznych okolicznościach.
Dwadzieścia lat później Dawson (James
Marsden) wraca do miasteczka na pogrzeb
przyjaciela. Spotyka Amandę (Michelle
Monaghan), która obecnie jest mężatką
i ma trójkę dzieci.

Milioner Tony Stark, który w supernowoczesnej żelaznej zbroi Iron Mana wybawił
świat z kłopotów, cieszy się powszechnym
szacunkiem i dla wielu ludzi jest bohaterem. On sam jednak odczuwa niepokój
i ma wrażenie, że nadciąga nieokreślone
niebezpieczeństwo. Cierpi na bezsenność
i coraz częściej miewa ataki paniki. Pewnego dnia do ukochanej Tony’ego, kierującej
ﬁrmą Stark Industries Pepper Potts, zgłasza
się ktoś z przeszłości Starka - naukowiec
Aldrich Killian.

Środa

Szklana pułapka 4.0
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2007

W całych Stanach Zjednoczonych trwają
uroczyste obchody Dnia Niepodległości.
Właśnie wtedy terroryści przejmują kontrolę
nad komputerową centralą USA. Zamierzają opanować systemy, od których zależy
funkcjonowanie całego kraju. Grupą dowodzi
były pracownik Departamentu Obrony, Thomas
Gabriel (Timothy Olyphant). Większość
lokalnych policjantów w związku ze świętem
przebywa na urlopie. Władze zlecają więc
wyspecjalizowanym detektywom odnalezienie
hakerów.

John Cutter (Wesley Snipes), doskonale wyszkolony ekspert w dziedzinie antyterroryzmu,
leci z Florydy do Los Angeles, gdzie po śmierci
żony pragnie rozpocząć nowe życie. Otrzymał
tam lukratywną propozycję pracy w jednej
z największych ﬁrm lotniczych i planuje podpisać umowę. Samolotem, którym podróżuje,
agenci FBI przewożą niezwykle groźnego
terrorystę Charlesa Rane’a (Bruce Payne).
Odznacza się on wyjątkową bezwzględnością
w działaniu, lecz słynie także z inteligencji
i przebiegłości.

21:50

Iron Man 3

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, USA, 1992

Niedziela
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ﬁlm sf, Chiny, USA, 2013

Kurator kolekcji obrazów należącej do
wielkiego magnata medialnego lorda
Lionela Shahbandara (Alan Rickman), Harry
Deane (Colin Firth), knuje intrygę przeciwko
aroganckiemu bogaczowi. Chce zemścić się
za upokorzenia, których z jego strony doświadczył. Wiedząc, że magnat marzy o zdobyciu
zaginionego arcydzieła Claude’a Moneta,
obmyśla intrygę i postanawia sprzedać mu
podrobiony obraz francuskiego impresjonisty.
W plan wtajemnicza byłego wojskowego,
a obecnie fałszerza Majora.

piątek

21:35

20:05
POLSAT

komedia kryminalna, USA, 2012

Miłość na święta
TVP 1

Sobota

21:35
TVN

Czwartek

20:15

Ścigana

TVP1

thriller, Irlandia, USA, 2012

Mallory pracuje jako agentka dla służb
specjalnych. Wymaga to od niej ogromnego
poświęcenia, gdyż oﬁcjalnie nie istnieje.
Rzucana do najodleglejszych zakątków Ziemi,
wypełnia misje, których nie podjąłby się nikt
inny. Nie pozostawia po sobie śladów. Właśnie
ma świętować zwieńczoną sukcesem akcję
w Barcelonie, gdzie jej zadaniem było odbicie
ważnego zakładnika. Odpoczynek nie jest jej
jednak dany, gdyż przełożony, Kenneth, od razu
zleca jej kolejne zadanie wiążące się z wyjazdem
do Dublina.

Transporter: Nowa moc
ﬁlm sensacyjny, Belgia, Francja, Chiny, 2015

Niezrównany kierowca Frank uchodzi za
najlepszego kuriera na świecie. Jego praca
nie jest jednak spokojna ani bezpieczna,
mężczyzna zajmuje się bowiem przewożeniem tajnych przesyłek oraz transportem
rozmaitych ludzi, którzy niejednokrotnie
przekroczyli granice prawa. Frank był kiedyś
tajnym agentem do zadań specjalnych,
jednak porzucił to zajęcie. Obecnie Martin
mieszka we Francji, gdzie odwiedza go ojciec
(Ray Stevenson). Spokojny weekend zostaje
jednak przerwany przez nietypowe zlecenie.

piątek

25 grudnia

TVP 1

TVP 2

05:05 Święta rodzina - ﬁlm
fabularny, prod. Włochy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 „Gdy się Chrystus
rodzi...” kolędy na
Jasnej Górze - koncert
10:00 Święta pachnące
miłością - ﬁlm
11:55 Transmisja uroczystego
błogosławieństwa Urbi
et Orbi z Watykanu w
Boże Narodzenie
12:45 Kolędy pod wspólnym
niebem - koncert
13:35 Rodzina na Gwiazdkę
- ﬁlm obyczajowy
15:15 Wyjście awaryjne
- komedia
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Gwiazdy kolędują
w Zakopanem
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości

05:20 Kiedy anioły śpiewają komedia, prod. USA
07:00 Pomocnik Świętego
Mikołaja i magiczne
płatki śniegu - ﬁlm
fabularny, prod. Francja,
2013, reż. Luc Vinciguerra
08:25 Orędzie abp Józefa
Kupnego na Boże
Narodzenie
08:40 Piesek pod choinkę
- komedia, prod. USA
10:20 Bella i Sebastian 3
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 2017
12:00 Gwiazdy w południe
- western, prod. USA,
1970, reż. Don Siegel,
wyk. Shirley Mclane
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Postaw na milion
- teleturniej
16:20 Paddington
- ﬁlm familijny
18:00 Panorama

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

20:15 Osiecka - serial TVP,
prod. Polska, 2020
21:00 Krzysztof Krawczyk
- całe moje życie
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Krystian Kuczkowski,
Michał Bandurski
23:05 Poszukiwany,
poszukiwana
- komedia,
prod. Polska, 1972,
reż. Stanisław Bareja,
wyk. Adam Mularczyk
00:40 Miłość na święta
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2017,
reż. Kevin Fair
02:20 Czekając na cud
- ﬁlm obyczajowy
04:00 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:50 Zakończenie

18:25 Świąteczna zamiana
- komedia, prod. USA,
2007, reż. Bert Kish
20:10 Legalna blondynka 2
- komedia, prod. USA,
2003, reż. Charles
Herman-Wurmfeld
21:55 Gambit, czyli jak
ograć króla - komedia,
prod. USA, 2012
23:35 Radosne święta
- komedia, prod. Kanada,
2019, reż. Marita Grabiak,
wyk. Erica Deutchman
01:10 Uratujmy święta,
- ﬁlm prod. Kanada,
2018, reż. Michael
Scott
02:40 Ojciec rodziny - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
04:50 Wymarzone święta
- ﬁlm obyczajowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Kolędy z Białegostoku
Ekspres polarny
- ﬁlm przygodowy, USA,
2004, reż. Robert Zemeckis, wyk. Tom Hanks, Daryl
Sabara, Nona Gaye, Leslie
Zemeckis
10:00 Potop - ﬁlm przygodowy,
ZSRR, Polska, 1974,
reż. Jerzy Hoﬀ man,
wyk. Daniel Olbrychski,
Małgorzata Braunek, Tadeusz Łomnicki, Kazimierz
Wichniarz, Władysław
Hańcza, Ryszard Filipski,
Leszek Teleszyński
13:15 Podróż do wnętrza
Ziemi - ﬁlm przygodowy,
USA, 2008, reż. Eric Brevig,
wyk. Brendan Fraser, Josh
Hutcherson, Anita Briem,
Seth Meyers
15:05 Ostatni smok - ﬁlm
przygodowy, USA, 1996

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:30 Artur ratuje Gwiazdkę
Dla Artura, najmłodszego
syna Świętego Mikołaja,
może to grozić końcem
bożonarodzeniowej magii.
09:35 Smerfy:
Opowieść wigilijna
Gdy Maruda mówi,
że nie wierzy w ducha
Świąt, Papa Smerf musi
wkroczyć do akcji. Tylko
jego magiczna mikstura
i trzy zaczarowane
Smerfy mogą przywrócić
porządek.
10:05 Madagwiazdka
Zwierzaki chcą w końcu
wyrwać się z Madagaskaru
do Nowego Jorku. Budują
w tym celu balon, ale
lemury pod wodzą
Juliana zestrzeliwują ich.
Dochodzi do wyspy przed
czerwonym goblinem.

07:00 Kolędy Śląska - koncert
07:50 Kolęda domowa
- magazyn
08:10 Trzej Królowie
- ﬁlm animowany
08:20 Wigilia w lesie
- ﬁlm animowany
09:35 Kolęda domowa
- magazyn
09:55 Obraz - ﬁlm animowany,
prod. Belgia, Francja
11:25 Scena muzyczna
- Angelika Górny - Kolędy
trzech narodów - koncert
12:30 Lawrence z Arabii
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, Wielka Brytania,
1962, reż. David Lean,
wyk. Peter O’Toole, Alec
Guiness, Anthony Quinn
14:20 Kolęda domowa
14:30 Orfeusz i Eurydyka
- ﬁlm animowany
14:55 Znachor - dramat
17:15 Czarodzieje zza kulis
19:00 David Copperﬁeld

05:50 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.
07:45 Najpiękniejsze
baśnie: Dziadek
do orzechów
08:50 Alicja po drugiej stronie
lustra
10:50 Przygoda
na Antarktydzie
- ﬁlm przygodowy
13:00 7 krasnoludków
- Las to za mało!
14:40 Czarownica
16:25 Królewskie święta
17:55 Księga dżungli

05:00 Mango telezakupy
06:35 Pokolenie mistrzów
07:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:10 Beethoven VII:
Świąteczna przygoda
- ﬁlm rodzinny, USA,
Kanada 2011, reż. John
Putch, wyk. John Cleese,
Kyle Massey, Robert Picardo, Tom Arnold, Munro
Chambers, Kim Rhodes
10:00 Tajemniczy ogród - ﬁlm
rodzinny, USA, Wielka Brytania 1993, reż. Agnieszka
Holland, wyk. Maggie
Smith, Kate Maberly,
Heydon Prowse, Andrew
Knott, John Lynch, Irene
Jacob
12:00 Happy Feet: Tupot
małych stóp II - ﬁlm
komedia, USA 2011, reż.
George Miller, Gary Eck,
David Peers, wyk. Robin
Williams, Elijah Wood

08:45 Flintstonowie 10:40
Asteriks i Obeliks: Osiedle
bogów 12:30 Marmaduke
- pies na fali Marmaduke,
wraz ze swoimi właścicielami
- Philem, Debbie i ich trójką
dzieci - przeprowadza się
z Kansas do Kalifornii.
14:25 Wesołych świąt Alia to
rodzinna komedia o zaciętej
rywalizacji, skłóconych
sąsiadach i radosnym świątecznym nastroju. Dla
mieszkającego w małym
amerykańskim miasteczku
okulisty Steve’a Fincha
święta Bożego Narodzenia to
najważniejszy okres w roku.
16:20 Ścigany 18:00 Czarny
rycerz 20:00 Kariera Nikosia
Dyzmy 22:25 Czego pragną
kobiety 00:55 Zaginiony
w akcji 3 03:05 Interwencja
03:25 TOP 10 Lista
Przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

KOMEDIA

FILM ANIMOWANY

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

05:35
05:55
07:05
08:05

17:20 Pingwiny
z Madagaskaru
- ﬁlm komedia, USA,
2014, reż. Eric Darnell,
Simon J. Smith
19:00 Fakty
19:20 Uwaga! koronawirus
19:50 Uwaga! - magazyn
20:05 Królewna Śnieżka
i łowca - ﬁlm
przygodowy, USA, 2012,
reż. Rupert Sanders,
wyk. Kristen Stewart
22:45 Godziny szczytu III
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2007, reż. Brett
Ratner
00:35 Żółtodziób
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1990, reż. Clint Eastwood
02:55 Masz wiadomość
- ﬁlm komedia, USA, 1998

10:30 Pada Shrek
- ﬁlm animowany
11:15 Golec uOrkiestra.
Kolędowanie z Janem
Pawłem II w 100-lecie
urodzin Świętego
12:05 Święty Mikołaj
z 34 Ulicy
14:35 Dirty dancing
16:40 Kevin sam w domu
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
20:00 Dziadek do orzechów
i cztery królestwa
22:10 Co wiecie o swoich
dziadkach?
00:20 Dlaczego on
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Małe kobietki
- dramat, prod. USA
22:10 Pat Garrett
i Billy Kid
- western, prod. USA,
1973, reż. Sam Peckinpah,
wyk. James Coburn, Kris
Kristoﬀerson, Bob Dylan,
Richard Jaeckel, Katy
Jurado, Jason Robards,
Slim Pickens
00:05 Teraz animacje!
- Niezapominajki - ﬁlm
00:10 Teraz animacje!
- Antarktyda - ﬁlm
00:30 Kolęda domowa
01:05 Kino nocne
- Księstwo
- ﬁlm obyczajowy
03:20 Czarodzieje zza kulis
05:05 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

20:00 Asterix i Obelix:
Misja Kleopatra
Asterix, Obelix
i Panoramix wyruszają
do Egiptu, by pomóc
architektowi Numernabisowi. Ma on zaledwie trzy
miesiące na wybudowanie
pałacu dla Kleopatry.
22:00 Moje skarby
23:30 Sztos 2
01:20 Castle
02:10 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska
03:20 Na jedwabnym
szlaku
03:45 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia
Święta
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

14:05 Elf - ﬁlm komedia,
prod. USA 2003,
reż. Jon Favreau,
wyk. Will Ferrell, James
Caan, Bob Newhart,
Edward Asner, Mary
Steenburgen
16:05 Idealny facet
- ﬁlm komedia,
prod. USA 2005,
reż. Mark Rosman
18:05 Król Skorpion
- ﬁlm przygodowy, USA,
Niemcy, Belgia 2002,
reż. Chuck Russell
20:00 Prawie święta
- ﬁlm, USA, Chiny 2016
22:20 Miłość jest wszystkim
- ﬁlm komedia
00:55 Prosto
z Compton
- ﬁlm obyczajowy

TV Trwam
10:30 Życzenia Bożonarodzeniowe 10:35 Magia świąt 12:00
Orędzie Bożonarodzeniowe
12:30 Ostatni gram odwagi
14:05 Bożonarodzeniowe
zwyczaje Podhala 14:30
Kantata „Cicha noc”
14:55 Słowo Życia - rozważanie
Ewangelii dnia 15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
Koronką do Bożego Miłosierdzia 15:20 Kantata „Anioł
pasterzom mówił” 15:40
Narodzenie Chrystusa 16:05
Życzenia Bożonarodzeniowe
16:10 Koncert życzeń 17:00
Życie z pasją 17:20 100
cudownych miejsc na świecie
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05 Koncert kolęd 19:20 Życzenia Bożonarodzeniowe 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Życzenia Bożonarodzeniowe
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia

23
26 grudnia
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05:15 Święta rodzina
- ﬁlm fabularny,
prod. Włochy, 2007,
reż. Raﬀaele Martes,
wyk. Alessandro Gassman,
Ana Caterina, Franco Nero,
Angela Molina
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Rok w ogrodzie Extr
08:45 Pełnosprawni
09:20 Gwiazdy kolędują
w Zakopanem
- świąteczny koncert
pod patronatem Pary
Prezydenckiej - koncert
10:25 Kolędowanie na Świętym Krzyżu - koncert
10:55 K - 9: Pies, który uratował święta - ﬁlm prod.
USA, 2013, reż. Benjamin
Gourley, wyk. Luke Perry,
Ariana Bagley

06:25 Mikołaj Nieświęty
- komedia, prod. Francja,
2014, reż. Alexandre
Coﬀ re, wyk. Tahar Rahim,
Victor Cabal, Annelise
Hesme
07:50 Gorące święta - komedia
familijna, prod. USA
09:30 Paddington - ﬁlm familijny, prod. Wielka Brytania,
Francja, 2014
11:10 Rodzinny ekspres
- magazyn
11:40 Gwiazdy w południe
- Przygody barona
Munchausena
- ﬁlm przygodowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:25 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:25 Pomocnik Świętego
Mikołaja i magiczne
płatki śniegu - ﬁlm
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

05:40 Mango - telezakupy
07:45 Kosmiczny wykop
08:20 Mój przyjaciel delﬁn
- ﬁlm przygodowy, USA,
2011, reż. Charles Martin
Smith, wyk. Harry Connick
Jr., Ashley Judd, Nathan
Gamble
10:25 Potop - ﬁlm przygodowy,
ZSRR, Polska, 1974,
reż. Jerzy Hoﬀ man,
wyk. Daniel Olbrychski,
Małgorzata Braunek, Tadeusz Łomnicki, Kazimierz
Wichniarz, Władysław
Hańcza, Ryszard Filipski,
Leszek Teleszyński, Franciszek Pieczka, Stanisław
Jasiukiewicz
13:15 Podróż na tajemniczą
wyspę - ﬁlm przygodowy,
USA, 2012, reż. Brad
Peyton, wyk. Dwayne
Johnson, Michael Caine,
Josh Hutcherson, Luis
Guzman, Vanessa Hudgens

06:55 Scooby Doo i Król
Goblinów
08:30 Ewa gotuje
09:00 W głowie się nie mieści
Kiedy dziewczyna jest
zmuszona porzucić
swoje dotychczasowe
życie na środkowym
zachodzie USA, ponieważ
jej ojciec dostał pracę
w San Francisco, usiłuje
dostosować się do nowej
sytuacji. Chociaż Radość,
najważniejsze uczucie,
robi wszystko, by
utrzymać pozytywną
atmosferę, Riley nie
jest łatwo odnaleźć
się w nowym mieście,
domu i szkole...
11:00 Gdzie jest Nemo?
13:20 Gwiezdne wojny:
Przebudzenie Mocy
16:15 Ant-Man
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń

06:50 Kolędy na szlaku
Kolberga - koncert
07:50 Kolęda domowa
08:15 Znachor - dramat,
prod. Polska, 1981,
reż. Jerzy Hoﬀ man,
wyk. Jerzy Bińczycki, Anna
Dymna, Tomasz Stockinger
10:35 Serialowa nostalgia
- Przygody pana Michała
11:35 Kolęda domowa
11:55 Urodzeni artyści - Zoﬁa
i Magdalena Forteckie
12:30 Lawrence z Arabii
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, Wielka Brytania
14:25 Kolęda domowa
14:40 Kabaret Jeszcze
Starszych Panów
- Wieczór piąty wspomnień. Kaloryfeeria
16:05 Kolędy z Mazowszem
16:55 Sekret księgi z Kells
18:20 Zaginione Skarby
18:30 Tamte lata, tamte dni
19:00 David Copperﬁeld

05:50 Łowcy skarbów
06:50 Taki jest świat
- program informacyjny
07:35 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Pani zamieć
08:40 Biały Kieł
Biały Kieł był w jednej
czwartej psem i trzech
czwartych wilkiem.
Początkowo wychowywany przez matkę w puszczy,
później przypadkiem traﬁł
wraz z matką do Indian.
Tam Szary Bóbr rozpoznał
w wilczycy sukę o imieniu
Kiche, która należała do
jego zmarłego brata i
podczas głodu przystała
do sfory wilków.
10:30 Świąteczna historia
11:55 Opowieść
wigilijna
13:45 Księga dżungli
15:35 Pamiętnik
księżniczki

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:40 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:15 Kosmiczny wykop
08:50 Agencie, podaj łapę
- ﬁlm komedia, USA 2001,
reż. John Whitesell, wyk.
David Arquette, Michael
Clarke Duncan, Leslie Bibb,
Joe Viterelli, Angus T.
Jones, Paul Sorvino
10:50 Jack Frost - ﬁlm rodzinny,
USA 1998, reż. Troy Miller,
wyk. Michael Keaton, Kelly
Preston
12:55 Blues Brothers - ﬁlm komedia, USA 1980, reż. John
Landis, wyk. John Belushi,
Dan Aykroyd, Carrie Fisher,
Donald Dunn, Murphy
Dunne, Kathleen Freeman,
John Candy, James Brown,
Cab Calloway, Aretha
Franklin, Ray Charles

06:00 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 07:35 Kurczak Mały
09:20 Królewna Śnieżka
11:00 Straszny dom
12:55 Zaklęty książę Martin Już
od pięciuset lat zamieniony
w żabę książę czeka na swoją
wybrankę, która go pocałuje
i w ten sposób przywróci
mu ludzkie kształty. 14:55
Dżungla 16:45 Tylko ty
19:00 Galileo 20:00 Wciąż ją
kocham Porywająca historia
o miłości na przekór przeciwnościom losu w reżyserii
trzykrotnie nominowanego
do Oscara Lasse Hallströma
na podstawie bestsellerowej
powieści Nicholasa Sparksa.
22:25 M jak morderca
00:25 Kill Bill Pewnego dnia
płatna zabójczyni o pseudonimie „Czarna Mamba”,
należąca do Plutonu Śmiercionośnych Żmij dowiaduje
się, że jest w ciąży.
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FILM SF

12:35 Miłość na Gwiazdkę
- ﬁlm obyczajowy
14:05 Z pamięci - felieton
14:15 Święta wśród dzikiej
przyrody - ﬁlm
15:20 Poszukiwany
poszukiwana
17:00 Teleexpress
17:30 Uwierz w Świętego
Mikołaja - koncert
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Osiecka - serial TVP
21:15 Dzień dobry,
kocham cię
- komedia
23:00 Ostatni pasażer
- thriller
00:45 Weź pieska na święta
- ﬁlm obyczajowy
02:20 Miłość na Gwiazdkę
- ﬁlm obyczajowy

18:25 Wymarzone święta
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2018,
reż. David Jackson,
wyk. Caitlin Thompson
20:00 Szalona 30-tka
zespołu Boys
- koncert
22:10 Wybuchowa para
- komedia sensacyjna,
prod. USA, 2010
00:05 Wyścig z czasem
- ﬁlm kryminalny
02:00 Gambit,
czyli jak ograć króla
- komedia, prod. USA,
2012, reż. Michael
Hoﬀ man
03:40 Świąteczna
zamiana
- komedia, prod. USA
05:10 Zakończenie dnia

15:05 Masz wiadomość
- ﬁlm komedia, USA,
1998, reż. Nora Ephron,
wyk. Tom Hanks
17:25 Kolekcja smaków
18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 #TVNpomagajmysobie
20:05 Holiday
- ﬁlm komedia
22:55 Złe Mamuśki II:
Jak przetrwać
święta - ﬁlm
01:00 To właśnie miłość
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, 2003
03:35 Ostatni smok
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1996, reż. Rob Cohen

20:05 Iron Man 3
Niezastąpiony
Robert Downey Jr.
powraca w roli miliardera
i genialnego wynalazcy
Tony’ego Starka w trzeciej
części historii ze świata
Marvela.
22:55 Point Break
- na fali
Johnny Utah, to agent FBI,
były wyczynowiec, który
po śmierci kolegi porzucił
kaskaderskie popisy.
Mężczyzna prowadzi
śledztwo w sprawie
napadów, dokonywanych
przez ludzi, którym nie
straszna jest śmierć i
skrajne emocje.
01:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

20:00 Bilet do kina
- Cudowny chłopak
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Hongkong, USA,
2017
22:05 Warszawskie Combo
Taneczne - koncert
23:15 Chaplin na Bali - ﬁlm
00:15 Urodzeni artyści
- Zoﬁa i Magdalena
Forteckie
00:45 Małe kobietki - dramat,
prod. USA, 1994, reż.
Gillian Armstrong, wyk.
Winona Ryder, Susan
Sarandon, Christian Bale
02:50 Kolęda domowa
03:25 Nasza młodsza siostra ﬁlm obyczajowy
05:40 Teledysk
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura

17:40 Giganci ze stali
Charlie, zajmujący
się organizowaniem
nielegalnych bitew
robotów, odkrywa,
że ma 11-letniego syna.
Chłopak przekonuje
ojca do wzięcia udziału
w mistrzostwach walk
cyborgów.
20:00 Parker
22:05 W obronie własnej
23:50 Angielska robota
01:50 Castle
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:00 Dyżur - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny

15:40 Grawitacja - ﬁlm S-F,
USA, Wielka Brytania
2013, reż. Alfonso Cuarón,
wyk. Sandra Bullock,
George Clooney, Ed Harris
17:35 Praktykant - ﬁlm
komedia, USA 2015
20:00 Batman: Początek
- ﬁlm przygodowy, USA
2005, reż. Christopher
Nolan, wyk. Michael Caine,
Liam Neeson
22:55 Góra Dantego
- ﬁlm katastroﬁczny, USA
1997, reż. Roger Donaldson, wyk. Pierce Brosnan,
Linda Hamilton
01:10 Żelazny orzeł II
- ﬁlm sensacyjny
03:10 Druga strona
medalu
- talk show

TV Trwam
09:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej 10:30
Świąteczny duch 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Jasełka
tradycyjne 14:20 Święta za
dolara 16:00 Informacje dnia
16:10 Ocalić od zapomnienia
16:20 Dobrze ześ się Jezu
pod Giewontem narodził
16:50 Kantata „Cicha noc”
17:05 Ukryte treści 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Motywy Bożego
Narodzenia zawarte
w sztuce Bazyliki Santa Maria
Maggiore w Rzymie 18:55
Kolory Świętości 19:00 Tam
gdzie gwiazda goreje 19:30
Jezus - Królestwo bez granic
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Życzenia
Bożonarodzeniowe Pasterzy
Kościoła Katolickiego
w Polsce 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

27 grudnia

TVP 1

TVP 2

06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Piotr Małachowski.
Człowiek z diamentu
09:05 Gwiazdy kolędują
w Zakopanem
10:05 Stulecie Winnych
- serial TVP
10:55 Słowo na niedzielę
- O gwiazdach, patrzeniu
i pszenicy
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Rwanda 2020
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Ostoja
11:10 Dotka. Zebra w kropki
12:05 Gwiazdy w południe
- Wpływ księżyca - ﬁlm
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Odcinek Świąteczny
- widowisko muzyczne
16:10 Świąteczny Koncert
Życzeń - koncert
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Kabaret. Super Show
Dwójki

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

15:10 Miłość w Laponii
- komedia romantyczna,
prod. Francja, 2017
17:00 Teleexpress
17:30 Uwierz w Świętego
Mikołaja - koncert
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Osiecka
- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka
- Sisi - ﬁlm kostiumowy
00:05 Reguła milczenia
- dramat, prod. USA, 2012,
reż. Robert Redford
02:15 Miłość w Laponii
- komedia romantyczna,
prod. Francja, 2017
04:00 Jaka to melodia?
04:50 Z pamięci
04:55 Zakończenie

21:50 Dla ciebie wszystko
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2014,
reż. Michael Hoﬀ man
24:00 Robbie Williams
Christmas Present.
Gala Piosenek
Świątecznych
- koncert
01:05 Legalna blondynka 2
- komedia, prod. USA,
2003, reż. Charles
Herman-Wurmfeld,
wyk. Bob Newhart, Reese
Witherspoon, Sally Field,
Jessica Cauﬁel
02:50 Wyścig z czasem - ﬁlm
kryminalny, prod. USA,
2003, reż. Carl Franklin,
wyk. Denzel Washington,
Eva Mendes
04:35 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
05:35
07:35
08:05
08:10

09:50
10:25
11:40
12:40

14:50

Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Psy i koty - ﬁlm rodzinny,
USA, 2001, reż. Lawrence
Guterman, wyk. Jeﬀ Goldblum, Elizabeth Perkins,
Alexander Pollock
Kolekcja smaków
Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
Totalne remonty
Szelągowskiej
Piotruś: Wyprawa
do Nibylandii - ﬁlm
przygodowy, Australia,
USA, Wielka Brytania
Pingwiny z Madagaskaru - ﬁlm komedia, USA,
2014, reż. Eric Darnell,
Simon J. Smith, wyk. Tom
McGrath, Chris Miller,
Christopher Knights,
Conrad Vernon, John
Malkovich, Benedict
Cumberbatch

FILM PRZYGODOWY

16:35 Królewna Śnieżka
i łowca
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2012
19:00 Fakty
19:40 Raport smogowy
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Charlie i fabryka
czekolady
- ﬁlm przygodowy
22:20 Kontakt
- ﬁlm S-F, USA, 1997,
reż. Robert Zemeckis,
wyk. Jodie Foster,
Matthew McConaughey,
James Woods, John Hurt,
Tom Skerritt, Angela
Bassett
01:25 Kuba Wojewódzki
- talk show rozrywkowy
02:25 Uwaga! - magazyn
02:40 Noc magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Bella i Sebastian
Opowieść o przyjaźni
chłopca i psa w reżyserii
Nicolasa Vaniera . Francja,
rok 1943. Sebastian mieszka z dziadkiem Césarem
w niewielkiej alpejskiej
wiosce w pobliżu granicy
szwajcarskiej. Od pewnego czasu spokój tutejszych
mieszkańców burzy wieść
o grasującym w okolicy
dzikim zwierzęciu, które
zabija owce.
10:55 Kevin sam w domu
12:50 Dziadek do orzechów
i cztery królestwa
15:05 Iron Man 3
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Opolska Noc
Kabaretowa
- Uśmiech z Opola

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna z
cerkwi w Krakowie
08:25 Od ucha do ucha
11:20 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
11:50 Kolędy z Mazowszem
12:20 Aleksander Wielki
- ﬁlm fabularny
14:40 Halka - reż. Mariusz
Treliński - opera
17:15 Niedziela z... SBB
18:05 Niedziela z... SBB
- Scena muzyczna - SBB
- koncert
19:00 David Copperﬁeld
- serial kostiumowy
20:00 Podróż na sto stóp
- komedia, prod. Indie
22:05 Trzeci punkt widzenia
22:35 Visconti - między
prawdą a pasją - ﬁlm
23:50 Teraz animacje!
- Niezapominajki - ﬁlm
23:55 Teraz animacje!
- Antarktyda - ﬁlm

05:50 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający o
dwójce przyjaciół, którzy
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Z kolei ich żony prowadzą
mały salon fryzjerski.
07:40 Gwiazdka z Holly
09:15 Żona pastora
11:25 Szczęśliwego
Nowego Roku
Bohater spędza w więzieniu około sześciu lat. Po
wcześniejszym zwolnieniu
kieruje się do mieszkania,
które należy do jego
ukochanej Françoise
(Françoise Fabian).
Zastaje tam jednak obcego
mężczyznę, bez słowa
wychodzi więc z bydynku
i idzie do kabaretu Michou.
13:20 Najpiękniejsze
baśnie: Dziewczynka z
zapałkami

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:35 Kosmiczny
wykop
09:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:05 Kolędy
z Białegostoku
13:00 Rio Bravo - ﬁlm western,
USA 1959, reż. Howard
Hawks, wyk. John Wayne,
Dean Martin, Ricky Nelson,
Angie Dickinson, Walter
Brennan, Ward Bond
15:50 Sknerus - ﬁlm komedia,
USA 1994, reż. Jonathan
Lynn, wyk. Michael J. Fox,
Kirk Douglas, Nancy Travis,
Olivia D’Abo, Bob Balaban,
Ed Begley Jr.
18:05 Wehikuł czasu - ﬁlm
S-F, USA 2002, reż. Simon
Wells, wyk. Guy Pearce

FILM SENSACYJNY
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22:10 Gliniarz z Beverly
Hills 3
Axel Foley, nieujarzmiony
detektyw z Detroit, znów
nawiedza Beverly Hills,
ku wściekłości lokalnego
szeryfa. Tropiąc złodziei
samochodów, odkrywa,
że są to ci sami bandyci,
którzy zabili jego szefa.
00:25 Baby Driver
Baby to utalentowany
młody kierowca,
który zarabia na życie
udziałem w napadach.
Przez życie prowadzi go
muzyka.
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

00:20 Kino nocne - Nawet
góry przeminą
- dramat, prod. Chiny,
Francja, Japonia, 2015,
reż. Zhangke Jia,
wyk. Tao Zhao, Yi Zhang
02:35 Złodziej
- dramat,
prod. Polska, 1988,
reż. Wiesław Helak,
wyk. Jerzy Obrazcow,
Halina Gryglaszewska,
Franciszek Pieczka,
Ryszard Kotys, Jerzy
Bończak, Robert Lebioda,
Teoﬁla Wnęk, Jerzy Turek,
Włodzimierz Musiał, Piotr
Stefaniak
04:50 Teledysk
05:45 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura
05:51 Zakończenie dnia

14:25 Królewskie święta
- ﬁlm obyczajowy
15:55 Asterix i Obelix
kontra Cezar
17:55 Asterix i Obelix:
Misja Kleopatra
20:00 Transporter
21:55 Czarny pies
23:30 Uciec, ale dokąd?
01:25 Dyżur - serial
dokumentalny
02:40 Taki jest świat
- program informacyjny
03:15 Na jedwabnym
szlaku
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Romeo musi umrzeć
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA 2000,
reż. Andrzej Bartkowiak,
wyk. Jet Li, Aaliyah, Delroy
Lindo, Isaiah Washington,
Russell Wong,
D.B. Woodside
22:20 Król Skorpion II:
Narodziny wojownika
- ﬁlm przygodowy,
USA/RPA/Niemcy 2008,
reż. Russell Mulcahy,
wyk. Michael Copon,
Karen David, Simon
Quarterman,
Tom Wu
00:35 Druga strona
medalu
- talk show
02:20 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Zaklęty
książę 09:00 Flintstonowie:
Niech żyje Rock Vegas! 10:55
Jaś Fasola 11:25 Galileo
13:25 STOP Drogówka 14:30
Quest Nowy Jork, lata 20.
ubiegłego wieku.
16:30 Tristan i Izolda 19:00 Galileo 20:00 Szybcy i martwi
Herod, szeryf i faktyczny
władca miasta Redemption,
uczynił je rajem dla
bandytów i rzezimieszków
wszelkiej maści. W zamian za
swoją wyrozumiałość Herod
dostaje od chronionych
przestępców połowę ich
dochodów. Co roku, aby wyeliminować rywali i utrzymać
swoją pozycję w miasteczku,
szeryf organizuje zawody
strzeleckie. 22:20 Kill Bill
2 01:00 Najdziwniejsze zwierzęta świata 02:10 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:35
Kolędowanie z Włodkiem
Pawlikiem 11:35 Jesteśmy
katolikami - Boże Narodzenie
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:00 Wędrówka pielgrzyma
15:55 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Tam,
gdzie Bóg płacze 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień
19:30 Jezus - Królestwo bez
granic 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kolory Świętości 21:00 Apel
Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej
Górze 21:20 Informacje dnia
21:40 Niepodzielny

24
poniedziałek

28 grudnia
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TVP 1

TVP 2

05:15 Singapur - miasto
przyszłości - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja
06:05 Życie lasu. Ptaki
- ﬁlm dokumentalny
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
08:30 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - Prosto w serce
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce - Superszybki sokół wędrowny
- ﬁlm dokumentalny

05:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Coś dla Ciebie
- magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 mini audycja
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Coś dla Ciebie- magazyn
15:00 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP

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 Koncert kolęd
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Wesołych Świąt - spektakl
22:25 Świat bez ﬁkcji
- Ślub za milion dolarów
- ﬁlm dokumentalny
23:30 Warto rozmawiać
00:30 Sisi - ﬁlm kostiumowy

15:10 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
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
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 O mnie się nie martw
22:50 Dobrze się
kłamie w miłym
towarzystwie
00:35 Warto kochać - serial
01:35 Dla ciebie wszystko
- ﬁlm obyczajowy
03:35 Zakończenie

TVN
04:50
05:05
05:35
05:45
07:00
08:00
11:30
12:30
13:30
14:25
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:50
19:55
20:10

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

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Pasażer 57
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1992, reż. Kevin
Hooks, wyk. Wesley
Snipes, Bruce Payne, Tom
Sizemore, Alex Datcher,
Bruce Greenwood,
Elizabeth Hurley
23:15 Steve Jobs - ﬁlm
obyczajowy, USA,
Wielka Brytania, 2015, reż.
Danny Boyle, wyk. Michael
Fassbender, Kate Winslet,
Seth Rogen, Jeﬀ Daniels,
Michael Stuhlbarg
01:40 Na granicy światów
02:35 Uwaga! - magazyn
02:55 Noc magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
- serial obyczajowy
prod. Polska
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Rower z Pekinu
- dramat
10:00 Reżyserzy - Akira Kurosawa - cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania
11:00 Ogniem i mieczem
- serial TVP
13:30 Szlakiem Kolberga
- Alicja Majewska
14:00 Niedziela z.... SBB
14:55 Zaginione Skarby
- Architektura, Rzeźba
i Malarstwo” - ﬁlm
15:05 Cykl o Leopoldzie
Tyrmandzie
15:55 Bracia Lumiere
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Małe kobietki
- serial kostiumowy
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Labirynt - ﬁlm akcji
22:40 Kronos - Uroda

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:55 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:25 Kobra - oddział
specjalny
Każdy kolejny odcinek
to odrębna tematyka.
W każdym z nich nie brakuje “zabójczej prędkości”,
efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. Chcą, aby
zawsze na pierwszym miejscu stała sprawiedliwość.
13:10 Zaklinaczka
duchów
14:40 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:20 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 MGA HIT - Baby Driver
Baby to utalentowany
młody kierowca, który
zarabia na życie udziałem
w napadach. Przez życie
prowadzi go muzyka.
To ona pomaga mu
być najlepszym w tym
biznesie.
22:25 G.I. Joe: Odwet
Elitarny oddział
komandosów G. I. Joe
wpada w pułapkę. Zartan,
który potraﬁ wcielić się
w dowolną postać, nadal
udaje prezydenta USA.
00:55 Szklana
pułapka 4.0
03:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

23:25 Panorama kina
polskiego - Ostatnia
rodzina - dramat,
prod. Polska, 2016
01:35 15 Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree
‘72. Nahorny Rondo.
- koncert
01:50 Jazz Jamboree ‘78
- Laboratorium
- koncert
02:40 Żelazna klasyka
- Wypadek - dramat
04:30 Informacje kulturalne
04:55 Dzień pierwszy
- ﬁlm dokumentalny
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:50 Zakończenie

18:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Wasabi: Hubert
zawodowiec
Paryski policjant, Hubert
Fiorentini, przylatuje do
Tokio, by wziąć udział
w pogrzebie dawnej
narzeczonej. Na miejscu
dowiaduje się, że ma
nastoletnią córkę, którą
ściga japońska maﬁa.
21:45 Piąty element
00:00 Człowiek ringu
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
03:15 Z archiwum
policji - serial
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:35 Pokolenie
mistrzów
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Kosmiczny wykop
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 Szkoła
- obyczajowy
16:35 19 + - obyczajowy
17:45 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Ten moment
19:00 Starsza pani musi
ﬁknąć
FILM WOJENNY

20:00 Karbala
- ﬁlm wojenny,
Polska, Bułgaria 2015,
reż. Krzysztof Łukaszewicz, wyk. Bartłomiej
Topa, Antoni Królikowski,
Hristo Shopov
22:30 Jonah Hex
- ﬁlm western,
USA 2010, reż. Jimmy
Hayward, wyk. Josh Brolin,
John Malkovich, Megan
Fox, Michael Fassbender,
Will Arnett
00:05 Niewierni
- serial, USA
01:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Dzielna Mysz 06:25
Buddy, pies na gole 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 14:55
STOP Drogówka 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial
21:00 Zatopieni Chris Cody
jest jednym z najlepszych
żołnierzy-najemników na
świecie. Jego metody pracy
bywają jednak dla przełożonych zbyt kontrowersyjne.
Po ostatniej akcji, w czasie
której wielokrotnie złamał
prawo, miarka się przebrała
i Chris traﬁ ł do wojskowego
więzienia. Dostaje jednak od
rządu USA ultimatum. 23:05
Ryzykanci

TV Trwam
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
Wodzirejski maraton 12:50
Galilejczyk - prezentuje Keith
Garner
13:20 100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 Koncert kolędowy
15:30 Boże Narodzenie
w Indiach 15:50 100
cudownych miejsc na świecie
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25 Kolory Świętości 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Singapur - miasto
przyszłości
- ﬁlm dokumentalny
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - Blef - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Głód Słowa
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 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:00 Va Banque - teleturniej
14:30 Operacja Zdrowie
- magazyn medyczny
15:00 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
15:05 Koło Fortuny

05:15 Uwaga!
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwód. Walka
o wszystko
13:30 Szpital
14:25 Detektywi - program
kryminalny
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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
Serial kryminalny,
w którym opowiadane
historie inspirowane
są autentycznymi
wydarzeniami. Tam, gdzie
policja jest bezradna, do
akcji wkraczają detektywi
najbardziej znanego biura
detektywistycznego z
Bronisławem Malanowskim na czele.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

MAGAZYN

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:10 Skoki Narciarskie
17:35 Teleexpress
17:40 Skoki Narciarskie
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
21:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Zemsta szeryfa
01:50 Kumple na zabój - ﬁlm
03:35 Magazyn Ekspresu
Reporterów
04:25 Notacje

15:10 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
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
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Kiedy zakwitną gwiazdy - ﬁlm obyczajowy,
prod. Kanada, 2018
22:50 Ludzkie historie - Pieniężno. Polscy misjonarze
00:15 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
01:05 Rodzinka.pl - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 W sieci kłamstw
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2008,
reż. Ridley Scott,
wyk. Leonardo DiCaprio,
Russell Crowe, Mark
Strong, Golshifteh
Farahani, Oscar Isaac
00:05 Kuba Wojewódzki
- talk show
01:05 Uprowadzona
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:25 Noc magii

18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Szklana pułapka 4.0
Internetowi superhakerzey umieszczają w swoim
blogu plan zniszczenia
naszej cywilizacji.
22:50 13 - thriller
Vince przypadkowo
dowiaduje się o istnieniu
tajemniczej koperty, dzięki
której można zarobić
mnóstwo pieniędzy.
00:55 Grzanie ławy
02:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

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

11:00
13:10

15:00
15:50

17:30
17:50
18:30

Teledyski
Informacje kulturalne
Film dokumentalny
Latająca maszyna
- ﬁlm animowany, prod.
Polska, Wielka Brytania,
Chiny, Norwegia, 2011
Ogniem i mieczem
- serial TVP
Lekcje pana Kuki - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
Austria, 2007, reż. Dariusz
Gajewski, wyk. Łukasz
Garlicki, August Diehl
Cykl o Leopoldzie
Tyrmandzie
Kolorowe wzgórza
- dramat, prod. Kolumbia,
Panama, 2010, reż. Carlos
Cesar Arbelaez, wyk.
Norlberto Sanchez
Co dalej? - Czy zimą grozi
nam pandemia depresji program publicystyczny
Kronos - Uroda
Informacje kulturalne

SERIAL KOSTIUMOWY

18:55 Małe kobietki
- serial kostiumowy
20:00 Batsheva Dance
Company - Last Work
- balet, prod. Francja,
2017
21:20 Lekkie obyczaje
- Kalifornia - dramat,
prod. Brazylia, 2015
23:00 Co dalej? - Czy zimą grozi
nam pandemia depresji
23:20 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
23:45 Młoda Polska
00:30 Panorama
kina polskiego
- Ostatnia rodzina
- dramat
02:40 Kino nocne - Nibelungi:
Śmierć Zygfryda
- ﬁlm fabularny
05:15 Teledyski

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:55 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
10:25 Kobra - oddział
specjalny
Serial opowiada o
przygodach policjantów
patrolujących autostradę,
którzy często uczestniczą
w ciężkich sprawach
kryminalnych i szalonych
pościgach. Nasycony jest
efektami specjalnymi i
szybką akcją. Jednak mimo
kryminalnego tematu
serialu, jest w nim wiele
wątków humorystycznych
wplątanych w akcje; jest
to jedna z cech, która
pozwala Kobrze pomimo
upływu lat wciąż cieszyć
się dużą popularnością i
można go uznać za jeden
z najlepszych seriali
niemieckich.
SERIAL OBYCZAJOWY

13:05 Zaklinaczka duchów
- serial obyczajowy
14:40 Lombard. Życie
pod zastaw
16:20 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:05 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Moje skarby
21:35 Śniadanie do łóżka
23:00 Wyścig szczurów
01:00 Zawieszeni
na drzewie
02:50 Dyżur - serial
dokumentalny
03:45 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
04:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:35 Pokolenie mistrzów
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 Szkoła - obyczajowy
16:35 19 + - obyczajowy
17:45 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Ten moment
19:00 Starsza pani musi
ﬁknąć
20:00 Pamięć absolutna
- ﬁlm S-F, USA 1990
FILM PRZYGODOWY

22:20 Batman:
Początek
- ﬁlm przygodowy,
USA 2005, reż. Christopher
Nolan, wyk. Michael
Caine, Liam Neeson, Katie
Holmes, Christian Bale,
Gary Oldman, Cillian
Murphy, Tom Wilkinson,
Morgan Freeman, Ken
Watanabe, Rutger Hauer,
Linus Roache
Historia milionera Bruce’a
Wayne’a, który przemienia
się w Batmana - postrach
przestępców Gotham City.
01:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Kosmaty zawodnik 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety ąsiadów 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 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Cenny
ładunek Po nieudanym skoku
Eddie, brutalny gangster,
ściga piękną złodziejkę,
Karen, która go wystawiła.
Karen postanawia odzyskać
zaufanie Eddiego i w tym
celu zleca swojemu byłemu
chłopakowi kradzież przesyłki z rzadkimi klejnotami.
23:00 Ryzykanci 00:40 Galileo 01:50 STOP Drogówka
02:50 Trans World Sport

TV Trwam
10:45 Zew natury 11:05
Mocni w wierze 11:35 Myśląc
Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Spis powszechny
i gwiazda 13:10 100 cudownych miejsc na świecie 13:20
Kolory Świętości 13:25
Święty na każdy dzień 13:30
Msza Święta
14:30 „Cicha noc, święta noc”
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30 Kalejdoskop Młodych 16:50 Boże
Narodzenie w Indiach 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

25
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Sekrety najwyższych
wieżowców na świecie.
Ponad chmurami
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- Boże Narodzenie
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 - Ubezwłasnowolniona - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce

04:50 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 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:05 Koło Fortuny - extra
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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
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
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Koncert kolęd
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - Zabójcza
kwarantanna
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test
o Sylwestrze
22:30 Historia bez tajemnic
23:30 To nie ja zabiłam - ﬁlm
01:10 Witamy na Hawajach
02:55 Okupowani - serial

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:50 27 sukienek
- komedia, prod. USA,
2008, reż. Anne Fletcher,
wyk. Katherine Heigl,
Judy Greer, James
Marsden
22:55 Kino relaks - Córka
mojego kumpla - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA,
2011, reż. Julian Farino,
wyk. Hugh Laurie, Oliver
Platt, Catherine Keener
00:35 Terror w podziemiach serial, prod. Dania, 2017
01:30 Moje pokolenie
03:05 Aida - serial komediowy
03:55 Zakończenie

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Ścigana
- ﬁlm sensacyjny,
USA 2012, reż. Steven
Soderbergh, wyk. Gina
Carano, Ewan McGregor,
Channing Tatum, Antonio
Banderas, Michael Douglas
23:20 Poszukiwany
- ﬁlm sensacyjny,
USA 1997, reż. David
Hogan, wyk. Keenen
Ivory Wayans, Jon Voight,
Jill Hennessy, Paul
Sorvino, Robert Culp, Eric
Robert
01:25 Eko historia
01:30 Uwaga!
- magazyn
01:50 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Hancock
Hancock mógłby ocalić
wiele ludzkich istnień,
zawsze jednak, każda
z jego akcji pozostawia
straty...
FILM OBYCZAJOWY

22:00 Mr. Deeds - milioner
z przypadku
- ﬁlm obyczajowy
Longfellow Deeds,
właściciel pizzerii
w małym miasteczku
w stanie New Hampshire,
dowiaduje się pewnego
dnia, że jest jedynym
spadkobiercą swojego
zmarłego niedawno wuja
i musi przejąć kontrolę
nad potężną medialną
korporacją.
00:10 W rytmie
Hip-Hopu
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

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

11:00
13:05
14:20
14:30
15:05
15:50
17:30
17:55
18:30
18:55

Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Niedziela z... SBB
Kocie ślady - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 1971,
reż. Paweł Komorowski,
wyk. Janusz Gajos, Mieczysław Pawlikowski
W pustyni i w puszczy
- serial przygodowy TVP
Film fabularny
Którędy po sztukę
- Cavallino - magazyn
Tamte lata, tamte dni Maja Komorowska
Cykl o Leopoldzie
Tyrmandzie
W syberyjskich lasach
Co dalej? - program
publicystyczny
Urodzeni artyści
- Zoﬁa i Magdalena
Forteckie
Informacje
kulturalne
Małe kobietki- serial
DRAMAT

20:00 Na wschód od
Hollywood - Enklawa
- dramat, prod. Niemcy,
Serbia, 2015
21:45 Więcej niż ﬁkcja
- Andriej Tarkowski.
W świątyni kina - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Szwecja, Rosja, 2019,
reż. Andrey Tarkovsky
23:30 Co dalej? - program
publicystyczny
23:50 Jazz - Jazz Jamboree ‘70
00:20 28 Międzynarodowy
Festiwal Muzyki
Jazzowej Jazz Jamboree ‘86
00:55 Informacje kulturalne
01:30 Lekkie obyczaje
- Kalifornia - dramat
03:10 Kino nocne - Nibelungi:
Zemsta Krymhildy - ﬁlm

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:50 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.
10:25 Kobra - oddział
specjalny
13:05 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
SERIAL OBYCZAJOWY

14:40 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:20 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Transporter
21:50 Teoria chaosu
23:50 Debiutant
02:25 Dyżur - serial
dokumentalny
03:35 Taki jest świat
- program informacyjny
04:15 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:00 Mango
telezakupy
06:35 Pokolenie mistrzów
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 Szkoła
- obyczajowy
16:35 19 + - obyczajowy
17:45 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Ten moment
19:00 Starsza pani musi
ﬁknąć
FILM SF

20:00 Grawitacja
- ﬁlm S-F, USA,
Wielka Brytania 2013,
reż. Alfonso Cuarón,
wyk. Sandra Bullock,
George Clooney,
Ed Harris
21:55 Grzesznica
- serial, USA
23:45 Gra o przeżycie
- ﬁlm sensacyjny,
USA 1994, reż. Ernest
Dickerson, wyk. Ice-T,
Rutger Hauer, Gary Busey,
Charles S. Dutton,
F. Murray Abraham, John
C. McGinley
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:20 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Pup Star 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 - magazyn 15:55
Kobra - oddział specjalny
17:00 Nowe Sekrety
Sąsiadów 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Quest Nowy Jork, lata 20.
ubiegłego wieku. Historia
Chrisa Dubois, młodego chłopaka, który uciekając przed
gangsterami dostaje się na
statek płynący do Hong Kongu. 23:05 Anatomia głupoty
według Richarda Hammonda
01:05 STOP Drogówka 02:05
Graﬃti 02:25 TOP 10 Lista
Przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
11:00 Świat na wyciągnięcie
ręki 11:20 Kabwe 11:25 Myśląc Ojczyzna 11:40 Prosto
o gospodarce 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Święta Rita z Casci przejmująca droga wiary
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze 14:30 Podróż
Jessiki 15:55 Kolory Świętości 16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 16:30
Galilejczyk - prezentuje Keith
Garner 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

31 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Sekrety najwyższych
wieżowców na świecie.
Ponad chmurami
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
- magazyn
07:55 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
08:50 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
09:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
10:30 Kasta - Zabójcza
kwarantanna
11:05 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody,
odc. 2 Potężne skrzydła.
Żuraw koroniasty.
Afryka - serial

05:45 Cafe piosenka
- talk-show
06:20 Marsz pingwinów 2:
Przygoda na krańcu
świata
- ﬁlm przygodowy
07:55 Pytanie
na śniadanie
11:05 Panorama
11:15 Pytanie
na śniadanie
11:55 Gwiazdy w południe
- Sułtani westernu
- komedia,
prod. USA, 1991, reż. Ron
Underwood, wyk. Billy
Cristal, Daniel Stern, Bruno
Kirby
14:00 Familiada
- teleturniej
prod. Polska
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:20 Szansa na sukces.
Opole - Natalia
Kukulska - widowisko

05:40 Mango - telezakupy
06:55 Eko historia
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
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 - program
kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:20 Uwaga! koronawirus
19:50 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
Akcja serialu dzieje się
w Warszawie, największym, najbogatszym,
ale także - jak wynika
z policyjnych statystyk
- najniebezpieczniejszym
mieście w Polsce.
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
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

07:00 Muzyczne poranki
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni Maja Komorowska
09:10 W syberyjskich lasach
11:00 W pustyni i w puszczy
- serial przygodowy TVP
13:25 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
14:05 Rita Hayworth, bogini
miłości - ﬁlm
15:15 Gilda - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 1946, reż.
Charles Vidor, wyk. Rita
Hayworth, Glenn Ford,
George Macready, Joseph
Calleia, Steven Geray
17:10 Queen podbija świat ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2017, reż.
Christopher Bird
18:15 Którędy po sztukę
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Bitwa tenowrów
na róże
20:00 Tego się nie wytnie

06:00 Nash Bridges - serial
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Bijący rekordy popularności, bezkonkurencyjny
w swojej kategorii serial
Lombard. Życie pod zastaw. W nowych odcinkach
jak zawsze emocjonujące
wątki oraz perypetie
głównych bohaterów,
ze Zbigniewem Buczkowskim na czele.
10:40 Człowiek
w żelaznej masce
We Francji źle się dzieje,
ale Ludwik XIV tego nie
dostrzega. Pochłonięty
rozrywkami zamyka oczy
na cierpienie poddanych,
więc muszkieterowie
postanawiają wziąć
sprawy w swoje ręce.
13:05 Przygoda
na Antarktydzie

KOMEDIA

KOMEDIA

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

11:55 Wakacje Waltera
- komedia, prod. USA
13:50 Gorączka sobotniej
nocy - ﬁlm muzyczny
16:00 Rolnik szuka żony
- reality show
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:15 Transporter:
Nowa moc - ﬁlm akcji
22:00 Witamy na Hawajach
23:55 Sylwester
z Dwójką
00:15 Pole rażenia - ﬁlm
kryminalny, prod. USA
02:05 Kiedy Harry poznał
Sally - komedia
03:50 Jaka to melodia?

16:25 Dzięki Bogu
już piątek
- komedia
prod. USA, 1978,
wyk. Jeﬀ Goldblum,
Donna Summer
W piątkowy wieczór
goście schodzą się
do lokalnego klubu,
by wziąć udział w konkursie tańca disco.
18:00 Panorama
- program informacyjny
prod. Polska
18:30 Sylwestrowe Hity
- program rozrywkowy
prod. Polska
19:55 Sylwester Marzeń
z Dwójką
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Nigdy w życiu!
- ﬁlm komedia, Polska
2004, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Danuta Stenka,
Artur Żmijewski
22:05 Pieniądze to nie
wszystko
- ﬁlm komedia,
Polska 2001, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Marek
Kondrat, Stanisława
Celińska
00:05 American Pie II
- ﬁlm komedia, USA
2001, reż. James
B. Rogers, wyk. Jason
Biggs
02:00 Świadek koronny
- ﬁlm sensacyjny,
Polska 2007, reż. Jarosław
Sypniewski
03:55 Uwaga! - magazyn

18:00 Pierwsza miłość
Marysia opuszcza
rodzinną wieś i przenosi
się do Wrocławia, by
studiować medycynę.
W nowym miejscu kobieta
poznaje Pawła, który
zdobywa jej serce.
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:50 Pogoda
19:55 Sylwestrowa Moc
Przebojów 2020
01:00 Od Sylwestra
do Sylwestra.
Najlepsze hity do tańca
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

21:30 Pół żartem, pół serio
- komedia, prod. USA,
1959, reż. Billy Wilder,
wyk. Tony Curtis, Jack
Lemmon, Marylin Monroe,
Edward G. Robinson,
Billy Gray
23:40 Scena muzyczna
- Bum BumOrkestar
- koncert
00:35 Scena muzyczna
01:35 Genesis: When
in Rome - koncert
03:15 Bee Gees - One For All
Tour. Live in Australia
- koncert, prod. Wielka
Brytania, 1989
05:15 Informacje kulturalne
05:35 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:45 Zakończenie

15:10 Pamiętnik
księżniczki
Nastolatka z San Francisco,
Mia, dowiaduje się, że
ojciec, którego nie znała,
był następcą tronu małego
państewka i że po jego
śmierci to ona jest jedyną
spadkobierczynią.
17:20 Robin Hood:
Książę złodziei
- ﬁlm przygodowy
20:00 Taxi
00:25 Showgirls
03:00 Biesiada na cztery
pory roku
03:55 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:50 Na jedwabnym
szlaku
- program dokumentalny

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:35 Pokolenie mistrzów
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
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 Szkoła
- obyczajowy
16:35 19 + - obyczajowy
17:45 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Ten moment
19:00 Starsza pani musi
ﬁknąć
KOMEDIA

20:00 Listy do M. II
- ﬁlm komedia, Polska
2015, reż. Maciej Dejczer,
wyk. Maciej Stuhr, Roma
Gąsiorowska, Tomasz
Karolak, Agnieszka
Dygant, Piotr Adamczyk,
Maciej Zakościelny, Marta
Żmuda-Trzebiatowska,
Magdalena Lamparska
22:10 Szczęśliwa
Siódemka
- Sylwestrowa noc
z gwiazdami
00:20 Prawie święta - ﬁlm
02:35 Jak się pozbyć
cellulitu - ﬁlm komedia,
Polska 2011, reż. Andrzej
Saramonowicz, wyk.
Magdalena Boczarska,
Dominika Kluźniak, Maja
Hirsch, Tomasz Kot

TV 4
06:00 Dzielna Mysz 06:25 Małpy
w kosmosie 2 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji Każdy odcinek serialu opowiada inną historię
dotyczącą problemów życia
codziennego, tym razem za
granicą.
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
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Sylwester
z Gwiazdami Kabaretu 23:00
American Hustle 01:55
Egzekutor 03:55 Anatomia
głupoty według Richarda
Hammonda 04:25 TOP 10
Lista Przebojów

TV Trwam
09:30 Brat Franciszek 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Po
stronie prawdy 12:50 Prudnik 13:30 Msza Święta
14:30 Magia świąt 15:55 Kolory
Świętości 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 Wodzirejski
maraton 17:25 Święty na
każdy dzień 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Gala operetkowa 19:25
Kolory Świętości
19:30 Mały Pasterz 19:55
Święty na każdy dzień 20:00
Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
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Dokonał tego przechodząc z
wałbrzyskim zespołem przez
wszystkie szczeble rozgrywkowe: od salonowej elity
po prowincjonalną 3 ligę.
W klubowym biurze przez
lata spotykał się z różnymi
problemami. W okresie gry
w ekstraklasie przez pięć
miesięcy nie otrzymywał
wypłaty, a operację związaną z kontuzją musiał opłacić
sobie sam. Obecne władze
jednak chwali, według niego
klub po latach prowizorki
odrodził się niczym Feniks
z popiołów. Z tego względu Glapiński wciąż jest w
Górniku, ale nieco w innej
roli. Zdjął opaskę kapitana,
zawiesił buty na kołku, ale
szkoli młodzież, pomaga w
codziennym funkcjonowaniu klubu. Zawodowo uczy
wychowania fizycznego i
jest wałbrzyskim radnym.
Wreszcie, po ponad 20 latach intensywnego treningu,
zwolnił. Jak sam przyznaje,
wreszcie postawił na rodzinę, która długo była na
drugim planie.

Fot. Ryszard Burdek

» Rafałowi Glapińskiemu bogatej kariery gratulowali
szefowie PZKosz oraz prezydent Wałbrzycha

Dominik Hołda

Rozdział został zamknięty

Rafał Glapiński profesjonalnie w koszykówkę grał przez 22 lata. Ostatnie zdanie w
długim rozdziale kariery zawodniczej napisał latem tego roku, ale to w ostatnią niedzielę podziękowano mu oficjalnie.
Uroczystość miała miejsce
przed meczem pierwszoligowego Górnika Trans.eu Wałbrzych z Dzikami Warszawa.
Glapińskiemu długowieczności na parkiecie gratulowali
członkowie klubowego zarządu, kibice biało-niebieskich, prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej oraz Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
Wyraźnie wzruszony 38-letni
były już koszykarz otrzymał
sporo upominków, w tym
kilka naprawdę pokaźnych
paczek od fanów.
Glapiński to wychowanek
Górnika. W pierwszej drużynie zadebiutował w wieku
16 lat, na zapleczu ekstraklasy. Zapytany o to wydarzenie, datowane na 1998
rok, nie był w stanie sobie
przypomnieć rywala. Wiadomo natomiast, że pierwsze
punkty dla Górnika zdobył
w wyjazdowym meczu z
Techmetem Częstochowa,
a odważnie przedstawił się
wałbrzyskim kibicom nie-

długo później, gdy trafił dwa
ważne rzuty w starciu z Linodrutem Zabrze. To wszystko
miało miejsce w sezonie
1998/99, a już w 2000 roku
„Glapa” wraz z Górnikiem
sięgnął po srebrny medal
mistrzostw Polski juniorów
starszych. Cztery lata później
odegrał ważną rolę w zespole, który awansował do
1 ligi, a w 2007 świętował z
wałbrzyskim klubem awans
do ekstraklasy. Po roku, na
najwyższym szczeblu rozgrywkowym, został w wieku
26 lat kapitanem Górnika.
Przez kilka sezonów reprezentował barwy innych drużyn, ale wciąż ciągnęło go
w rodzinne strony. W 2013
powrócił do Wałbrzycha,
pomagając odbudowywać
ze zgliszczy lokalną koszykówkę w 3 lidze. Już po
roku grał z biało-niebieskimi
szczebel wyżej, a w 2018
wprowadził ich na zaplecze
ekstraklasy, odbierając nagrodę MVP w rozgrywkach
grupy D. Ostatnie dwa lata

kariery to występy w 1 lidze, gdzie był mentorem
dla młodszych kolegów. W
kampanii 2019/20 wygrał
z Górnikiem te zmagania,
ale wybuch pandemii przeszkodził w promocji klubu
do elity.
Glapiński był znany z kompletnego bzika na punkcie treningu. Przez 22 lata
opuścił ledwie kilka. Wielokrotnie wspominał, że w
zawodowym sporcie musisz
wciąż przekraczać granice wytrzymałości swojego
organizmu. Maksymalny
wysiłek i hektolitry potu wylanego na parkietach kosztowały go zdrowie, serię
operacji. Za rozgrywającym
artroskopia bioder, stawów
skokowych, przepukliny, zerwane ścięgna w dłoni, nie
wspominając „drobnostek”
tj. połamany nos, nadgarstki
czy szycie łuków brwiowych.
W barwach Górnika „Glapa” rozegrał 456 oficjalnych
spotkań – najwięcej w blisko 75-letniej historii klubu.

Rafał Glapiński
Urodzony w 1982 roku, rozgrywający. Kluby: Górnik Wałbrzych (1998-2009), Sokół Łańcut
(2009-2011), Rosa Radom (2011), Śląsk Wrocław (2011-2012), AZS Politechnika Rzeszowska
(2012), MOSiR Krosno (2012-13), Górnik Wałbrzych (2013-2020).
Sukcesy: 456 meczów w barwach Górnika (najwięcej w historii), awans do PLK (2007),
zwycięzca 1 ligi (2020), awans do 1 ligi (2004, 2012, 2018), wicemistrz 1 ligi (2007, 2013),
zdobywca Pucharu PZKosz (2012, 2013, 2014), wicemistrz Polski juniorów starszych (2000),
MVP gr. D 2 ligi (2018), uczestnik Meczu Gwiazd 1 ligi (2007, 2011).
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Fot. Ryszard Burdek

» Damian Cechniak to pewny punkt zespołu,
a pod tablicami jest wręcz niezastąpiony

Dziczyzna rozłożona na stole
Suzuki 1 Liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych nie przestaje
zwyciężać. Wygrana 77:63 z Dzikami Warszawa była
dziewiątą z rzędu! Na przerwę świąteczną biało-niebiescy schodzą w doskonałych nastrojach – z bilansem 13-2 są w czubie tabeli.
Mecz z Dzikami przypadł
na cztery dni przed świętami Bożego Narodzenia.
Rozpieszczani od jakiegoś
czasu wałbr zyscy kibice
zapragnęli jeszcze jednego prezentu, czyli kolejnego zwycięstwa. Górnicy
podeszli do tematu na
poważnie, stawiając pod
choinką wielką paczkę.
Bo jak inaczej nazwać prowadzenie 22:1 z drużyną,
która w grudniu przegrała
tylko raz? Dziki okazały
się wyjątkowo niegroźne,
szybko lądując na ruszcie.
Myśliwym przewodnim
w pierwszej połowie był
Krzysiek Jakóbczyk, któr y w dwadzieścia minut

upolował aż 18 punktów.
Dziki odbiły się od wałbr zyskiej bramy, ale to
żadna sensacja – twierdzy Aqua-Zdrój nie podbił
jeszcze w tym sezonie
nikt.
Po zmianie stron wataha
próbowała szczerzyć kły,
ale było już na to za późno, bo raniona zwierzyna
musiała odrabiać stratę aż
25 punktów. Naczelnym
odyńcem warszawskiej
watahy miał być Patr yk
Gospodarek, jeden z pięciu najlepszych strzelców
Suzuki 1 Ligi. Pr zez 30
minut pojedynku przypominał jednak warchlaka,
bo pierwsze punkty zano-

tował dopiero w połowie
czwartej kwarty.
W pojedynku dwóch
wrocławskich leśników
górą więc ten z Twierdzy
Wałbrzych. Łukasz Grudniewski wygrał 31 z 38
meczów w ciągu niecałych
dwóch sezonów pracy
pod Chełmcem! Dziewięć lat starszy Paweł
Tu r k i e w i c z w s z e d ł
do dzikiego lasu
z przytupem,
wygrywając
ze swoją watahą
trzy pierwsze batalie. Pierwszy roast miał
miejsce w Aqua-Zdroju.
Swoją partię odstr zelił
myśliwy Jakóbczyk, ale z

dubeltówki perfekcyjnie celowali także
Jan Malesa i Damian
Cechniak. Okazało
się, że dzik nie jest
dziki, dzik nie jest
zły, a i kły jakieś
takie widoczne
jedynie pod mi-

kroskopem. Parafrazując Pana Kleksa:
„Kto spotyka w lesie
dzika, ten na drzewo
wcale nie zmyka”.
W y p a t r o s z o n y,
n a f a s z e r o w a n y,

przyprawiony i upieczony
dzik wylądował na wałbrzyskim stole.
Udane polowanie pozwoliło Górnikom umocnić
się w ligowej czołówce.
Wraz z Grupą-Sierleccy
Czarnymi Słupsk legitymują się bilansem 13 wygranych oraz 2 porażek i
ekipie z Pomorza ustępują
jedynie pod względem
małych punktów (choć w
bezpośrednim starciu wyraźnie lepsi byli wałbrzyszanie). Już 2 stycznia
rusza runda rewanżowa
– Górnik podejmie w Wałbrzychu Energę Kotwicę Kołobrzeg. Co ważne,
w 2021 roku zagra aż o
trzy mecze u siebie więcej. Emocji nie powinno
zabraknąć, bo do Aqua-Zdroju wybiera się m.in.
WKK Wrocław, które wygrało z biało-niebieskimi
w stolicy Dolnego Śląska,
a w poprzednim sezonie
jako jedyna ekipa zdobyła halę przy ul. Ratuszowej. Rewanżu za porażkę
we własnym obiekcie (po
niebywałym dreszczowcu) będzie szukać z kolei
zawsze groźny Rawlplug
Sokół Ł ańcut. Suzuki 1
Liga zwalnia więc jedynie
na okres świąteczny. Po
Nowym Roku emocji na
parkiecie nie powinno
zabraknąć.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Dziki Warszawa 77:63 (24:6, 22:15,
17:24, 14:18)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 20, Malesa 13, Cechniak 13, Durski 7, Bojanowski 7, Zywert 7, Wróbel 6,
Koperski 2, Ratajczak 2.
Dominik Hołda

Zlituj się nad nami

Gdy Kamil Zywert bierze się za
rozgrywanie, ze spokojną głową
moglibyście dać mu do ręki nosidełko z noworodkiem w środku. A on
i tak drugą dłonią obsłużyłby idealnym
podaniem kolegę z drużyny i jeszcze zdążył
bobasa bezpiecznie odstawić rodzicom na trybuny. Gość ma oczy dookoła głowy. Gdy jednak
staje na linii rzutów wolnych, to połowa kibiców
bierze się za odmawianie zdrowasiek, a pozostali
przewalają domową apteczkę w poszukiwaniu
kropel waleriany. Nie oszukujmy się, w takich
meczach jak ten z Dzikami jego pudła z wolnych
(1/7 w tym elemencie) niewielkie miały znaczenie,
ale już przeciwko takiemu WKK w styczniu mogą dużo
„zaważyć”. Tak poza tym przeciwko ekipie z Warszawy
Zywert zaliczył mecz, że palce lizać. Miał 10 asyst, 7 zbiórek,
2 przechwyty i wymusił 8 fauli przeciwników. Nie musiał
mieć dwucyfrowej zdobyczy punktowej, a i tak zasłużył
na brawa. Tylko te wolne… Kamil zlituj się nad nami!
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