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Czy wiesz, że…

nym projektantem mody,
tworzy kolekcje i kostiumy,
m.in. do recitalu Ewy Błaszczyk.
Oprócz Poli Raksy swoją
kolekcję mody męskiej przedstawił też Bernard Ford-Hanaoka, który w latach 70. i 80.
XX wieku występował jako
aktor m. in. w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu.
Red

Czytaj str. 14

T y l ko u n a s 3 6 s t r o n !
Takie rzeczy lubimy robić
Na pewno już zauważyliście, że w tym tygodniu WieszCo nieco się „przytyło”. Ten numer
ma aż 36 stron. Nie zrezygnowaliśmy z waszych ulubionych rubryk, a ponadto dołożyliśmy specjalną wkładkę. Taki dodatek, umilający czas przed zbliżającymi się świętami. I,
mamy nadzieję, pomagający w przygotowaniach do Bożego Narodzenia.
Specjalny dodatek to integralna
część gazety. Pomyśleliśmy, że skoro
tak nas lubicie, to my tę sympatię
odwzajemnimy w powiększeniu ilości
stron. Dziś oddajemy do waszych rąk
tygodnik WieszCo w większej objętości. Jesteśmy ciekawi, jak ta formuła
się sprawdzi. Być może za tydzień też
zaszalejemy z 36 stronami. Takie rzeczy
tylko przed świętami. Co tam, przecież

wiecie, że bardzo was szanujemy,
doceniamy i dziękujemy, że jesteście z
nami od ponad roku, więc chociaż w
taki sposób możemy się zrewanżować
za wasze ciepłe słowa.
Koniec roku to dobry czas na wszelkie
podsumowania i zobowiązania. Tym
bardziej gorąco namawiamy was do
korespondowania z nami. Piszcie o rzeczach, o których chcielibyście przeczytać

na łamach naszego tygodnika. My zobowiązujemy się, że każdego maila dokładnie przeczytamy i przeanalizujemy,
a najciekawsze propozycje weźmiemy
„na warsztat”, by stworzyć artykuły.
Niezmiennie wciąż chcemy tworzyć
gazetę wspólnie z wami. Piszcie do nas
na adres: redakcja@wieszco.pl.
To, że nie da się nas przeczytać
w kilka chwil, albo przekartkować i
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POGODA
Wtorek 8.12
Temp. 5/-1
zachmurzenie małe
Środa 9.12
Temp. 5/-1
pochmurno
Czwartek 10.12
Temp. 3/-1
pochmurno

odłożyć na półkę, to wie każdy. Bo
my „dajemy do myślenia”. To dobre
sformułowanie, jeśli chodzi o wersję
papierową naszego tygodnika, ale
możecie nas przecież także czytać w
sieci. Wystarczy, że odwiedzicie stronę:
www.wieszco.pl. Tam znajdziecie nie
tylko najnowszy numer, ale wszystkie
wydania archiwalne WieszCo.
Redakcja

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

RYS: Marcin Skoczek

Raksa przygotowała zestaw
strojów wiosenno-letnich. Panowała w nim kolorystyka
stonowanych beżów, brązów,
zieleni, wszelkiego rodzaju
szarości i czerń. Specjalnym
powodzeniem cieszyła się prezentowana bielizna delikatna,
zwiewna, ozdobiona bawełnianymi koronkami i haftem”.
Pola Raksa jest dyplomowa-

Fot. użyczone (Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa Wałbrzyskiego 1998, nr 5 s. 9)

Pola Raksa, polska aktorka, kojarzona głównie z rolą
Marusi w serialu „Czterej pancerni i pies”, prezentowała w
Zamku Książ swoje projekty odzieży. Pokaz mody miał
miejsce 18 marca 1988 roku
w Sali Balowej. Jak czytamy
w Informatorze Kulturalnym i
Turystycznym Województwa
Wałbrzyskiego: „Dla pań Pola

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Piątek 11.12
Temp. 3/-1
zachmurzenie małe
Sobota 12.12
Temp. 3/-1
zachmurzenie małe
Niedziela 13.12
Temp. 4/-1
zachmurzenie małe
Poniedziałek 14.12
Temp. 3/0
zachmurzenie małe

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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» Od przyszłego roku zapłacimy nową daninę, tzw. opłatę mocową

Stawki opłaty mocowej
dla gospodarstw domowych

Sięgną do kieszeni

nazywany podatkiem od supermarketów. Bo to głównie
ich będzie dotyczył. I znów
stara śpiewka. Jeśli sklepy
wielkopowierzchniowe będą
musiały zapłacić nową daninę
od przychodu, jak myślicie,
na kim sobie powetują te
straty? Dobrze kombinujecie,
konsumenci znów będą musieli głębiej sięgnąć do swoich
portfeli. Przypomnijmy, że od
4 lat toczy się między Polską
a Komisją Europejską batalia o podatek handlowy. Na
pewno wiecie, że handlowcy
apelowali do rządu, by w tym
roku nie decydował się wprowadzać nowego podatku. Bo
obecna sytuacja ekonomiczna
jest dużo gorsza niż ta przed 4
laty. Do tego dochodzi kryzys
spowodowany pandemią
koronawirusa. Ceny wzrosną,
niektórzy stracą pracę, ale
kogo to obchodzi. Ostateczną
decyzję w tej sprawie podejmie Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Na razie pol-

ski rząd czeka, co postanowi
TSUE. Tylko co Kowalskiego
obchodzi jakiś TSUE?
Do tego musicie dołożyć
wyższy abonament RTV, który
wzrośnie o blisko 2 zł, przedsiębiorcy zapłacą też większy
ZUS. Na pewno o kilkanaście
złotych. Nie wiemy, jak będą
kształtowały się ceny paliw
(benzyna, gaz), ile zapłacimy
w sklepach za produkty spożywcze i chemiczne (raczej
nie potanieją), a jeszcze mogą
przecież pójść do góry podatki
lokalne, uzależnione od decyzji radnych w gminach.
Biorąc to wszystko pod uwagę, szykujcie się, że miesięcznie wydawać będziecie na
pewno dużo więcej pieniędzy
niż teraz. O ile więcej? Tego
chyba nikt nie jest w stanie
dokładnie wyliczyć. Zakładając podwyżki cen w sklepach
spowodowane wprowadzeniem podatku handlowego, może to być sporo.
Tomasz Piasecki

Waszych kieszeni. Trzymajcie się za portfele, bo od przyszłego roku miesięcznie
na pewno będziecie więcej wydawać.
Zaczną obowiązywać nowe opłaty, inne
wzrosną, a niewykluczone, że pojawią się
całkiem nowe daniny. W sklepach ceny
raczej też nie spadną. Super, nie ma co!
Czekaliśmy z tym tekstem
tak długo jak tylko się dało,
żeby z jednej strony wszystkie wieści zebrać w jednym
miejscu, z drugiej zaś nie epatować takimi informacjami tuż
przed świętami. Pokażcie nam
osobę, która lubi podwyżki.
No chyba, że pensji. Tych w
przyszłym roku nie należy się
spodziewać. Raczej wyższych
opłat, podatków i cen.
Od 1 stycznia 2021 roku
zacznie obowiązywać nowa
opłata cukrowa. Będzie dotyczyć napojów słodzonych.
Zamierzenie rządu jest takie,
by Polacy mniej kupowali tego
typu produktów. Gdy za kilka
tygodni pójdziecie do sklepu
po Coca Colę lub Fantę, na
pewno zapłacicie za butelkę
więcej niż teraz. Ile? W zależności od pojemności butelki

może to być nawet złotówka
lub więcej. Chociaż opłata
ma uderzyć w producentów
napojów słodzonych, to ci
przerzucą ją na konsumentów.
Nikt o zdrowych zmysłach nie
wierzy przecież, że wezmą ją
„na klatę” i będą dokładać
do interesu. To samo dotyczy opłaty za „małpki”, czyli
wódeczkę lub winko w małej
butelce. Przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe
o pojemności 100, 200 lub
300 ml będą zobowiązani do
zapłacenia nowego podatku.
Nie będziemy was zamęczać
skomplikowanymi przepisami, ale wygląda to tak, że za
„małpkę” o pojemności 200
ml zapłacimy o 2 zł więcej.
O ile bez tych dwóch rzeczy
można jakoś żyć, to bez prądu
ani rusz. Zwłaszcza, że wielu

z nas wciąż pracuje w domach, a dzieciaki kontynuują
naukę zdalną. Wiemy już,
jak będą wyglądać stawki
opłaty mocowej na 2021
rok. Stawki opłaty dla gospodarstw domowych wyniosą
od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Wszystko uzależnione zostanie od rocznego
zużycia energii elektrycznej.
Zerknijcie do tabelki, tam
podajemy wszystkie widełki.
Sami możecie sobie obliczyć, o ile więcej zapłacicie
w przyszłym roku za prąd.
Wielu z pewnością wyjdzie
10,46 zł na miesiąc.
Nie wiemy jeszcze, czy
od 1 stycznia przyszłego
roku zacznie obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej. Kilkakrotnie
przecież już odkładany, a
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- zużycie poniżej 0,5 MWh rocznie – 1,87 zł miesięcznie
- zużycie od 0,5 do 1,2 MWh rocznie – 4,48 zł miesięcznie
- zużycie od 1,2 do 2,8 MWh rocznie – 7,47 zł miesięcznie
- zużycie ponad 2,8 MWh rocznie – 10,46 zł miesięcznie
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Kiedy w końcu rozkopią 1 Maja?
Mieszkańcy Sobięcina, ale również kierowcy poruszający się samochodami
po tej dzielnicy, niecierpliwią się i zadają pytanie: kiedy wreszcie zostanie wyremontowana ulica 1 Maja?

łemej. To inwestycja, która warta
jest 60 mln zł. W przypadku tego
zadania wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę.
Inwestycja ma być zakończona do
2023 roku.

- Niecierpliwimy się, ale wykonawca twierdzi, że natrafił na duże problemy projektowe – problemy geodezyjne. Tam faktycznie panuje ogromny
chaos i dlatego teraz wychodzą takie
nieprzewidziane okoliczności. Stara-

my się uporządkować te problemy
własnościowe i rozstrzygnąć spory.
Pod jezdnią jest problem inżynieryjny
rzeki Sobięcinki. Wzdłuż tej drogi
wykonano już wiele prac – wymieniono sieć gazową i energetyczną.
Mam nadzieję, że wykonawca fizycznie rozpocznie budowę na wiosnę
2021 roku. Te wyburzenia i prace na
poboczach to początek realizacji tej
inwestycji – uspokaja Szełemej.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

- Wyburzenie nieruchomości na
skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Karkonoskiej ma na celu przygotowanie
do prac związanych z remontem
właśnie ulicy 1 Maja – informuje
prezydent Wałbrzycha Roman Sze-
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Czasem lepiej nic nie gadać
Wyjaśniło się, dlaczego stoki narciarskie zostały otwarte. Prezydent
Andrzej Duda, wypowiadający się na ważne tematy mniej więcej tak
często jak Bolek i Lolek w swoich bajkach, przemówił. Właściwie
zadzwonił. Do dzisiaj nie możemy przestać się z tego rechotać. Tak,
że co wieczór w domu, wychodzimy do kibla, żeby zmienić zmoczoną ze śmiechu pieluchę. Ale też dlatego, że przypominamy sobie
„kwiatki” ferajny Tuska.

Nie dowierzacie temu, co czytacie?
My trochę też, ale takie są fakty. Tak,
tak, moi drodzy, teraz dajemy wam
kilka minut na to, byście wylali na nas
resztki z rosołu, którego prawie pełny
talerz wychłeptaliście na niedzielny
obiad zaraz po kościele. Lepiej? Lepiej! Zabrzmiało niemal tak samo jak
w reklamie batonów Snickers. Tylko
uważajcie na orzeszki, bo przy każdej
paplaninie można się nimi zachłysnąć. Dlatego lepiej głupot nie gadać, ale… jak żyć, panie premierze?

Dobra, odlecieliśmy, ale do rzeczy, żeby nie przedłużać. Głupie
wypowiedzi to nie tylko domena
obecnie rządzących, ale przyznacie,
że chociażby Jarosław Kaczyński i
Andrzej Duda to mistrzowie w swoim fachu. Czegoś nie rozumiecie?
Znamy wprawdzie bardziej dobrane
pary, ot choćby Wiluś Kojot i Struś
Pędziwiatr, Fox Mulder i Dana Scully,
czy Danusia i Zbyszko z Bogdańca
(cholera, to akurat nie był najlepszy
przykład), ale prezes z prezydentem

mają jeszcze wszystko przed sobą.
Czujecie powagę sytuacji? To, że
Andrzej Duda zadzwonił do ministra
Gowina (o dziwo w niedzielę, być
może po kościele oraz po rosole) i w
zdecydowany sposób oznajmił, że
nie zaakceptuje zamknięcia stoków,
byłoby tak istotne jak doniesienia, że Julia Wieniawa ma nowego
chłopaka, a Agnieszka Włodarczyk
wypoczywa na rajskiej wyspie. Pod
warunkiem, że wiecie, kim są obie
panie. Jednak Gowin wziął do serca

sugestie drugiego narciarza RP (sorry
panie prezydencie, ale pierwszym
dla nas wciąż pozostaje Małysz,
choć on tylko skakał, a pan przede
wszystkim zalicza zjazdy) i otworzył
stoki. Później wypaplał wszystko w
jakiejś telewizji. Genialny manewr.
Godny nagrody za podjęcie starań o
przywrócenie praw człowieka.
Teraz tak się głośno zastanawiamy,
nie to, że drwimy. Co to, to nie, ale
myślimy, choć to nie jest czasem nasza najmocniejsza strona, że gdyby

Fot. (red)
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Andrzej Duda lubił kotlety mielone,
to co, udałoby się otworzyć restauracje? Albo gdyby zamiast zjeżdżać na
nartach wolał pływać, kłódki zdjęto
by z basenów i aquaparków? Może
prezydent wkrótce coś wartościowego obejrzy lub przeczyta, to biblioteki
i kina zostaną otwarte. Bo szkoły to
chyba nie lubił, więc te pozostają
zamknięte. Jasne, że przeginamy,
ale zachodzimy w głowę, jak jednym
telefonem tyle można załatwić?! Prawie jak w Korei u niejakiego Kima.
Nie no dobra, a wypowiedzi niektórych poprzedników, to nie był jakiś
dramat? Znana wam dobrze Elżbieta
Bieńkowska, mówiąc o zatorach
tworzących się co weekend na autostradzie A1 wypaliła kiedyś, że skoro
są bramki, to muszą być korki. Może
śmigłowcem spieszyła się ze Śląska
do Warszawy na ośmiorniczki? Albo
jej słynne i przerabiane na wszystkie
możliwe sposoby „sorry, taki mamy
klimat”. Dla przypomnienia mówiła
tak o wielogodzinnych opóźnieniach
pociągów spowodowanych oblodzeniem trakcji kolejowej. Nie wiemy, czy
w nagrodę, czy za karę, ale Bieńkowska wkrótce zaszyła się w Brukseli.
Może poczuła się jak ci krętacze od
garnków oraz innej pościeli, którzy
tuż po wciśnięciu ludziom kitu znikają
gdzieś bez śladu, nie zapominając
przy tym zmienić numeru telefonu.
Żeby uniknąć bezpodstawnych reklamacji i próśb o zwrot gotówki.
A pamiętacie Włodzimierza Cimoszewicza, gdy w 1997 roku w
trakcie powodzi tysiąclecia palnął
do powodzian coś w rodzaju „trzeba
się było ubezpieczyć”? Krótko potem
rząd Cimoszewicza upadł. Nie wspominając już słów Stefana Niesiołowskiego, który mówiąc o niedożywionych dzieciach chlapnął coś w stylu
„kiedyś jedzono szczaw i wszyscy
byli syci”. Prawdopodobnie wasze
niewinne zaglądanie na Pornhuba,
to przy obyczajowych wybrykach
jurnego posła Niesiołowskiego jak
maczanie ciasteczek Oreo w ciepłym
mleku. Był też inny parlamentarzysta
PO (za cholerę nie możemy sobie
przypomnieć jego nazwiska), który
twierdził, że z gejami to lepiej dać
sobie spokój, ale na lesbijki to by
chętnie popatrzył. Zresztą… Zapytajcie kolegów, braci, wujków i szwagrów. Idziemy o zakład, że większość
uważa podobnie. Coś w tym jest…
Czy to jednak sprawia, że na
wszystkie wygadywane głupoty
możemy z rezygnacją machnąć ręką?
Tomasz Piasecki
Absolutnie nie.
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Zaczęło się od bólu kolana...
W jednej chwili świat Kamila Długosza i jego najbliższych zawalił się jak
domek z kart. Diagnoza brzmiała jak wyrok – nowotwór. Dokładnie mięsak kościopochodny. Brzmi paskudnie. Rozpoczęła się walka o życie
uśmiechniętego 9-latka. Trwa też zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację chłopca.
gich przypadkach. A Kamil Długosz to
młody zawodnik wałbrzyskiego klubu,
w którym ledwie w zeszłym roku rozpoczął treningi w grupie naborowej.

» Kamil Długosz marzył o karierze koszykarza...

W tym sezonie miał kontynuować
przygodę z basketem, ale…
Dziewięciolatek zaczął zmagać się
z bólem kolana. Ot wydawałoby się
zwykła przypadłość koszykarska. Później kolano lekko spuchło. Niewiele
pomagało, więc rodzice po kilku
dniach poszli z chłopcem do lekarza.
Ten stwierdził wirusowe zapalenie
stawów, ale dla pewności dał jeszcze
skierowanie na zrobienie zdjęcia.
Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał,
że zbliża się najgorsze. Po obejrzeniu zdjęcia chirurg wydał wyrok.
To mięsak kościopochodny. Rzadki
nowotwór, dotykający najczęściej
bardzo młodych ludzi lub dzieci. Rodzina miała jeszcze nadzieję, że to…
pomyłka. Następnego dnia w szpitalu
wszystkie badania potwierdziły tę
koszmarną diagnozę. Rozpoczęła
się walka. Pierwsza chemioterapia,
teraz trwa druga, prawdopodobnie
potrzebna będzie też trzecia. Potem

skomplikowana operacja, zaplanowana na początek przyszłego roku. Lekarze wszczepią Kamilowi endoprotezę
w miejsce „wyżartej” przez raka kości.
Następny etap to rehabilitacja. – Nie
mamy jeszcze dokładnie określonej
kwoty, którą będziemy musieli
zgromadzić na leczenie i bard z o dr o gą
rehabilitację.
Już dziś
w i e m y, ż e
koszty będą
ogromne. Dlatego postanowiliśmy
rozpocząć zbiórkę pieniędzy. Proszę
o pomoc w ratowaniu zdrowia i życia mojego syna – mówi Agnieszka
Długosz, mama 9-latka.
Kamil jest zarejestrowany w Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową”, a zbiórka trwa na
portalu www.siepomaga.pl.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Fot. użyczone (Archiwum prywatne Agnieszki Długosz)

Wiemy, że to jedna z setek podobnych historii, ale WieszCo jako partner
koszykarskiego Górnika jest z drużyną
na dobre i złe. Zwłaszcza w tych dru-
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Gigantyczne smogowe płuca pojawiły się po raz pierwszy w Wałbrzychu. Instalacja to 2-metrowy model ludzkich płuc, wykonany z
przepuszczalnego materiału, który poprzez filtrowanie powietrza
imituje oddech człowieka.

Dzięki trwającemu 2 tygodnie eksperymentowi możliwe będzie zaobserwowanie
realnego poziomu zanieczyszczenia powietrza, którym od-

dychamy. Płuca wyposażone
są też w miernik pokazujący na
bieżąco jakość powietrza, którą
można też obserwować w
internecie. Dodatkowo Dolno-

śląski Alarm Smogowy po raz
pierwszy w regionie uruchomił
mobilny pomiar smogu – przy
użyciu ekologicznego auta wyposażonego w profesjonalny

pyłomierz. Akcja pozwoli zeskanować rejony miasta szczególnie narażone na smog – w
wyniku czego powstanie mapa
zanieczyszczenia powietrza.
- Z powodu szkodliwego
zapylenia umrze w tym roku
więcej ludzi niż z powodu koronawirusa. Nasza akcja ma
uzmysłowić, jaka jest jakość
powietrza w dolnośląskich miastach. Pamiętajmy, że troszcząc

Fot. użyczone (UMWD)

Płuca stanęły na Magistrackim
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się o środowisko, jednocześnie
dbamy o zdrowie nas wszystkich – mówi Mirosław Lubiński,

przewodniczący sejmikowej
Komisji Polityki Społecznej,
SCB
Zdrowia i Rodziny.

Szpital powstał, ale lekarzy brakuje
Sytuacja epidemiczna w kraju wydaje się zmieniać, ale w dalszym ciągu słyszymy
bardzo niepokojące wieści co do najbliższej przyszłości. Tym razem w trybie pilnym
budowane są tymczasowe szpitale covidowe. Taki otwarto też w Wałbrzychu.
- Jeszcze kilkanaście dni
temu Wałbrzych i najbliższe powiaty były miejscem,
gdzie liczba zachorowań
była niemal największa na
Dolnym Śląsku. Baliśmy się,
czy uda nam się nad tym
zapanować. Wałbrzych stał
się miejscem, do którego
pomoc trafiła w pierwszej
kolejności – mówi wojewoda dolnośląski Jarosław
Obremski.
Wałbrzyski szpital tymczasowy został stworzony przy
ul. Batorego, na III piętrze
oddziału dziecięcego. Zainstalowano tam 50 łóżek,
które zostały wyposażone w
specjalistyczny sprzęt medyczny. Koszt inwestycji pokryła
firma KGHM. Cały projekt to
blisko 200 mln zł. Jedną z
najważniejszych informacji
jest jednak także fakt, że zainstalowany sprzęt zostanie
w wałbrzyskim szpitalu już na
stałe. W przyszłości zmieni się
jedynie jego przeznaczenie.

Dotychczas oddział zakaźny w Wałbrzychu liczył 30
łóżek. Ze względu na sytuację
rozbudowano go do 60, z
czego połowę przeznaczono
na pacjentów z COViD-19.
Prezydent Roman Szełemej
zaznaczył jednak, że dotychczas każdy dyżur w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
kończył się zostawianiem tam
pacjentów, dla których zabrakło miejsca na oddziale
zakaźnym. - Dzięki tym 50
łóżkom mamy nadzieję jeszcze
sprawniej pomagać naszym
pacjentom – mówi prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
Oddział został w pełni
skomputeryzowany, sale są
monitorowane. Obsługa medyczna będzie miała więc
podgląd na każdego z pacjentów. Udogodnienia, których w
wielu miejscach brakuje, mają
pomóc lekarzom w opiece
nad pacjentami.
- Mam systematyczny
kontakt z przedstawiciela-

mi szpitala, Sanepidu czy
wojewody dolnośląskiego
Wszystkie służby w mieście,
które powinny funkcjonować
w trybie innym, w związku
z pandemią pracują na najwyższych obrotach – MOPS,
Sanepid, straż miejska, pogotowie ratunkowe, urzędnicy – podkreśla gospodarz
Wałbrzycha. Jednak szpital
musi się mierzyć z innym
wielkim problemem, jakim
są braki kadrowe. – Takie niedobory są wszędzie. Od 4 lat
sygnalizowałem publicznie
o narastającym kryzysie kadrowym w służbie zdrowia.
To sprawa fundamentalna.
Dotychczasowe działania
były niemrawe i zbyt wolne.
Niedobory kadrowe ciężko
zniwelować. Zbliżamy się do
tego, że trudno utworzyć grafik, by istniała ciągłość pracy
– zaznacza Roman Szełemej.
Sytuacja staje się powoli
dramatyczna. Odbudowanie kadr zależy jednak od

władz centralnych. Personel
zza wschodniej granicy jest
również bezcenny, ale trwa
konkurencja między miastami
i szpitalami o każdego wolnego pracownika z ochrony
zdrowia.

- Ubytek kadr jest olbrzymi.
Sytuacja jest trudna również
w przychodniach prywatnych, jak i publicznych. Przez
najbliższe lata ta sytuacja się
nie poprawi. Mamy dwóch
lekarzy na tysiąc mieszkań-

ców, a średnia europejska
wynosi 4 lekarzy. W Polsce
musi dokonać się przełom w
podejściu do służby zdrowia
– ocenia sytuację prezydent
Wałbrzycha
SCB

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

REKLAMA

Fot. użyczone (DUW)

» – Wałbrzych stał się miejscem, do którego pomoc trafiła w pierwszej
kolejności – mówi wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski
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Nowe drogi w Dobromierzu

Fot. użyczone (UM Dobromierz)

robót w zakresie kształtowania terenu
(humusowanie skarp, nasadzenia) oraz
oczywiście oznakowania poziomego
Aż 1,9 mln zł kosztowała przebudowa drogi powiatowej i pionowego. To nie wszytko jednak.
nr 2794D na odcinku Dobromierz – Jugowa. Kto jeździł Zakończono właśnie prace związane z
tamtędy, ten wie doskonale, że remont był konieczny. To przebudową drogi gminnej w Dobromierzu o łącznej długości prawie 266
nie wszystko jednak, są kolejne dobre informacje.
m. Koszt inwestycji wyniósł ponad 177
W gminie Dobromierz zabrano się obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, tys. zł. Warto dodać, że ponad 55 tys.
za poprawę stanu dróg. Kierowcy się budowę przepustów, wykonanie: pod- stanowi dotacja z budżetu wojewódzcieszą, wójt chwali się sukcesem. Zakres budowy z kruszywa łamanego, warstwy twa dolnośląskiego.
KaR
prac na odcinku Dobromierz – Jugowa wiążącej, a także zjazdów, poboczy,

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

» Justyna Gąsior od niedawna dba o interesy
kobiet w gminie Świebodzice

Poszła na strajk kobiet.
Kurator wziął ją pod lupę
Nauczycielka Justyna Gąsior ze Świebodzic brała czynny udział w
strajkach kobiet. I tu zaczęły się jej problemy. Kuratorium wszczęło postępowanie wyjaśniające ze względu na podejrzenie uchybienia godności zawodu. Finału nikt się nie spodziewał...
„Jeśli państwo są ciekawi, jak działa system wobec
protestujących nauczycielek, to napiszę, że 23 listopada kuratorium wszczęło
postępowanie wyjaśniające
ze względu na podejrzenie

uchybienia godności zawodu
przez publiczne używanie
wulgaryzmów. Przemoc karmi się milczeniem, zatem
będę na bieżąco informować
o kolejach postępowania
komisji dyscyplinarnej wobec

mnie. Jestem pozytywnie
nastawiona do rozmów z
panem rzecznikiem. I bardzo
ciekawa, jak to będzie się
wszystko odbywać” – pisze
Justyna Gąsior, nauczycielka
ze Świebodzic.

O co chodzi? Ano o zapowiedzi płynące z ministerstwa
edukacji. - Mamy sygnały, że
niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w
protestach. Naszym obowiązkiem jest natychmiastowa

reakcja na takie informacje napisała rzeczniczka prasowa
Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Jak
dodała: - Zgodnie z zapowiedzią poprosiliśmy kuratorów
oświaty o sprawdzenie, czy

takie sytuacje miały miejsce
w ich regionie i jaka była na
nie reakcja dyrektorów szkół.
Minister edukacji i nauki
Przemysław Czarnek stwierdził, że „bardzo niepokojące
jest to, że niektórzy rektorzy,
związkowcy nauczycielscy, nie
tylko nie potępiają tego typu
chuliganerii, wandalizmu,
chamstwa i brutalności na
ulicach, ale wręcz zachęcają
młodzież do tego, żeby w tym
uczestniczyć, i mówią – jesteśmy z wami”.
- Jeżeli potwierdzi się, że
niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w
protestach lub sami brali w
nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu,
będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.
Nie ma także naszej zgody na
zachęcanie dzieci oraz młodzieży do chuligańskich i wulgarnych zachowań. Nie ma
zgody na to, aby uczniowie
zachowywali się w taki sposób – przekazała Ostrowska.
Justyna Gąsior nie została
oczywiście sama. „To jest niesamowite, jak wiele dobrego
się dzieje. Państwo posłowie i
posłanki sami oferują pomoc
i wsparcie. Bardzo dziękuję
za to. Tym bardziej, że po
artykułach o mnie, odezwała
się nauczycielka z Trzebnicy,
też polonistka, działaczka
Amnesty International, która
również dostała takie same
pozdrowienia od pana ministra. Nawet nie przemawiała,
jak ja, na marszu, po prostu
była i ktoś na nią zakapował.
Nie wierzę, że to się dzieje teraz, a nie w latach pięćdziesiątych. W każdym razie jest moc
w ludziach! Działamy razem”
– napisała nauczycielka.
Na koniec zaskakująca wiadomość. Do burmistrza Świebodzic Pawła Ozgi wpłynęła
petycja w sprawie powołania
stanowiska przedstawicielki
ds. kobiet, jednocześnie rekomendując na tę funkcję świebodziczankę, Justynę Gąsior.
I stało się. Nasza bohaterka
od niedawna dba o interesy
kobiet z gminy Świebodzice.
KaR

FAKTY

Dworzec będzie jak nowy
Strzegomska stacja została wpisana do Programu Inwestycji
Dworcowych i znalazła się wśród innych 150 dworców, które
zostaną wyremontowane.

Prace związane z modernizacją dworca głównego w Strzegomiu rozpocząć
miały się w 2021 r. Jakież zapanowało
w Strzegomiu zdziwienie, kiedy kilka
dni temu można było już zaobserwować

pierwsze przygotowawcze prace na terenie obiektu.
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i potrzebna jest ta inwestycja, ponieważ
strzegomski dworzec już od dawna wyma-
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ga gruntownej przebudowy. W tej chwili
jest w opłakanym stanie i oczekiwanie na
pociąg nie należy tutaj do przyjemności.
– Ważne jest to, żeby nowoczesne dworce
pełniły także dodatkowe funkcje, związane
ze sferą społeczną i kulturalno-oświatową
miasta. Jestem przekonany, że strzegomski
dworzec będzie właśnie takim obiektem.
Będzie to wymagający projekt, ponieważ
budynek znajduje się pod opieką konserwatora zabytków– wyjaśniał Krzysztof
Golubiewski, członek zarządu PKP S. A. KaR

Fot. KaR
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Honorowy dzielnie
walczy z wirusem
Świdnica ma nowego honorowego obywatela. Stanisław
Kotełko, Dorota Świeniewicz, Ignacy Dec zyskali nowego
„partnera”. Decyzją radnych został nim profesor Marcin
Drąg. Napiszemy krótko i bez przesady, to człowiek, na którego z nadzieją patrzy cały świat w kontekście walki z koronawirusem.

Fot. użyczone (PRW)

Marcin Drąg pracował
na uczelniach
we Wło-

» Prof. Marcin Drąg mógłby robić karierę w dowolnie wybranym ośrodku
naukowym na świecie. A jednak zdecydował się zostać tu, na Dolnym Śląsku

szech, Austrii, Francji i w
Stanach Zjednoczonych. Pomimo wielu propozycji z zagranicznych szkół i ośrodków
badawczych postanowił pozostać na Dolnym Śląsku i tu
prowadzić swoje badania.
Jest związany z prestiżowym Sanford Burnham Prebys Medical
Discovery Institute w
Kalifornii. Współpracuje z amerykańską
firmą Genentech,
która uchodzi za
jedno z najbardziej
innowacyjnych
przedsiębiorstw
farmaceutycznych
na świecie.
Profesor jest
absolwentem
II Liceum Ogólnokształcącego
w Ś w i d n i c y.
W 1999 roku
ukończył studia
chemiczne na
Uniwersytecie
Wrocławskim,
a stopień doktora uzyskał w
2003 roku na
Politechnice
Wrocławskiej,
po czym habilitował się na tej
samej uczelni
w 2011 roku. W
2016 roku otrzy-

mał tytuł naukowy profesora
nauk chemicznych.
Do dziś prof. Drąg związany jest ze świdnicką szkołą,
prowadząc okazjonalnie zajęcia i wykłady dla uczniów
z klas matematyczno-chemicznych. Zawodowo związany jest z Zakładem Chemii
Bioorganicznej Politechniki
Wrocławskiej. Specjalizuje się
w chemii biologicznej, chemii
kombinatorycznej, enzymach
proteolitycznych, syntezie
peptydów oraz sondach do
obrazowania. To wielokrotny
stypendysta Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej. Zrealizował
wiele grantów badawczych,
m.in. z budżetu Narodowego
Centrum Nauki oraz polskich i
zagranicznych uczelni, instytucji i organizacji, finansujących
zaawansowane technologie
naukowe.
- Bardzo dziękuję prezydent Świdnicy i radzie miejskiej za tak wielkie wyróżnienie. Jestem zaszczycony
tą nominacją i możliwością
znalezienia się w gronie
wybitnych świdniczan. Ze
Świdnicą łączę fantastyczne wspomnienia i zawsze
wracam tu z przyjemnością.
Mam nadzieję na dalsze
owocne dyskusje i liczne
spotkania. Miasto fantastycznie się rozwija i jest
prawdziwą perełką regionu.

A z wirusem sobie poradzimy – mówi nowy honorowy
obywatel Świdnicy, Marcin
Drąg.
Nie tylko szczepionka daje
nadzieję, ważny jest też lek.
Alternatywą dla szczepionki
mogą być bowiem leki antywirusowe– tak uważa honorowy
świdniczanin. Profesor wraz z
zespołem polskich i zagranicznych naukowców rozszyfrowali
strukturę jednego z enzymów
SARS-CoV-2 i znaleźli substancję, która hamuje całkowicie
jego działanie. To punkt wyjścia do stworzenia leku, który
powstrzyma namnażanie wirusa odpowiedzialnego za COVID-19 w ludzkim organizmie.
– Jeżeli uda się nam stworzyć
lek, to z wielkim prawdopodobieństwem mogę powiedzieć,
że gdy będziemy mieli następnego koronawirusa tej klasy,
też zadziała – podkreśla prof.
Marcin Drąg.
- Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z takiego świdniczanina. Profesor Drąg mógłby
robić karierę w dowolnie wybranym ośrodku naukowym
na świecie. Tymczasem zdecydował się zostać tu na Dolnym
Śląsku wzbogacając swoją
wiedzą rodzinne środowisko
naukowe – mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
KaR

Kujawa pokieruje Aqua-Zdrojem
Konkurs na prezesa wałbrzyskiego kompleksu został po wielu miesiącach
wreszcie rozstrzygnięty. Chciałoby się napisać, wreszcie!

spółki. Spośród zgłoszonych
kandydatów wszystkie wymogi
formalne i merytoryczne spełnił
Waldemar Kujawa. Doświadczenie zawodowe kandydata i

przedstawiona koncepcja rozwoju spółki do roku 2023 zostały najwyżej ocenione przez radę
nadzorczą. Waldemar Kujawa
objął funkcję prezesa Aqua-

-Zdroju 1 grudnia tego roku.
Przypomnijmy, że wcześniej
przez kilka lat sprawował funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc,
a w ostatnim czasie był zatrudniony w Urzędzie Miejskim w
Wałbrzychu. Teraz staje przed
bardzo trudnym wyzwaniem
wyciągnięcia spółki z dołka
finansowego w bardzo trudnym
okresie pandemii.

Fot. (red)

WAŁBRZYCH

Rada nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój rozstrzygnęła postępowanie konkursowe na stanowisko prezesa
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Fot. użyczone (DZT)

» Bardzo istotne są modernizacje
starych kotłowni i sieci cieplnych

ŚWIEBODZICE

Powietrze – nasza wspólna sprawa
O czystym powietrzu w naszym regionie czytaliście pewnie setki razy. Wiecie na pewno, że zwłaszcza teraz, w sezonie grzewczym, jest to bardzo ważna sprawa. Smog to
zagrożenie dla naszego zdrowia. Firma DZT ze Świebodzic od lat walczy o poprawę powietrza, którym wszyscy oddychamy.
Słyszeliście o niskiej emisji? Jesteśmy pewni, że tak! To słowo
powraca w każdym sezonie grzewczym wraz z uruchomieniem domowych palenisk. W Polsce mamy
do czynienia w głównej mierze ze
smogiem, którego przyczyną jest
właśnie „ona”, czyli słynna na całą
Polskę niska emisja, powstająca na
skutek ogrzewania węglem i innymi paliwami stałymi,. Najczęściej
w piecach często niespełniających
standardów emisyjnych.
To wszystko powoduje, że w
powietrzu pojawiają się szkodliwe
substancje, w tym pyły zawieszone
PM 10 i PM 2,5. Może brzmi to
tajemniczo, ale gdy napiszemy, że
tak właśnie powstaje smog, będący
zagrożeniem dla naszego zdrowia,
to chyba bardziej podziała na waszą

wyobraźnię. Smog jest szczególnie
groźny dla dzieci, kobiet w ciąży
oraz seniorów, a także dla osób
cierpiących na schorzenia układu
oddechowego i alergików. Jednak
nawet u zdrowych osób kontakt
z zanieczyszczonym powietrzem
wywołuje podrażnienie górnych
dróg oddechowych, zmęczenie,
stany zapalne. U osób przez wiele
lat narażonych na smog znacznie
wzrasta ryzyko chorób nowotworowych, zachorowania na przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc (POCHP).
To jednak nie koniec tej listy, zanieczyszczone powietrze przyczynia się
także do rozwoju schorzeń układu
krwionośnego tj. nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia rytmu serca.
Smog to także szybsze starzenie się
układu nerwowego, większe ryzyko

choroby Alzheimera i demencji. To,
co teraz napiszemy zabrzmi może
jak banał, ale co zrobić, skoro tak
właśnie jest. Naszym wspólnym
dobrem jest dbałość o czyste powietrze w regionie.
Odejście od ogrzewania węglem
w domach to jedna, ważna sprawa.
Równie istotne są modernizacje
starych kotłowni i sieci cieplnych.
Tym właśnie zajmuje się grupa DZT,
która od 25 lat działa w branży
ciepłowniczej. Dzięki inwestycjom
DZT oddychamy czystszym powietrzem, a emisja CO2 spada o
2000 ton w skali roku! – Na tym
jednak nie koniec, modernizacja
kotłowni i sieci, a przy tym wymiana na nowocześniejsze, bardziej
ekologiczne rozwiązania to jedno.
Nie zapominamy o edukacji, dzięki

czujnikowi zamontowanemu w centrum Świebodzic, każdy mieszkaniec
może sprawdzić jakość powietrza
w regionie – komentuje Jolanta

» Dzięki inwestycjom DZT
oddychamy czystszym powietrzem

Suława, prezes Grupy DZT. Pomiary
dostępne są na stronie DZT, a także
w aplikacji Syngeos.
Red
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Takiego jarmarku w tym roku nie będzie, ale
bożonarodzeniowy handel przeniesie się do sieci

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Internet dobry na wszystko
Na pewno co rusz słyszycie, że jakieś inicjatywy przerzucane są do internetu. Radzimy, żebyście się do tego przyzwyczaili. Skoro wiele rzeczy można przenieść do sieci, to dlaczego nie…
jarmarku. No właśnie. W Szczawnie wymyślili, jak to zrobić.
Tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, który co roku
odbywał się w szczawień-

skiej hali spacerowej, nie ma
szans, żeby się tym razem
odbył. Oczywiście przez pan-

demię koronawirusa. Ale to
nie oznacza, że w ogóle się
nie odbędzie.

Zaskoczeni? My przyznajemy, że trochę, no bo jak to
zorganizować, żeby miało

ręce i nogi, a także namiastkę tego, co znamy z przeszłości z podobnych wydarzeń?

W Szczawnie-Zdroju wpadli
na bardzo prosty pomysł.
Zresztą za namową i chęcią
udziału innych. Tak, tak,
tych, co sprzedawali swoje
wyroby i tych, co je z wielką
chęcią kupowali. Wiadomo,
że forma internetowa nie
zastąpi tej tradycyjnej, że
nie będzie można pochodzić
między stoiskami, poczuć
świątecznego klimatu, dotknąć rzeczy, które chcemy
kupić lub skosztować smakowicie wyglądających potraw.
Ale… właściwie jak robicie
zakupy w sieci? Przecież
właśnie tak jak ma przebiegać internetowy jarmark
zaplanowany od 4 grudnia
(już trwa) aż do Wigilii! Każdy może zaangażować się,
żeby wirtualny targ wypalił. Rękodzielnicy szykując
świetną ofertę, a kupujący
obiecując, że „coś” na pewno włożą do internetowego
koszyka.
Teraz krótka instrukcja, jak
wszystko ma się odbywać.
Jeśli jesteś wystawcą, opisz
swoją ofertę, wybierz najlepsze zdjęcia swoich produktów
i opublikuj je w wydarzeniu
na fanpage’u gminy Szczawno-Zdrój. Jeżeli zamierzasz
dokonać zakupu, zobacz, co
oferują wystawcy na Facebooku, skontaktuj się z nimi
i umów na bezpieczny odbiór
towaru. Proste, prawda?!
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

U seniora na
ciepłym fotelu

Spotkania mają rozwijać
zainteresowania seniorów,
inspirować ich do tworzenia
kół zainteresowań, poszerzać
wiedzę, a nawet pobudzać
kondycję psychofizyczną osób
starszych. Wiadomo, czas
pandemii to ograniczenia, a
tu pojawia się szansa na spotkania on-line na Facebooku.
Super sprawa. To na tym portalu społecznościowym utworzono fanpage Centrum Usług

Socjalnych w Jedlinie-Zdroju,
gdzie pracownicy instytucji
nieustannie pozostają w kontakcie z seniorami, ale… nie
tylko. Zapytacie, jak to?
Publikowane treści trafiają
do każdego, bo profil jest
przecież publiczny. U seniora na fotelu gościł choćby
Klaudiusz Słomczyński –
pochodzący z Mieroszowa
podróżnik, zdobywca m.in.
Demawendu (5610 m n.p.m)

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Nie jest sztuką wypełnić wolny
czas osobom starszym. Sztuką
jest zrobić to w sposób ciekawy
i kreatywny. Tak jak w Centrum
Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju, gdzie rozpoczął się cykl spotkań z interesującymi osobowościami z całego regionu.

» Jednym z gości cyklu spotkań dla seniorów
był podróżnik Klaudiusz Słomczyński

– wulkanu w górach Elburs,
najwyższego szczytu Iranu
oraz góry Elbrus najwyższego
szczytu Kaukazu o wysokości
5648 m n.p.m. O jego niesamowitych podbojach możecie
przeczytać na stronie www.

cezar.org.pl. Innym gościem
była dr Monika Bisek-Grąz,
kulturoznawczyni i folklorystka. Szczególne miejsce w
publikacjach i badaniach naukowych jedlinianki zajmują
mieszkańcy Dolnego Śląska,

a przede wszystkim różnorodność kulturowa i tradycje
regionu. Przypomnijmy, że
Bisek-Grąz jest autorką wielu
książek o tej tematyce. W
tym przypadku u seniora na
fotelu rozmawiano o bożona-

rodzeniowych wierzeniach,
tradycjach oraz obyczajach.
Dodajmy, że w cyklu, gości będzie wielu. Szykuje się
wiele interesujących rozmów. Śledźcie fanpage CUS
Red
na Facebooku.

Kto odpowiada za odśnieżanie?
W związku z rozpoczęciem akcji zimowego utrzymania dróg, zarząd
powiatu wałbrzyskiego informuje mieszkańców i turystów, że na
terenie powiatu drogi utrzymywane są w dwóch kategoriach.

Kategoria V: jezdnia odśnieżona w miejscach
zasp, odśnieżony przynajmniej jeden pas jezdni
z wykonaniem mijanek, zwalczanie śliskości,
jezdnia posypana w terenie zabudowanym oraz

na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
Odstępstwa od tej zasady – od czasu ustania
opadów, śnieg luźny usuwany jest do 16 godzin, występuje śnieg zajeżdżony i nabój śnież-

ny, zaspy śnieżne usuwane są do 24 godz. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz.
Kategoria IV: jezdnia odśnieżona na całej szerokości, zwalczanie śliskości, jezdnia posypana
w terenie zabudowanym oraz na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalne odstępstwa od tej zasady – od czasu ustania
opadów, śnieg luźny usuwany jest do 8 godzin,
występuje śnieg zajeżdżony i języki śniegowe,
zaspy usuwane są do 8 godz. Dopuszczalne
przerwy w komunikacji do 8 godz.
SCB

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

» Od niedawna taką drewnianą kładką wejdziemy do Zamku Cisy

STARE BOGACZOWICE

Niby niewielka rzecz, a cieszy
Piszemy tak o nowej, drewnianej kładce, po której bez przeszkód dostaniecie się do Zamku
Cisy. Ci, którzy w ostatnich miesiącach próbowali zwiedzić ruiny tej średniowiecznej warowni, wiedzą, jakie to ważne. Zamiast ślizgać się po wąskiej ścieżce, można teraz komfortowo
przekroczyć progi zabytku.
przejścia do Zamku Cisy. Trzeba
było wspinać się pod górkę,

między krzakami, bo star y
most, który tu stał od dawna,

GŁUSZYCA

Można przysiąść
i powspominać

Fot. (red)

POWIAT WAŁBRZYSKI

Dotąd turyści nie mieli łatwo.
Od 3 lat nie było wygodnego
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groził zawaleniem i właściciel
terenu, któr ym są L asy Pań-

stwowe, postanowił go w 2017
roku rozebrać. Te same L asy
Państwowe w końcu dogadały
się z gminą i dzięki Stowar zyszeniu Partnerstwo Wokół
Trójgarbu udało się zrealizować
inwestycję.
Łatwo nie było, bo rok jest
trudny, ale dzięki temu, że każdy
dołożył coś od siebie, zadanie
udało się zrealizować bardzo
szybko. To „coś” to oczywiście
pieniądze, bez których niczego
nie udałoby się wykonać. Koszt
zbudowania kładki to 93 tys. zł.
Wyłoniono wykonawcę, któr y
w terminie i bardzo sprawnie
wybudował most. Jest wykonany z drewna (dąb i modrzew),
wygląda masywnie, podłoga
jest antypoślizgowa. Gdyby była
konieczność, można wymieniać w nim małe elementy, bez
konieczności demontażu całej
konstrukcji. Został osadzony na
kamiennych filarach, które już
tu stały. Ponadto zamontowano
poręcze.
Odtąd bezpiecznie i komfortowo można zwiedzać ruiny Zamku
Cisy, do czego namawiamy. To
piękna okolica, dokąd warto
wybrać się na spacer.
Red

» Ławeczka już stoi. Wkrótce zawiśnie tu też pamiątkowa
tablica poświęcona Stanisławowi Michalikowi

Pandemia nie przeszkadza,
by realizować projekt „Tu jest
mój dom”. W korytarzu głównym Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Głuszycy stanęła ławeczka,
która będzie upamiętniać
postać Stanisława Michalika. Regionalisty, miłośnika
lokalnej kultury i historii,

autora wielu publikacji na
temat historii Głuszycy i Ziemi
Wałbrzyskiej.
Wkrótce zamontowana
zostanie także pamiątkowa
tablica, która zawiśnie przy
ławeczce. Cieszymy się, że w
realizacji zadania pomagają
mieszkańcy, m.in. studenci
głuszyckiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku. Przygotowywany jest ponadto scenariusz spotkania poświęconego twórczości literackiej
Stanisława Michalika. Wieczór autorski zaplanowano
na styczeń przyszłego roku.
Mamy nadzieję, że odbędzie
się, a pandemia w tym nie
przeszkodzi.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Ławeczki najczęściej możecie spotkać w parkach,
ewentualnie na placach zabaw. A tu takie zaskoczenie. Mebel stanął w centrum kultury w Głuszycy.
Okazja była jednak wyjątkowa. To dla Stanisława
Michalika, propagatora lokalnej kultury. Żeby go
przypominała.

Na realizację projektu „Tu
jest mój dom”, centrum kultury w Głuszycy otrzymało da-

rowiznę w wysokości 5 tys. zł.
w ramach III edycji programu
Fundacji Orlen „Moje miejsce

na Ziemi”. Projekt zostanie w
całości sfinansowany z tych
Red
pieniędzy.
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» Wałbrzyski rynek w zimowej scenerii na noworocznej kartce
pocztowej z końca XIX wieku/ Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Śląska opowieść wigilijna
Święta tuż, tuż i choć zapewne w tym roku będą musiały wyglądać nieco inaczej
niż zazwyczaj, to przecież jednak wraz z upływem kolejnych dni grudnia wszystkim nam udziela się już świąteczny nastrój oczekiwania. Spójrzmy więc dzisiaj,
jak przed laty obchodzono w naszym regionie Boże Narodzenie.
» Zimowa panorama wałbrzyskiego Śródmieścia, tym razem
widoczna z Góry Parkowej / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Czy świąteczne zwyczaje wspominane na łamach „Waldenburger
Heimatbote” przez dawnych mieszkańców Waldenburga i okolic bardzo
różniły się od naszych tradycji?
„Gdy zbliżała się Wigilia, wokół
roznosiły się wspaniałe zapachy
przygotowywanych potraw, spośród
których na pierwszy plan wybijał się
aromat korzennych pierników. W ten
dzień myślało się o wszystkich stworzeniach, nikt nie mógł być głodny
ani zmarznięty. Koniom gospodarze
sypali obficie szczególnie dobry
owies, krowy i świnie dostawały
więcej niż zwykle swojego ulubionego jedzenia. Także ptactwo i zwierzyna w przykrytych śniegiem lasach
znajdowały mnóstwo pożywienia w
karmnikach. W tajemnicy przed innymi członkami rodziny rozmawiało się
ze zwierzętami domowymi, opowiadając im, że tej nocy Dzieciątko przyjdzie na świat. Ba! – nie zapominano

nawet o muchach i innych owadach,
którym udało się w ciepłych izbach
przetrwać zimę i rozsypywano im na
parapecie albo w jakimś zakamarku,
odrobinę cukru. Gospodarz domu
pieczołowicie doglądał wszystkiego
i dopiero wtedy, kiedy wszyscy byli
szczęśliwi i zadowoleni, rodzina
mogła zasiąść do wieczerzy.
Przez cały dzień Wigilii jadło się
niewiele, jako że prawdziwa uczta
zaczynała się dopiero wieczorem.
Do lat sześćdziesiątych XIX wieku
jadało się najczęściej kaszę jaglaną,
wierząc, że przyniesie to dostatek w
nadchodzącym roku. Z początkiem
wieku XX pojawił się na wigilijnym
stole karp – pochodzący ze słynnych
stawów milickich lub żmigrodzkich,
albo też z wrocławskiej fosy miejskiej. Moda ta zastąpiła stopniowo
tradycję podawania w wigilijny wieczór kaszy, chociaż do końca nigdy
właściwie z niej nie zrezygnowano.
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Skoro wspominamy dziś dawne bożonarodzeniowe
tradycje, to może warto wypróbować kilku przepisów na
słodkie świąteczne wypieki, jakie gościły przed laty na
śląskich stołach.

» Góra Parkowa w zimowej szacie /
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Pierniki norymberskie

Jednakże tym, czego podczas śląskiej Wigilii zabraknąć
nie mogło, były kluski z makiem – nie było chyba rodziny,
w której nie jedzono by tej
słodkiej potrawy. Zresztą należy tu wspomnieć, że mak w
ogóle chętnie spożywano, nie
tylko dla swojego smaku, ale
także z przekonania, że jest
potrawą przynoszącą dużo
szczęścia. Wyczekiwane przez
wszystkich, nie tylko przez
dzieci, kluski z makiem podawano na koniec wieczerzy,
kiedy świeczki na choince już
dogasały i szykowano się do
wyjścia na pasterkę.

Po skończonej wieczerzy wszyscy przechodzili
zwykle do sąsiedniej izby,
gdzie obdarowywano się
prezentami. Nie wolno było,
odchodząc od wieczerzy
wigilijnej, zapomnieć o dobrych aniołach, dla których
musiało pozostać coś na
stole. Pamiętano też, aby
przypadkiem nie położyć
żadnego noża ostrzem skierowanym do góry, a to z
racji tego, aby Dzieciątko
przypadkiem się nie zraniło.
Na Górnym Śląsku praktykowano także ciekawy
zwyczaj pozostawiania na
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stole kufla piwa, aby mały
Jezusek mógł się nieco posilić przed długą drogą.
Niezapomniane wrażenie
sprawiał zawsze ten jedyny w
roku moment, kiedy o północy
lub też o poranku pierwszego
dnia świąt kościelne dzwony
rozbrzmiewały w dolinach
pomiędzy przykrytymi grubą
warstwą śniegu śląskimi górami, wzywając mieszkańców
na mszę.”
Na podst.: Weihnachten in Schlesien
[w:] Waldenburger Heimatbote nr 12
(780)/1988 oraz Praktischer Ratgeber
für Verlobte, E. Schwarzkopf (red.),
Stuttgart 1938, opr. i tłum. J. Drejer

» Zimowa panorama Śródmieścia od strony Nowego Miasta, na pierwszym
planie zakręt obecnej ul. Piłsudskiego / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Składniki:
125 g migdałów
250 g cukru
2 jajka
250 g mąki
po szczypcie: goździków, kardamonu, cynamonu, proszku do pieczenia
do lukru:
125 g cukru pudru
pół cytryny
Przygotowanie:
Mieszać przez około pół godziny cukier
z jajkami, dodać obrane i starte migdały,
mąkę, przyprawy i proszek do pieczenia,
wymieszać. Ciasto odstawić na kilka dni, a
następnie rozwałkować na placek grubości około pół centymetra. Wyciąć foremką
ciastka i piec w średniej temperaturze.
Wymieszać cukier puder z białkiem z jednego jajka i sokiem z cytryny, a następnie
posmarować tak wykonanym lukrem
upieczone ciastka.

Ciasto miodowe

Składniki:
125 g miodu
1/8 litra mleka
125 g cukru
20 g migdałów

30 g skórki cytrynowej
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka goździków
1 łyżeczka sody oczyszczonej
Przygotowanie:
Zagotować mleko z miodem, lekko schłodzić
i dobrze wymieszać z cukrem, utartymi migdałami, drobno pokrojoną skórką cytrynową
cynamonem, goździkami i sodą oczyszczoną.
Przełożyć do formy wysmarowanej tłuszczem
i piec około 45 minut. Pokrojone w plastry
ciasto podawać najlepiej z białym pieczywem
i masłem.

Makaroniki czekoladowe

Składniki:
250 g słodkich migdałów
25 g gorzkich migdałów
65 g czekolady
250 g cukru
5 białek
pół cytryny
opłatki
Przygotowanie:
Obrane i utarte migdały wymieszać z
utartą czekoladą, cukrem i skórką startą
z cytryny. Dodać ubitą na sztywno pianę
z białek. Nakładać na małe opłatki po
łyżeczce powstałej masy i piec w niskiej
temperaturze.
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Nie miał kto form trzymać
Miał być huczny jubileusz, ale z powodu pandemii trzeba go było przełożyć.
Nic to, my nie zapominamy o 75 latach, które właśnie stuknęły Teatrowi
Lalki i Aktora w Wałbrzychu. I poszukujemy ciekawostek z tego okresu. O
niektórych faktach na pewno nie słyszeliście. My je przypominamy.
Ta data jest powszechnie
znana. To 5 listopada 1945
roku. Dzięki ogromnej pasji
Melanii i Tadeusza Karwatów
w Wałbrzychu narodził się Teatr Lalek (tak się wówczas nazywał). Niewielu z was z pewnością o tym wie, ale to najstarszy teatr lalek na Dolnym
Śląsku i jeden z najstarszych w
Polsce. Budzi szacunek.

Absolutną premierą, która
zapoczątkowała działalność
teatru, był spektakl „O dzielnym szewczyku, złotowłosej
królewnie, strasznym smoku i królu Goździku” Marii
Kownackiej. Reżyserował go
Tadeusz Karwat, scenografią
zajął się Ferdynand Drabik, a
muzyką Władysław Tyc. Jeśli
historyczne zapiski nie kłamią,

pierwszy spektakl zagrano
47 razy i obejrzało go łącznie
20163 widzów.
Czy wiecie, że teatr wielokrotnie zmieniał nazwę. Było
tak, najpierw Teatr Lalek
(1945-1948), potem Teatr Lalki
i Aktora (1949-1953), później Państwowy Teatr Lalek
w Wałbrzychu (1954-1999),
wreszcie Teatr Lalki i Aktora

w Wałbrzychu (od 1999 roku
do dziś). Instytucja przeniosła
się do swojej obecnej siedziby
przy ul. Brzechwy 16 w 1951
roku. Do pomieszczeń dawnej
sali kinowej przedwojennego
hotelu Kaiserhof, oczywiście
odpowiednio zaadaptowanej
na potrzeby „Lalek”.
Teraz o kilku interesujących
faktach z życia aktorów i nie

tylko. Dokładnie 7 grudnia
1949 roku w spektaklu „Kot
w butach” w reż. Władysława Jeżewskiego lalkarze po
raz pierwszy wyszli zza
parawanu. Z kolei 13
listopada 1955 roku
na zaproszenie
dyrekcji teatru
do Wałbrzycha
przyjechali go-

ście z całego kraju, by wspólnie świętować 10-lecie pracy
artystycznej. Z tej okazji pokazano spektakl „Porwanie
w Tiuturlistanie” w reż. Stanisława Bukowskiego. Była
to pierwsza prapremiera w
naszym teatrze.
Być może niektórzy z was
zapamiętali datę 7 września
1966 roku. Dla wielu był
dzień jak co dzień, ale nie dla
lalkarzy. Pokazano wówczas
monumentalne widowisko.
Poprawnie należałoby napisać
operę lalkową „Piast i Popiel”
w reż. Edwarda Doszli i z
muzyką Wandy Dubanowicz.
Za bogatą oprawę plastyczną odpowiedzialny był Ali
Bunsch – najwybitniejszy
scenograf polskiego teatru
lalkowego – który zaprojektował do tego spektaklu ok.
60 lalek. Co ciekawe, reżyser
musiał zderzyć się z poważnym wyzwaniem. Zabrakło
rąk do trzymania form, mimo
zatrudnienia do tego całej
ekipy technicznej. Trzeba było
zaangażować dodatkowe
osoby, również te uzdolnione muzycznie, i tak, m.in.
zadebiutowała w naszym
teatrze Barbara Przybył (obecnie Barbara Ziółkowska), która
została w nim aż do lat. 90.
Warto wspomnieć, że w
uruchomieniu dość pokaźnej
liczby lalek pomagała choreografka Milena Drabent,
opracowując różne układy
taneczne. Przedstawienie zostało przygotowane z wielkim
rozmachem inscenizacyjnym,
a najtrudniejszym wyzwaniem
okazały się kwestie śpiewane
(spektakl w całości był
muzyczny), z czym
poradzono sobie znakomicie.
Red

Taka muzyka, to jak relaks
O Bożym Narodzeniu w czasie pandemii każdy chyba myśli z troską. Tak przynajmniej nam się wydaje. Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w
Wałbrzychu tradycyjnie zadba o atmosferę świątecznego oczekiwania.
Przypomnijmy, że co roku Stowarzyszenie
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich organizuje charytatywne koncerty rotariańskie,
wprowadzone do repertuaru jeszcze przez
byłego dyrektora, Józefa Wiłkomirskiego. Tym
razem okolicznościowy koncert symfoniczny
„White Christmas – bajecznie, świątecznie”
odbędzie się 11 grudnia 2020 o godzinie
19:00 bez udziału publiczności, ale...
Transmitowany będzie on-line na stronie
live.bilety24.pl. Żadnego szanującego się
melomana nie musimy chyba zachęcać, by

obejrzał koncert w internecie. Wystąpi w nim
Aleksandra Novina-Chacińska – sopran, która
wykona wraz z filharmonikami sudeckimi pod
dyrekcją Bartosza Żurakowskiego tradycyjne
pieśni świąteczne, a także arie z oper Verdiego, Pucciniego i Moniuszki. W programie
także suity baletowe Piotra Czajkowskiego
i uwertura koncertowa „Bajka” Stanisława
Moniuszki.
Aleksandra Novina-Chacińska współpracuje z teatrami operowymi w Polsce i
za granicą, jest nagradzana w konkursach

wokalnych na całym świecie, a przede
wszystkim kreuje postacie sceniczne
entuzjastycznie przyjmowane przez
publiczność. Jej udział w koncercie,
do którego zobaczenia i wysłuchania zapraszamy, to świąteczny
upominek Filharmonii Sudeckiej.
Zadbajcie o swój relaks, wypełnijcie go wspaniałą muzyką w
wykonaniu naszych znakomitych
» Aleksandra Novina-Chacińska kreuje postacie sceniczne
muzyków.
entuzjastycznie przyjmowane przez publiczność
Red

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

Fot. użyczone (Tadeusz Link)

» Tak prezentowały
się lalki A. Bunscha
ze spektaklu „Piast
i Popiel” w reż. E.
Doszli, 1966 rok
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Okiem gracza

Co się stało z Valorantem?
Wiosna 2020. Pandemia paraliżuje cały świat, ludzie ograniczają wychodzenie z
domów. Wszyscy mają więcej czasu na rozrywki, w tym granie. Właśnie na wiosnę
rozpoczęła się akcja promocyjna RIOT Games, polegająca na rozdawaniu kluczy
do bety ich nowej gry, Valoranta.

Prawnik radzi
Jak to jest z tym obowiązkiem noszenia maseczek
w pracy? Odpowiada nasz prawnik Adam Daraż.
Zgodnie z nowymi przepisami do 27 grudnia 2020r.
środki ochrony nosa i ust będą
musieli stosować wszyscy
pracownicy, którzy nie przebywają sami w pomieszczeniu.
Tak wynika z Rozporządzenia
Rady Ministrów z 26 listopada
2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograni-

czeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. poz.
2091). Weszło ono w życie 28
listopada 2020r.
Powyższe regulacje oznaczają, że zatrudniony może
być w firmie bez maseczki (lub
np. przyłbicy albo chusty na
twarzy) jedynie w przypadku,

gdy sam przebywa np. w oddzielnym pokoju. W pozostałych sytuacjach, w tym także
np. w pomieszczeniach socjalnych (stołówkach, kuchniach)
pracownicy powinni stosować
środki do ochrony nosa i ust.
Wcześniej z wymogu tego
były zwolnione osoby, które w
miejscach ogólnodostępnych

UWAGA KONKURS

Jeśli konkurs kulinarny, to znaczy, że będzie bardzo smacznie. Zapewniamy was, że w tym miejscu najecie się do syta i za rozsądną cenę. Jeśli więc
chcecie zamówić smakowity obiad, to zadzwońcie do Restauracji Korona
Śląska w Świebodzicach. To ten lokal jest naszym partnerem w kolejnej
odsłonie konkursu WieszCo. Zapraszamy was, żebyście zjedli na nasz koszt.
Jak to zrobić? Wystarczy wziąć udział w naszej zabawie. Odpowiedzcie
na proste pytanie i możecie zajadać się smaczną potrawą. Widzicie
fotografię obok? Do jakiego dolnośląskiego zamku prowadzi ta brama?
Nagrodami dla osób znających prawidłową odpowiedź jest 5
zestawów obiadowych do 30 zł każdy. Kto pierwszy, ten lepszy, ale
każdy ze zwycięzców może liczyć tylko na jeden zestaw. Pamiętajcie o
tym! Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w Restauracji Korona Śląska w Świebodzicach czekają przez
trzy dni – od najbliższej środy (9 grudnia) do piątku (11 grudnia) w
godz. 12:00 – 18:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na
stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że lunch otrzymacie tylko na
wynos i będziecie musieli odebrać go osobiście. Podstawą jest kupon
z poprawną odpowiedzią.

(czyli np. w zakładzie pracy,
urzędzie) wykonywały czynności zawodowe. Maseczki
musieli stosować jedynie ci
zatrudnieni, którzy zajmują się
bezpośrednią obsługą interesantów lub klientów.
Nowy obowiązek noszenia
środków ochrony dotyczy
nie tylko zakładów pracy, ale
też budynków użyteczności
publicznej przeznaczonych na
potrzeby m.in. administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wy-

SKN

CHALLENGER
dalszym ciągu ma potencjał. W
końcu była w stanie przyciągnąć
tak duże zainteresowanie, jeszcze
zanim stała się szeroko dostępna,
co wskazuje, że gra się spodobała.
Najważniejsze, by RIOT posłuchał
teraz społeczności i sprawił, by
chcieli oni wrócić do pokochanego
niegdyś tytułu.
Wiktoria „Wikunya” SKN Challenger

chowania, opieki zdrowotnej
(oraz społecznej lub socjalnej),
obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym
pocztowych lub telekomunikacyjnych. Co istotne, o czym
warto pamiętać, za budynek
użyteczności publicznej uznaje
się także obiekt biurowy lub
socjalny.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Do jakiego dolnośląskiego zamku prowadzi ta
brama?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Korona Śląska
przy ul. Kolejowej 3-3a w Świebodzicach

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (www.gamingsociety.pl)

By mieć możliwość dostać jeden
z nich, trzeba oglądać streamy z gry
na Twitchu i liczyć na to, że zostaniemy wybrani podczas jednego z
regularnych losowań wśród widzów.
Miliony osób polowały na klucze, nie
mogąc się doczekać swojej pierwszej
rozgrywki w nową strzelankę.
Dlaczego więc gra, która jeszcze
w maju potrafiła zdobyć półtora
miliona widzów, teraz generuje ich
jedynie około 50 tysięcy? Przyczyny
można wskazać różne – z jednej
strony premiera gry w czerwcu, która
rozczarowała pełnych hype’u fanów
brakiem m.in. gier rankingowych.
Z drugiej zaś wysokie ceny skinów
do broni, powtarzalność rozgrywek,
przez co coraz mniej ciekawie się je
oglądało.
Pojawia się pytanie – czy cykl
życia Valoranta powoli dobiega końca? Według mnie gra w
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
2 - lądowy płaz bezogonowy z licznymi
gruczołami śluzowymi i jadowymi
3 - węgierski taniec ludowy, utrzymany w metrum 2/4
5 - czynnik powodujący specyficzną reakcję organizmu
6 - wymarły przedstawiciel rodzaju Homo
8 - znana przyprawa kojarzona
najczęściej z kuchnią włoską
9 - duży mebel na naczynia kuchenne
10 - jadalny, duży skorupiak morski z rzędu
dziesięcionogów
13 - nieistotne zdarzenie, bez większego znaczenia
14 - zespół elementów, które powinny
działać razem dla osiągnięcia efektu
15 - możliwa do wyodrębnienia część czegoś
17 - stożkowaty namiot indiański
wykonany z bogato zdobionych skór
18 - aparat ortopedyczny służący do
unieruchomienia kręgosłupa
Pionowo:
1 - punkt obronny wysunięty w kierunku
nieprzyjaciela
4 - zwarta struktura duszpasterska
obejmująca część diecezji
7 - dorodna dziewczyna
11 - poniżenie kogoś, ubliżenie mu
12 - silne i krótkie wzburzenie
16 - zamykana skrzynia przeznaczona do składania głosów przez wyborców

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - najbardziej cofnięty obrońca w piłce nożnej - libero
3 - organizm, którego procesy życiowe wspomagane są
przez urządzenia - cyborg
6 - bliskowschodni koczownik
- Beduin
8 - pocisk poruszający się pod
wodą za pomocą własnego
napędu - torpeda
10 - postać ze świata fantasy,
podobna do człowieka - krasnolud
11 - półciężarówka - furgonetka
14 - martwe zwierzę - padlina
16 - osłona nasion u roślin
nasiennych - łupina
17 - tytuł grzecznościowy
w kulturze muzułmańskiej hodża

Pionowo:
1 - produkt mleczarski o
dość gęstej konsystencji jogurt
3 - wirowy układ wiatrów w
obrębie niżu - cyklon
4 - stan przygnębienia, nostalgii - melancholia
5 - gwóźdź do przybijania
podków koniom - hufnal
7 - jednomyślna zgoda - aklamacja
9 - rodzaj rozumowania logicznego - dedukcja
12 - zakończenie utworu literackiego – epilog
13 - porcja mięsa, część goleni
cielęcej – gicz
15 - trzecia co do wielkości
wyspa archipelagu Baleary
- Ibiza
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NASI ULUBIEŃCY

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

A gdyby tak odwiedzić dziś schronisko?
Oczywiście najpierw umawiając swoją wizytę. Wiecie na pewno, po co mielibyście tam pójść?! Wiadomo, że w jednym celu, żeby zabrać do domu jednego,
wybranego pieszczocha. Nie jest ważne, kota czy psa. Ważne, żebyście dali
zwierzętom nowy dom, ciepło i serce, których im brakuje. Nie zastanawiajcie
się ani chwili.
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

Ahmed to spory psiak, ma dużo siły, więc
może mocno pociągnąć na spacerze! Szukamy
dla niego dobrego i doświadczonego domu,
gdzie zazna dużo miłości!

DIANA, nr ewidencyjny 257/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
30.08.2019

Suczka Diana to średniej wielkości pies, lubi
psocić, więc potrzeba jej doświadczonego
przewodnika! Jest bardzo pozytywnie nastawiona i kochana.

JAKE, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
14.09.2020

Jake to piękny pies w typie rasy Amstaff.
Przeszedł trudne chwile, więc adopcja tylko
dla osoby doświadczonej, po dłuższym
zapoznaniu się z psem i jego zachowaniem.

BOLEK, nr ewidencyjny 216/19
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.07.2019

Bolek jest cudownym psim przyjacielem,
uwielbia ludzi, a także dzieci. Niestety jego
życie nie było dobre, obecnie boryka się z
nowotworem.

HANS, nr ewidencyjny 280/19
Wiek: 3 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
22.09.2019

Duży Hans to charakterny owczarek, wymaga
jeszcze sporo pracy, ale wierzymy, że znajdzie
się ktoś, kto da mu szansę. Poleca się do
adopcji!

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
06.06.2019

Michu to duży senior, który całe życie stróżował, więc pilnuje swojego terenu. Przy
bliższym poznaniu chętnie spaceruje i spędza
czas z człowiekiem.

BONI, nr ewidencyjny 263/19
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.09.2019

Boni to ułożona i grzeczna suczka, uwielbia
ludzi, spacery oraz zabawy, a także miękkie
posłanko. Nie toleruje natomiast kotów.
Może znajdzie dla siebie dom?

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze, potrzebuje odpowiednich zasad i pracy.
Uwielbia spacerować i bawić się piłką, musi być
jedynakiem w domu.

SCARLET, nr ewidencyjny 166/20
Wiek: 12 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
24.07.2020

Scarlet to psia staruszka, z racji wieku i
nadwagi ma problemy z poruszaniem się.
Obecnie jest na specjalnej diecie, szukamy
dla niej dobrego, nowego domu.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

AHMED, nr ewidencyjny 144/20
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Piątek

21:00

Niezgodna

01:20

TVP1

ﬁlm sf, USA, 2014

TVP2

Na ruinach Chicago zostaje wzniesiona nowoczesna metropolia, w której rządzą nowe zasady
społeczne. Ustanawiając reguły, ludzie chcieli się
ochronić przed kataklizmem, który dotknął ich za
panowania dawnych praw. Obecna społeczność
jest zbudowana na zasadzie selekcji. Wszyscy
są podzieleni na pięć frakcji wyodrębnionych
według cech charakteru. Szczere osoby należą do
Prawości, Altruizm gromadzi tych, dla których
ważna jest bezinteresowność, Nieustraszoność
łączy odważnych, Erudycja - inteligentnych,
a Serdeczność - ceniących pokojowe nastawienie.

BrzydUla 2
piątek
TVN 7

20:00

11 - 17 grudnia 2020
Poniedziałek

20:00
POLSAT

Sobota

21:30

Avatar

TVN

Rok 2154. Poruszający się na wózku inwalidzkim
były komandos, Jake Sully (Sam Worthington),
zostaje wysłany na Pandorę - księżyc planety
Polyphemus w układzie Alfa Centauri. Celem
misji jest uzyskanie dostępu do złóż cennego
minerału o nazwie unobtainium. Otaczające
je obszary zamieszkuje rasa humanoidalnych
Na’vi. W przeciwieństwie do ludzi żyją oni
w wielkiej harmonii z przyrodą. Za pomocą
najnowszej technologii genetycy tworzą
zbudowane z DNA człowieka i mieszkańców
Pandory awatary.

21:15

Złodziejski kodeks

TVP1

thriller, Niemcy, USA, 2009

Paryż może poczekać
komedia obyczajowa, Japonia, USA, 2016

Wydaje się, że życie Anne (Diane Lane), żony
producenta ﬁlmowego, jest idealne. Ma ona
bowiem bogatego męża (Alec Baldwin),
któremu często towarzyszy w podróżach
służbowych po całym świecie. Nic bardziej
mylnego. Osamotniona kobieta wciąż zmaga
się z nieobecnością zapracowanego partnera,
a żar namiętności w ich małżeństwie dawno
się wypalił. Pewnego dnia Jacques (Arnaud
Viard) - bliski współpracownik Michaela, męża
Anne - proponuje jej samochodową wycieczkę
z Cannes do Paryża.

Nowy Jork. Doświadczony starzejący się
złodziej Keith Ripley (Morgan Freeman)
nieuchronnie zbliża się do końca przestępczej
kariery. Zanim jednak przejdzie na
emeryturę, musi spłacić dług zaciągnięty
u rosyjskiej maﬁi i w tym celu zamierza
przeprowadzić ostatni skok. Zadanie wydaje
się jednak całkowicie niewykonalne, jako
że Ripley ukraść dwa słynne jaja Fabergé.
Arcydzieła sztuki złotniczej, każde warte
20 milionów dolarów, otoczone są ochroną
stosowną do ich wartości.

Wtorek

ﬁlm sf, Wielka Brytania, USA, 2009

Niedziela
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Środa

22:30

Operacja Argo

POLSAT

dramat sensacyjny, USA, 2012

Koniec lat 70., rewolucja w Iranie.
Radykalni studenci szturmują amerykańską
ambasadę w Teheranie i biorą 52 zakładników. Sześciorgu Amerykanom udaje się
wymknąć. Znajdują schronienie w domu
kanadyjskiego ambasadora, jednak wciąż
grozi im niebezpieczeństwo. Strażnicy rewolucji przeszukują zniszczone dokumenty
w opustoszałej placówce dyplomatycznej.
Pozostaje kwestią czasu to, że natraﬁą na
informacje o zaginionych pracownikach
i podążą ich tropem.

Czwartek

20:00

Łatwa dziewczyna

POLSAT

komedia, USA, 2010

Olive jest przykładną uczennicą liceum,
która prowadzi nieco monotonne życie.
Z dystansem obserwuje miłosne podboje
swoich rówieśników i nie przejmuje się
tym, że ma opinię nudnej nastolatki. To się
jednak nieoczekiwanie zmienia. A wszystko
za sprawą niewinnego kłamstwa. Po kolejnym zwyczajnym weekendzie na pytanie
koleżanki, co robiła, Olive zmyśla barwną
historyjkę o swoim romansie ze starszym
kolegą. Pech chce, że ich rozmowę podsłuchuje jedna z największych plotkar.

Diabeł ubiera się u Prady
komediodramat, USA, 2006

Andrea kończy studia dziennikarskie i zaczyna poszukiwania pracy. Traﬁa na rozmowę
kwaliﬁkacyjną do magazynu „Runway” prowadzonego przez wpływową kobietę świata
mody, Mirandę Priestly (Meryl Streep). Ma
szczęście, bo redaktor naczelna właśnie potrzebuje dodatkowej asystentki. Dziewczyna
naiwnie sądzi, że w pracy najważniejsze są
kompetencje. Jest jednak w błędzie. By utrzymać posadę, Andrea musi spełniać dziwaczne
zachcianki szefowej, przejść na dietę i zmienić
swój styl ubierania.

piątek

11 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Wielkie koty - ﬁlm
dokumentalny

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:45 Anna Dymna
- spotkajmy się
- Julia i Stefania Bagińskie
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:10 Na dobre i na złe
- serial TVP
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2019
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

06:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial, prod.
Wielka Brytania
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Kronos - Stefan
Kisielewski - magazyn
kulturalno-społeczny
09:15 Sztuczki - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 2007,
reż. Andrzej Jakimowski
11:00 Najważniejszy
dzień życia
- serial TVP
13:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn, reż. Natalia
Kostenko
13:55 Ssaki - krótkometrażowy
14:05 Masterclass
- ﬁlm animowany
14:20 55. rocznica odbudowy
Teatru Wielkiego Opery
Narodowej
14:45 Romek i Anka
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1964

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie
18:20 Kasta - Koledzy - serial
paradokumentalny TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
- Wielki ﬁnał - teleturniej
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Niezgodna - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2014
23:25 Żądza śmierci
- thriller, prod. USA,
Kanada
01:15 W szeregach ISIS
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2017

17:10 Więzień miłości
- serial prod. Turcja, 2018
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Postaw na milion
- teleturniej
21:40 Anything goes.
Ale jazda!
22:40 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
23:40 Komando Foki - ﬁlm
akcji, prod. USA, 1990
01:45 Millenium: Dziewczyna,
która igrała
z ogniem - dramat
04:00 Smaki świata po polsku
- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Uprowadzona
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, Francja,
2008, reż. Pierre Morel,
wyk. Liam Neeson, Maggie
Grace, Leland Orser, Jon
Gries, Holly Valance,
Famke Janssen
22:00 W samym sercu
morza
- ﬁlm przygodowy,
USA, Australia, Hiszpania,
2015, reż. Ron Howard,
wyk. Chris Hemsworth,
Benjamin Walker, Cillian
Murphy
00:30 Kuba Wojewódzki
- talk show
01:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:35 Uwaga! - magazyn

20:00 Kraina lodu
Anna wyrusza
na wielką wyprawę,
by odnaleźć swoją siostrę
Elsę, której magiczna moc
uwięziła królestwo Arendelle w okowach wiecznej
zimy. W poszukiwaniach
towarzyszy jej Kristoﬀ,
przed którym górskie
szlaki nie kryją żadnych
tajemnic i jego lojalny
renifer Sven.
22:15 Desperado
00:25 Kac Wawa
Tomek oraz Jerzy
spotykają się w hotelu,
gdzie w apartamencie
mają grać w brydża
z okazji wieczoru
kawalerskiego.
02:50 Tajemnice losu

15:25 Nasza młodsza siostra
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Japonia, 2015,
reż. Kore-eda Hirokazu
17:45 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Wirtuozi V4+.
Międzynarodowy
talent show
21:10 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
- American Honey
21:20 Wieczór kinomana
- American Honey - ﬁlm
00:10 Tego się nie wytnie
01:55 Gomorra - serial
03:00 Teraz animacje! - Finity
Calling - ﬁlm animowany
03:15 Teraz animacje! - Nic się
nie dzieje - ﬁlm

20:00 Ostatnie zlecenie
Joe ma cztery zasady:
nie zadaje pytań,
nie uznaje dobra ani zła,
nie spotyka się z ludźmi
spoza interesu i zawsze
wie, kiedy się wycofać.
“Ostatnie zlecenie”
to thriller o bezwzględnym płatnym mordercy
(Nicolas Cage), który,
wykonując zlecenie
w Bangkoku, napotyka
niespodziewane przeszkody i po raz pierwszy
odstępuje od swoich
żelaznych reguł.
22:00 Umysł przestępcy
00:10 22 kule
02:20 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Z ust do ust
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2005, reż. Rob
Reiner, wyk. Jennifer
Aniston, Kevin Costner,
Shirley MacLaine, Mark
Ruﬀalo, Richard Jenkins,
Mena Suvari, Christopher
McDonald
22:40 Ta podstępna
miłość
- ﬁlm komedia,
USA, 1997, reż. Carl Reiner,
wyk. Bette Midler, Dennis
Farina, Paula Marshall,
Gail O’Grady, David Rasche
00:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:00 Noc Magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Wspaniali ludzie 12:55
Wzór 13:55 Kobra - oddział
specjalny 14:55 STOP
Drogówka 15:55 Kobra oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 21:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:05 Zaginiony w akcji 2:
Początek Wietnam, 1972 r.
Podczas misji śmigłowiec,
którym leci pułkownik James
Braddock wraz z kilkoma
towarzyszami, zostaje zestrzelony nad terytorium
wroga. 02:05 Interwencja

TV Trwam
11:25 Głos Polski 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Frank
Duﬀ i Legion Maryi 13:15
Filmowe życiorysy 13:30
Msza Święta
14:30 Maryja z Nazaretu w Jej
Zwiastowaniu 14:55 Słowo
Życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Świat na wyciągnięcie ręki. 17:00 Życie
z pasją 17:20 100 cudownych
miejsc na świecie
17:30 Okiem kamery 17:55
Adwent 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

19
12 grudnia
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Klan - telenowela TVP
05:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:05 Rolnik szuka żony
- reality show
10:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:00 Merlin
12:45 Okrasa łamie przepisy
- Domowe musztardy
13:15 Fascynujący świat
- Opowieści o kolędach
14:15 Z pamięci - felieton

05:30 Cafe piosenka
05:55 Barwy szczęścia - serial
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinny ekspres
- Spowiedź. - magazyn
11:55 Dotka. Zebra w kropki widowisko artystyczne
12:55 Anything goes.
Ale jazda!
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 The Voice of Poland
17:50 Słowo na niedzielę
- Choinka, czyli kim
w końcu jesteś?
18:00 Panorama
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk!
20:00 Uwierz w Świętego
Mikołaja - koncert
21:50 Gala z Rozdania Nagród
- Festiwal Filmowy
22:15 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert

04:55 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Kosmiczny
wykop
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial, Polska
13:00 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
14:50 #TVNpomagajmy
sobie
15:00 MasterChef - program
rozrywkowy
16:35 Kobieta na krańcu
świata
17:05 #TVNpomagajmysobie
17:15 MądrzeJEMY
z Katarzyną Bosacką
17:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:50 #TVNpomagajmysobie
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Lego Masters

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Scooby-Doo!
Upiór w operze
Przyłącz się do
Scooby-Doo, Kudłatego
i Brygady Detektywów,
którzy tym razem zabiorą
nas do Chicago.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
11:40 Bogaty dom
- Biedny dom
12:40 Rolnicy.
Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje u
nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki
do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:00 Jej portret - Recital Ireny
Santor - widowisko, reż.
Barbara Borys Damięcka
07:45 „Santor Cafe
- Nic oprócz miłości”
08:10 Informacje kulturalne
08:45 Od ucha do ucha - Daleko
nam do superbohaterów
- ﬁlm animowany, prod.
Belgia, Francja, 2019, reż.
Lia Bertels
08:55 Od ucha do ucha
- Festiwalowa gorączka
- ﬁlm animowany, prod.
Szwajcaria, 2016, reż.
Marjolaine Perreten
09:05 Od ucha do ucha
- Opus - ﬁlm animowany
09:15 Od ucha do ucha
- Wycieczka chóru
- ﬁlm animowany,
prod. Łotwa, 2012,
reż. Edmund Jansons
09:20 Od ucha do ucha
- Helix - ﬁlm animowany,
prod. Węgry, 2018

06:00 Na wariackich
papierach
David Addison wraz z
piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
W nowych odcinkach
jak zawsze emocjonujące
wątki oraz perypetie
głównych bohaterów,
ze Zbigniewem
Buczkowskim na czele.
20:00 Mocne sobotnie kino:
Sabotaż
Po okradzeniu kartelu
narkotykowego członkowie jednostki DEA zaczynają
ginąć w brutalny sposób.
“Breacher”, łączy siły z
prowadzącą śledztwo
Brentwood.

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:40 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:45 Kosmiczny
wykop
09:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:20 Uwolnić orkę II - ﬁlm
przygodowy, USA, Francja,
1995, reż. Dwight H. Little,
wyk. Jason James Richter,
August Schellenberg,
Michael Madsen, Jayne
Atkinson
15:30 Farciarz Gilmore - ﬁlm
komedia, USA, 1996, reż.
Dennis Dugan, wyk. Adam
Sandler, Christopher
McDonald, Julie Bowen,
Frances Bay, Carl Weathers, Richard Kiel
17:35 Listy do M.
- ﬁlm komedia, Polska,
2011, reż. Mitja Okorn

06:00 Dzielna Mysz 06:20 Tuż
przed tragedią 08:20 Galileo
10:30 Niania w akcji. Pogrążonego w długach złodzieja
i nałogowego hazardzistę,
Fonga, bardziej od jego
rozsierdzonych wierzycieli
przeraża jedynie opieka nad
małymi dziećmi.
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Święty 21:00
Gwiazdy Kabaretu 22:05
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
00:25 Wykonać wyrok Van
Damme w roli detektywa,
Louisa Burke’a, który został
wyznaczony do wykonania
zadania specjalnego w środku więzienia o zaostrzonym
rygorze. Musi rozwiązać
zagadkę niewyjaśnionych
zabójstw... 02:05 Interwencja 02:25 Disco Polo Life
- program rozrywkowy

TELETURNIEJ

FILM FABULARNY

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

14:25 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
15:50 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie
18:25 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę - Dla niej
wszystko - thriller
23:55 Niezgodna
- ﬁlm akcji
02:20 Żądza śmierci - thriller
04:00 Z pamięci - felieton
04:05 Zakończenie dnia

23:20 Raz się żyje
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2018,
reż. Nash Edgerton,
wyk. David Oyelowo,
Charlize Theron, Joel
Edgerton
01:20 Złodziejski
kodeks
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2009,
reż. Mimi Leder,
wyk. Morgan Freeman,
Antonio Banderas,
Robert Forster
03:10 Komando Foki
- ﬁlm akcji, prod. USA,
1990, reż. Lewis Teague,
wyk. Charlie Sheen,
Michael Biehn, Joanne
Whalley Kilmer
05:05 Zakończenie dnia

21:30 Ukryte piękno
- ﬁlm obyczajowy,
2016, reż. David
Frankel, wyk. Will Smith,
Edward Norton, Kate Winslet, Michael Pena, Helen
Mirren, Naomie Harris
23:40 Oszukać
przeznaczenie III
- ﬁlm horror, USA, Niemcy,
2006, reż. James Wong,
wyk. Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris
Lemche, Alexz Johnson,
Sam Easton
01:25 Kobieta na krańcu
świata
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:25 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

20:05 Iron Man
Shaun to historia
miliardera, przemysłowca
i genialnego wynalazcy
Tony’ego Starka, szefa
Stark Industries, głównego dostawcy broni
la rządu USA. Beztroski
styl życia Tony’ego
zmienia się na zawsze,
kiedy po testach
przeprowadzanych
z nową bronią jego konwój
zostaje zaatakowany,
a on sam porwany przez
rebeliantów.
22:55 Strażnik granicy
01:00 Dirty dancing
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

09:35 Od ucha do ucha - Pan
Kleks w Kosmosie
- ﬁlm przygodowy
11:10 Serialowa nostalgia
12:15 Urodzeni artyści
12:45 Mieszczanin szlachcicem - spektakl teatralny
14:30 Tego się nie wytnie
16:00 Retro kino - Hrabina
z Hongkongu
17:55 Tamte lata, tamte dni
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Gala zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów
20:25 Bilet do kina
- Mustang
- dramat
22:15 Blue Wild Angel. Jimi
Hendrix na Wyspie
Wight
23:55 Szczęśliwy człowie
03:00 Urodzeni artyści

22:05 Likwidator
Narkotykowy
boss ucieka z konwoju
i zmierza wprost ku
granicy Meksyku.
Jednak na drodze do
upragnionej wolności
staje szeryf oraz grupa
jego niedoświadczonych
zastępców.
00:10 Firmowa gwiazdka
Firmowa impreza
przedświąteczna
wymyka się spod kontroli.
02:15 Agent Red: Broń
chemiczna
04:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
05:05 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Mumia: Grobowiec
Cesarza Smoka
- ﬁlm przygodowy,
Kanada, Niemcy, USA,
2008, reż. Rob Cohen
Na Dalekim Wschodzie
rodzina O’Connellów
próbuje powstrzymać
wskrzeszonego cesarza
Hana i jego armię terakotowych wojowników
przed zawładnięciem
światem.
22:30 Haker
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2015,
reż. Michael Mann,
wyk. Chris Hemsworth,
Leehom Wang, Wei
Tang, Viola Davis, Holt
McCallany
01:15 Druga strona medalu

TV Trwam
10:20 Święty na każdy dzień
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Życie z pasją 13:20
Ocalić od zapomnienia 13:30
Msza Święta
14:35 Apokryfy 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Frank Duﬀ
i Legion Maryi 17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30
Okiem kamery 17:55 Adwent
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Mojżesz
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niedziela
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TVP 1

TVP 2

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:35 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
10:05 Stulecie Winnych
- serial TVP
10:55 Słowo na niedzielę
- Choinka, czyli kim
w końcu jesteś?
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:40 Jest u nas - reportaż
13:15 BBC w Jedynce - Mój
renifer i ja - ﬁlm
14:15 Z pamięci - felieton

05:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących - M jak
miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Smaki świata po polsku
- magazyn
11:40 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
muzyczne
12:45 Małe kobietki - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2017
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny - teleturniej
15:10 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
muzyczne
16:10 Uwierz w Świętego
Mikołaja - koncert
17:05 Jutro należy do nas serial, prod. Francja, 2017
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP

PROGRAM KULINARNY

SERIAL FABULARYZOWANY

14:25 Okrasa łamie przepisy
- Fasole zamiast ziemniaka
- magazyn kulinarny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Wokół mórz.
Fale pływowe
15:50 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Rolnik szuka żony
21:15 Zakochana Jedynka
- Paryż może
poczekać
- komedia obyczajowa
23:00 Dla niej wszystko
- thriller, prod. USA, 2010
01:20 Rodzice kłamią lepiej
- komedia
03:00 Jaka to melodia?

19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Złodziejski kodeks
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, 2009, reż. Mimi Leder, wyk. Morgan Freeman,
Antonio Banderas, Robert
Forster
21:55 Kino bez granic
- Zwycięzca
- dramat, prod. Kanada,
Francja, 2016, reż. Stephen
Hopkins, wyk. Stephan
James, Jason Sudeikis
00:15 Rodzinne sekrety
- thriller, prod. USA, 2017,
reż. Jack Snyder, wyk.
Christa B. Allen
01:45 Zawrócony
- dramat, prod. Polska,
1994
03:10 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:55
05:15
07:25
07:55
08:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
14:35
14:45

17:15
17:25
18:50
19:00
19:25
19:35
19:40
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Kobieta na krańcu
świata
Brzydula - serial, Polska
Co za tydzień - magazyn
Kosmiczny wykop
Wyjątkowe domy
Szlachetna Paczka,
2020
Stowarzyszenie
wędrujących dżinsów
- ﬁlm komedia, USA, 2005,
reż. Ken Kwapis
Szlachetna Paczka
Lego Masters
Szlachetna Paczka
Fakty
Sport
Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn

FILM SENSACYJNY

20:00 Ścigany
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1993, reż. Andrew
Davis, wyk. Harrison Ford,
Tommy Lee Jones, Jeroen
Krabbe, Sela Ward
22:35 Adwokat diabła
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 1997, reż. Taylor
Hackford, wyk. Keanu
Reeves, Al Pacino, Charlize
Theron
01:50 W samym sercu morza
- ﬁlm przygodowy, USA,
Australia, Hiszpania,
2015, reż. Ron Howard,
wyk. Chris Hemsworth,
Benjamin Walker, Cillian
Murphy, Brendan Gleeson,
Ben Whishaw, Michelle
Fairley
04:15 Noc Magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:40 Zakochany wilczek
Humphrey i Kate należą
do jednego stada wilków
w kanadyjskim Parku
Narodowym Jasper. Znają
się od kołyski, jednak
w wilczej społeczności
przyszło im odgrywać
role skrajnie odmienne.
Humphrey należy do grupy
najsłabszych osobników
Omega, znajdujących się
na samym dnie w hierarchii stada. Nie wyobraża
sobie dnia bez żartów,
wygłupów z kumplami i
błogiego lenistwa.
09:15 Kraina lodu
Anna wyrusza na
wyprawę, by odnaleźć siostrę Elsę, której magiczna
moc uwięziła królestwo
Arendelle w okowach
wiecznej zimy.

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
w języku polskim z
cerkwi w Gdańsku
08:25 Od ucha do ucha
- Odkrywając Beethovena
- ﬁlm dokumentalny
09:35 Od ucha do ucha - Ten
najpiękniejszy świat. Ewa
Bem śpiewa piosenki dla
dzieci, reż. Grzegorz Styła
10:30 Krawiec Niteczka
- spektakl teatralny
11:50 Serialowa nostalgia
- Opowieść wigilijna
Czarnej Żmii - serial
12:50 Trzeci punkt widzenia
13:20 August Zamoyski.
Powrót
13:45 Rozmowy kontrolowane - komedia
15:30 Beethoven - Ostatnie
sonaty
16:50 Informacje kulturalne
17:15 Niedziela z...rolami
Gabrieli Kownackiej

05:45 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:40 Świąteczny amor
Sloane Spencer (Christina
Milian) to piękna i stylowa
kobieta sukcesu pracująca
w ﬁrmie PR. Kilka dni
przed świętami jej najważniejsza klientka nagle
umiera. Duch Caitlin wraz
z duchami jej chłopaków
zabiera Sloan w podróż do
przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości, by pokazać
jaki wpływ miało jej
bezduszne zachowanie.
11:10 Śnieżne psy
13:25 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Bajka o
tym, co wyruszył,
by nauczyć się bać
14:40 Najpiękniejsze
baśnie braci
Grimm: Braciszek i
siostrzyczka
15:50 Matylda

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:40 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:45 Kosmiczny wykop
09:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Nieugięty Luke
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1967, reż. Stuart Rosenberg, wyk. Paul Newman,
George Kennedy, Jo Van
Fleet, J.D. Cannon, Lou
Antonio, Strother Martin
15:55 Street Dance II - ﬁlm
obyczajowy, Wielka Brytania, 2012, reż. Max Giwa,
Dania Pasquini, wyk. Falk
Hentschel, Soﬁa Boutella
17:40 Mumia: Grobowiec
Cesarza Smoka - ﬁlm
przygodowy, Kanada,
Niemcy, USA, 2008, reż.
Rob Cohen, wyk. Brendan
Fraser, Jet Li, Maria Bello

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:30 Dzielna
Mysz 06:50 Tuż przed tragedią 08:55 Ich własna liga
Podczas II Wojny Światowej
większość mężczyzn zostaje
powołana do wojska. Ameryka nie może jednak żyć bez
swojego narodowego sportu
- jakim jest baseball.
11:30 Galileo 12:35 STOP
Drogówka 13:35 Gwiazdy
Kabaretu 14:45 Nie można
pocałować panny młodej
16:50 Dzień świstaka Phil
Connors, popularny
telewizyjny meteorolog,
wyrusza już po raz czwarty
do Punxsutawney w Pensylwanii, by relacjonować
obchodzony tu uroczyście 2
lutego Dzień Świstaka. 19:00
Galileo 20:00 Krwawy sport
22:00 Gwiazdy Kabaretu
23:05 Szósty zmysł 01:25
Najgroźniejsi zabójcy

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

KOMEDIA

11:30 Czarownica 2
Rodzinne powiązania
komplikują życie Diaboliny
i Aurory oraz wystawiają
ich wzajemne relacje na
ciężką próbę.
14:05 Formuła 1 GP Abu
Dhabi - wyścig
i ceremonia
16:35 Kabaret w prezencie
17:35 Sąsiedzkie porachunki
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Tego jeszcze nie grali.
Kabaret Moralnego
Niepokoju
22:10 Gliniarz z Beverly
Hills
00:25 Avatar
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

18:10 Niedziela z... rolami
Gabrieli Kownackiej
- Dzieci i ryby - komedia,
reż. Jacek Bromski
20:00 Śmierć jak kromka
chleba - dramat,
prod. Polska, 1994,
reż. Kazimierz Kutz,
wyk. Janusz Gajos,
Jerzy Trela
22:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:35 Prawdziwe męstwo
- western
00:35 Informacje kulturalne
00:50 Teraz animacje! - Finity
Calling - ﬁlm animowany
01:05 Teraz animacje!
- Nic się nie dzieje
- ﬁlm animowany
01:30 Bilet do kina
- Mustang - dramat

17:50 Zakonnica
w przebraniu 2
- komedia
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Mechanik:
Prawo zemsty
21:50 Porwany
23:45 Długi pocałunek
na dobranoc
02:05 Kobra - oddział specjalny - serial sensacyjny
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

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
22:15 Godzina zemsty
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1999, reż. Brian
Helgeland, wyk. Mel
Gibson, Gregg Henry,
Maria Bell, David
Paymer, Bill Duke
00:25 Amok
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 2017, reż. Kasia
Adamik
02:40 Noc Magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:35 Przyjaciele
i bohaterowie 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś
- to też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:05
Wędrówka pielgrzyma
15:55 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Mój brat papież 17:30
Okiem kamery 17:55 Adwent
na serio 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Cud wirującego słońca prawdziwa historia objawień
fatimskich 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kolory Świętości 21:00 Apel
Jasnogórski21:20 Informacje
dnia 21:40 Retrospekcja
21:45 Kobiety wolności
22:25 Przymusowa izolacja

20
poniedziałek

14 grudnia
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TVP 1

TVP 2

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

04:55 Cafe piosenka
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Coś dla Ciebie - magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:40 Coś dla Ciebie
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 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 - Cena
władzy - spektakl
22:45 Świat bez ﬁkcji
23:50 Warto rozmawiać
00:55 Paryż może poczekać
02:35 Śmiertelne urojenia
- thriller, prod. USA

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 O mnie się nie martw
22:50 Bankowa gra
23:55 Ułaskawienie
01:45 Warto kochać
- serial TVP
02:45 Zwycięzca
- dramat,
prod. Kanada, Francja,
2016, reż. Stephen
Hopkins, wyk. Stephan
James, Jason Sudeikis,
William Hurt, Carice Van
Houten
05:00 Zakończenie

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Na zabójczej ziemi
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1994, reż. Steven Seagal,
wyk. Steven Seagal,
Michael Caine, Joan Chen,
John C. McGinley, R. Lee
Ermey, Billy Bob Thornton
23:45 Mad Max
pod Kopułą Gromu
- ﬁlm S-F, Australia,
1985, reż. George Miller,
George Ogilvie, wyk. Mel
Gibson
01:55 Co za tydzień
- magazyn
02:25 Zabójcza broń - serial
03:25 Uwaga!
- magazyn
03:45 Noc Magii

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

20:00 MEGA HIT - Avatar
Rok 2154. Jake Sully,
sparaliżowany były żołnierz piechoty morskiej,
otrzymuje szansę odzyskania zdrowego ciała.
Musi jednak wziąć udział
w specjalnym programie
militarnym. Były komandos Jake Sully jest w
wyniku odniesionych ran
sparaliżowany i porusza
się na wózku inwalidzkim.
23:30 Punisher:
strefa wojny
01:55 Demonstracja siły
- ﬁlm akcji
04:00 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Muzyczne poranki
07:45 Informacje kulturalne
08:10 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:40 Tego się nie wytnie
ekstra
10:00 Reżyserzy
11:00 Dorastanie - serial
TVP, reż. Mirosław
Gronowski, wyk. Cezary
Morawski, Tomasz Dedek,
Marcin Sosnowski, Dorota
Pomykała, Marek Kondrat,
Wojciech Pokora
13:15 Sztuka adwentu
- magazyn
13:30 Szlakiem Kolberga
- Izabela Trojanowska
13:55 Niedziela z...rolami
Gabrieli Kownackiej
14:50 Mnich z Morza
16:15 Wrony - dramat
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial opowiadający o
walce z przestępczością
na ulicach San Francisco.
Głównym bohaterem jest
sprytny policjant Nash
Bridges (Don Johnson),
który w raz ze swoim
partnerem Joe Dominguez
(Cheech Marin) walczy z
przestępczością w mieście.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
20:00 Szał - ﬁlm kryminalny,
prod. Wielka Brytania
22:05 Kronos - Taniec - magazyn kulturalno-społeczny
22:45 Panorama kina
polskiego - Tato
- dramat obyczajowy,
reż. Maciej Ślesicki,
wyk. Bogusław Linda,
Dorota Segda, Ola Maliszewska, Teresa Lipowska,
Cezary Pazura, Krystyna
Janda, Renata Dancewicz
00:50 Scena muzyczna
01:50 Żelazna klasyka
- Wstręt
- dramat
03:45 Informacje kulturalne
04:10 Sztuka adwentu

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Skaza
22:05 Sabotaż
00:25 Zły Mikołaj 2
Willie i Marcus ponownie
łączą swe siły. Tym razem
planują obrabować
chicagowską centralę
fundacji charytatywnej.
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Mój biegun
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2013,
reż. Marcin Głowacki,
wyk. Bartłomiej Topa,
Magdalena Walach, Maciej
Musiał, Anna Pacho
22:25 Klucz do koszmaru
- ﬁlm horror,
USA, 2005, reż. Iain
Softley, wyk. Kate Hudson,
Gena Rowlands, John
Hurt, Peter Sarsgaard, Joy
Bryant
00:40 Druga strona
medalu
- talk show
02:25 Noc Magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy
Dom - magazyn 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra
- oddział specjalny
14:55 STOP Drogówka 15:55 Kobra - oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:00 Zwiastun zagłady Podczas gdy Ziemię zaczynają
nawiedzać opisane w przepowiedni Majów katastrofy
zwiastujące koniec świata,
pracownik wydawnictwa i młoda archeolog
muszą rozwiązać zagadkę
tajemniczego przedmiotu,
który może ocalić świat przed
zagładą. 23:00 Ryzykanci

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Co
by było gdyby zwierzęta
mówiły? Baśka Murmańska
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Moja
Fatima
12:50 Galilejczyk 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30
Czterdzieści nocy 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria
16:30 Zew natury 16:55
Świadkowie 17:20 „Jak po
choinkę to do lasu” 17:30
Okiem kamery 17:55 Adwent
na serio 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

15 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - Jeden za dużo
- paradokumentalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Serengeti
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Tradycja i nowoczesność - reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Operacja Zdrowie
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
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
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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
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 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
22:45 Ocaleni
- reality show
23:50 Operacja Delta Force 5:
Pod ostrzałem
- ﬁlm akcji
01:35 Julie de Maupin
- ﬁlm kostiumowy
03:25 Magazyn Ekspresu
Reporterów

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Małe kobietki
- Małe kobietki
23:05 Grzech - ﬁlm
dokumentalny
23:55 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
00:50 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
01:25 Mrok - serial kryminalny
02:20 Ułaskawienie
04:05 Sakawa
- dokumentalny
05:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Operacja Argo
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2012, reż. Ben Aﬄeck,
wyk. Ben Aﬄeck, Bryan
Cranston, Alan Arkin,
John Goodman, Victor
Garber, Tate Donovan, Kyle
Chandler
00:00 Superwizjer - magazyn
reporterów
00:35 Żywioły Saszy – Ogień.
Kulisy powstawania
serialu
00:45 Kuba Wojewódzki
- talk show
01:40 Uprowadzona
- serial, USA
02:40 Uwaga! - magazyn
03:00 Noc Magii

20:05 Szklana pułapka 2
W wigilijny wieczór,
policjant John McClane,
czeka na przylot swojej
żony, Holly. W tym
samym czasie terroryści,
przejmują kontrolę nad
systemem nawigacyjnym
lotniska, żądając uwolnienia jednego z handlarzy
narkotyków.
22:50 Babel
Cztery dziejące się
w różnych miejscach
świata historie z jednym
wspólnym mianownikiem.
01:55 Wojownicze
żółwie ninja: Wyjście
z cienia
04:15 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

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

11:00
13:15
13:30
15:00
16:00

17:30
17:50
18:30
18:55
20:00

Teledyski
Informacje kulturalne
Film dokumentalny
Mistrz - dramat,
reż. Jerzy Antczak,
wyk. Janusz Warnecki,
Ignacy Gogolewski
Dorastanie
Sztuka adwentu
- magazyn
Tego się nie wytnie
- talk-show
Typograﬁa miasta
- ﬁlm dokumentalny
Jezioro Bodeńskie - dramat, reż. Janusz Zaorski,
wyk. Krzysztof Pieczyński,
Małgorzata Pieczyńska,
Joanna Szczepkowska
Co dalej? - program
publicystyczny
Kronos - Taniec
Informacje kulturalne
Targowisko próżności
Teatr Nieduży Jeremiego Przybory

FILM FABULARNY

21:50 Lekkie obyczaje
- Frances Ha
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2012, reż. Noah
Baumbach, wyk. Greta
Gerwig, Mickey Sumner,
Adam Driver, Michael
Zegen
23:20 Co dalej? - program
publicystyczny
23:40 Informacje kulturalne
00:05 Sztuka adwentu
00:15 Młoda Polska
00:40 Panorama kina
polskiego - Tato - dramat
obyczajowy, reż. Maciej
Ślesicki, wyk. Bogusław
Linda, Dorota Segda
02:45 Kino nocne - Niewinne
- dramat
04:50 Teledyski
05:40 Aﬁsz kulturalny

TV Puls

TVN 7

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Podstarzały złodziej, jego
syn i wnuk planują skok,
dzięki któremu zarobią
milion dolarów.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Ryzykanci
21:55 Zbrodniarz

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

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

00:00 Zasady walki 2:
Zdrada
Agent Neil Shaw traﬁa
na ślad spisku zagrażającemu życiu wysoko
postawionych polityków.
02:05 Castle
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Na
jedwabnym szlaku
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial opowiadający
o walce z przestępczością
na ulicach San
Francisco.

20:30 Godzina zemsty
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1999, reż. Brian
Helgeland, wyk. Mel
Gibson, Gregg Henry,
Maria Bell, David Paymer,
Bill Duke, Deborah Unger,
Lucy Liu, William Devane,
Kris Kristoﬀerson, James
Coburn
22:45 Amok
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 2017, reż. Kasia
Adamik, wyk. Mateusz
Kościukiewicz, Łukasz
Simlat, Zoﬁa Wichłacz,
Zbigniew Stryj, Mirosław
Haniszewski
01:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc Magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
14:55 STOP Drogówka 15:55
Kobra - oddział specjalny
17:00 Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
21:00 Morderczy występ
W Moskwie ma się odbyć
wielki koncert charytatywny,
w którym weźmie udział
najgorętsza amerykańska
gwiazda muzyki pop - Venus.
Wśród zaproszonych gości
jest prezydent Rosji i jego
dwie nastoletnie córki. 23:00
Ryzykanci 01:00 Galileo
02:00 Śmierć na 1000 sposobów 02:30 Interwencja

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 Abyście nigdy nie
zwątpili 13:30 Msza Święta
14:30 Katedra w Chartres
15:30 Marana
15:40 100 cudownych miejsc na
świecie Egipt 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop Młodych
16:50 Toliara 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 Okiem
kamery 17:55 Adwent na
serio 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

21
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Rodzinny ekspres
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 - Windykator
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Serengeti
14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:20 Cafe piosenka - Halina
Frąckowiak - talk-show
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Po co nam Chanuka
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
Marysia opuszcza rodzinną
wieś i przenosi się do
Wrocławia, by studiować
medycynę. W nowym
miejscu kobieta poznaje
Pawła, który zdobywa jej
serce...
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial, prod.
Wielka Brytania
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... rolami
Gabrieli Kownackiej
09:25 Jezioro Bodeńskie - dramat, reż. Janusz Zaorski,
wyk. Krzysztof Pieczyński,
Małgorzata Pieczyńska,
11:00 Dorastanie - serial TVP
13:15 Sztuka adwentu
- magazyn
13:30 Księga Przestrzeni
- Wakacje i woda
14:00 Którędy po sztukę
- Dyptyk Winterfeldów
14:10 Tamte lata, tamte dni
- Ewa Wiśniewska
14:45 Zapomniane
rzeźbiarki
15:50 Pau Casals
- siła milczenia
17:35 Co dalej?
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Champion 2

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - Służba - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Czarny Czwartek.
Janek Wiśniewski
padł - dramat
23:10 Historia bez tajemnic
00:20 W kręgu zdrady
- ﬁlm obyczajowy
01:55 Odruch serca
- ﬁlm obyczajowy
03:40 Okupowani - serial
04:35 Wojsko - polskie.pl
04:55 Zakończenie dnia

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks
- Sztuka wyboru
- ﬁlm prod. Francja, 2017,
reż. Eric Lavaine
00:20 Terror w podziemiach
- serial, prod. Dania, 2017
01:15 Miasto duchów. Rakka
- ﬁlm dokumentalny
03:00 Miasto skarbów - serial
03:45 Zakończenie dnia

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Zamieć
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Francja, Kanada, 2009, reż.
Dominic Sena, wyk. Kate
Beckinsale, Gabriel Macht,
Tom Skerritt
23:40 Uprowadzona
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, Francja,
2008, reż. Pierre Morel,
wyk. Liam Neeson, Maggie
Grace, Leland Orser, Jon
Gries, Holly Valance,
Famke Janssen
01:35 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:15 Uwaga!
- magazyn
02:35 Noc Magii

20:05 Faceci w czerni 3
Agenci J i K tym razem
wracają do przeszłości.
J widział już wiele
niewytłumaczalnych
i zagadkowych zjawisk
w swojej 15-letniej
karierze Faceta w Czerni,
ale nic i nikt, nawet obcy,
nie wprawiają go w
zakłopotanie tak bardzo,
jak jego sarkastyczny,
małomówny partner.
22:30 Łatwa dziewczyna
00:30 Iron Man
Historia miliardera,
przemysłowca
i genialnego wynalazcy
Tony’ego Starka.
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

18:55 Targowisko próżności
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:00 Na wschód od Hollywood - Pani Hyde
- ﬁlm fabularny
21:45 Więcej niż ﬁkcja
- Wirtualna Republika
Ludowa, prod. Chiny, 2018,
reż. Hao Wu
23:25 Co dalej? - program
publicystyczny
23:45 Jazz - Dziedziniec Kultury
NCK - Mistrzynie klasyki
01:00 Informacje kulturalne
01:25 Sztuka adwentu
01:35 Lekkie obyczaje
- Frances Ha
- ﬁlm fabularny
03:15 Kino nocne - Wenecja
- dramat
05:20 Aﬁsz kulturalny

22:00 Ostatnie zlecenie
Płatny zabójca Joe otrzymuje zadanie wyeliminowania kilku osób w
Bangkoku. Trzyma się
swoich, ściśle określonych
zasad. Tym razem jednak
potrzebuje dodatkowej
osoby do pomocy, więc
przyjmuje drobnego
złodziejaszka Konga.
Z czasem zaprzyjaźniają
się i Joe postanawia
nauczyć pomocnika
wszystkiego co sam
potraﬁ...
00:00 Imperium wilków
02:30 Castle
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat
- program powtórkowy

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 Brzydula
- serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ten moment
SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
Asia i Piotr poznali
się 10 lat temu jako
nastolatkowie i zakochali
się w sobie od pierwszego
wejrzenia.
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Wydział pościgowy
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Stuart Baird,
wyk. Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes, Robert
Downey Jr., Joe Pantoliano, Daniel Roebuck,
Kate Nelligan, Tom Wood,
Irene Jacob
23:15 Grzesznica
- serial, USA
01:15 Druga strona
medalu

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra oddział specjalny 14:55 STOP
Drogówka 15:55 Kobra - oddział specjalny 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 18:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:05 Nieuchwytny cel 2 Robert
Wes, zawodnik MMA, który
chce skończyć z walkami,
dostaje propozycję wzięcia
udziału w prywatnym
turnieju w Birmie w zamian
za milion dolarów. 23:25
Ryzykanci 01:25 STOP
Drogówka

TV Trwam
11:00 Świat na wyciągnięcie
ręki 11:15 Co by było gdyby
zwierzęta mówiły? Baśka
Murmańska 11:25 Myśląc
Ojczyzna 11:40 Prosto
o gospodarce 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe życiorysy
13:30 Msza Święta
14:30 15:15 Nieoczekiwana
podróż 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30
Galilejczyk - prezentuje Keith
Garner 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Okiem kamery
17:55 Adwent na serio 18:00
Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia 22:00
Złoty umysł

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - Służba - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Serengeti
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:45 Operacja Zdrowie
- COVID. Aktualna sytuacja
epidemiczna
- magazyn medyczny
07:20 Familiada - teleturniej
07:45 Pytanie na śniadanie
- zapowiedź
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Doradca smaku
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Rozwód. Walka
o wszystko
13:40 Złodzieje - program
poradnikowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
Akcja serialu dzieje się w
Warszawie, największym,
najbogatszym, ale także
- jak wynika z policyjnych
statystyk
- najniebezpieczniejszym
mieście w Polsce.
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń

06:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial, prod.
Wielka Brytania
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni
- Ewa Wiśniewska
09:00 Pau Casals
- siła milczenia
11:00 Dorastanie - serial TVP
12:15 Jan Serce
- serial TVP, reż. Radosław
Piwowarski, Radosław Piwowarski, wyk. Kazimierz
Kaczor, Hanna Stankówna,
Jadwiga Kuryluk, Irena
Maślińska
13:25 Sztuka adwentu
13:30 Rok 2020
14:00 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:35 Dziewczyny do wzięcia
- ﬁlm TVP, reż. Janusz Kondratiuk, wyk. Jan Mateusz
Nowakowski, Jan Stawarz,
Ewa Szykulska, Ewa
Pielarz, Regina Regulska

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinnyinteres
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Serial opowiada
o przygodach policjantów
patrolujących autostradę,
którzy często uczestniczą
w ciężkich sprawach
kryminalnych i szalonych
pościgach. Nasycony jest
efektami specjalnymi
i szybką akcją.
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:00 A gdyby tak nie było...
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. TVP
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Motel Polska
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:20 Tanie Dranie
01:00 Londyńczycy - serial

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Filmowe czwartki
20:45 Filmowe czwartki
- Biała hrabina
- dramat
23:10 Millenium: Zamek z
piasku, który runął
- dramat
01:45 Sztuka wyboru
03:30 Bez tożsamości - serial,
04:15 Art Noc w
05:10 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Zakochani - ﬁlm
komedia, Polska, 2000,
reż. Piotr Wereśniak,
wyk. Magdalena Cielecka,
Bartosz Opania, Katarzyna
Figura, Jan Frycz, Beata
Tyszkiewicz, Cezary Pazura
00:50 Ósma strona
- ﬁlm thriller, Wielka
Brytania, 2011, reż. David
Hare, wyk. Bill Nighy,
Rachel Weisz, Tom Hughes
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc Magii

20:00 Diabeł ubiera
się u Prady
- komedia
Andy Sachs, młoda
dziewczyna z małego
miasteczka, która
niedawno ukończyła
college, poszukuje
w Nowym Jorku posady
dziennikarki. Nieoczekiwanie zdobywa posadę
asystentki u Mirandy
Priestly, wpływowej
redaktor naczelnej
miesięcznika, jednego z
najbardziej prestiżowych
pism zajmujących się
modą.
22:25 Jak stracić chłopaka
w 10 dni
- komedia
01:00 Zakończenie

15:35 Sól ziemi czarnej
- dramat
17:20 Co dalej? - program
publicystyczny
17:45 Księga Przestrzeni
18:15 Którędy po sztukę
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Targowisko próżności
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:00 Tego się nie wytnie
- talk-show
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp
do ﬁlmu - Hair
21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Hair
- musical
23:40 Tego się nie wytnie
24:00 Scena muzyczna
01:05 Informacje kulturalne
01:25 Sztuka adwentu

20:00 Teraz albo nigdy
Pracownica supermarketu
wymyśla historię swojego
życia, by udowodnić,
że w dużej korporacji
przy Madison Avenue
dadzą sobie radę również
osoby bez wykształcenia.
22:05 Pan i Pani Kiler
00:00 Kto pod kim dołki
kopie
02:20 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges - serial

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 Brzydula
- serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ten moment
SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Larry Crowne:
Uśmiech losu
- ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Tom Hanks,
wyk. Tom Hanks, Julia
Roberts, Bryan Cranston,
Cedric the Entertainer
22:40 Ekipa
- ﬁlm komedia, USA, 2015,
reż. Doug Ellin, wyk. Kevin
Connolly, Adrian Grenier,
Kevin Dillon, Jerry Ferrara,
Jeremy Piven, Emmanuelle
Chriqui
00:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc Magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra
- oddział specjalny 14:55
STOP Drogówka 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
21:00 Gigli - ﬁlm akcji
Larry Gigli pracuje dla
maﬁi z Los Angeles. Dostaje
zlecenie porwania brata prokuratora federalnego, który
prowadzi sprawę przeciwko
szefowi Gigliego. 23:30
Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 00:00
STOP Drogówka - magazyn
prod. Polska

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 Wyszyński 13:20 Przegląd katolickiego tygodnika
13:30 Msza Święta 14:30 Na
przekór ciemności 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wędką
nad wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Narodowe
Sanktuarium Maryjne w Subukia 17:25 Święty na każdy
dzień 17:30 Okiem kamery
17:55 Adwent na serio 18:00
Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Adwent na serio 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)
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» Regina Błaszkowska (niebieski
kostium), jedna z dwóch medalistek
z Herosa Boguszów-Gorce

Heros wie, jak to się robi
Co tam niesprzyjające okoliczności. Przed tygodniem w Boguszowie-Gorcach po raz 15 odbył się Międzynarodowy Turniej Heros Lady
Open w zapasach kobiet. Co z tego, że było mniej uczestniczek niż
zwykle? Wielkich emocji i tak nie brakowało.
Obecna edycja była wyjątkowa nie tylko ze względu
na panującą pandemię, ale
również dlatego, że została
zorganizowana we współpracy z Polskim Związkiem
Zapaśniczym, który do boguszowskiej imprezy dołączył
Turniej Nadziei Olimpijskich
Krajów Wyszehradzkich. Ponadto po raz kolejny została
ona objęta honorowym patronatem marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego
Przybylskiego.
W tym roku, jak można się
było spodziewać, frekwencja
okazała się dużo skromniejsza
niż zwykle. Na matach w hali
sportowej przy ul. Waryńskiego 10 walczyło w sumie
ponad 100 zapaśniczek z niespełna 20 polskich klubów
oraz kilku europejskich krajów
– Chorwacji, Czech, Węgier
i Włoch. W porównaniu do
ubiegłorocznej edycji imprezy,
w której wzięła udział rekordowa liczba 366 zapaśniczek
z 15 krajów – nie jest to może

oszałamiająca liczba, jednak
biorąc pod uwagę obecną
sytuację epidemiczną – jest to
duży sukces. Zwłaszcza, jeśli
chodzi o udział ekip zagranicznych, które aktualnie mają
mocno ograniczoną możliwość odbywania podróży.
To spory wyczyn, że w tych
trudnych czasach zawody
w ogóle udało się przeprowadzić. Ukłon też należy się
władzom Boguszowa-Gorc,
że umożliwiły organizację
turnieju.
Przez trzy dni (27-29 listopada) dziewczęta zmagały
się na matach w kilku konkurencjach. Ich walki można
było obserwować w internecie. Nowa formuła została
dopasowana do panujących
obecnie warunków bezpieczeństwa. – Chciałbym pogratulować organizatorom
tego, że się nie poddali, że
zdecydowali się w tym trudnym czasie mimo wszystko
zorganizować zawody. To jest
bardzo ważne, bo pandemia

kiedyś minie, a ta ciągłość i
możliwość startów jest dla
sportowców czymś niezwykle
ważnym – mówił podczas
otwarcia Paweł Wybierała,
członek zarządu województwa dolnośląskiego, z którym
łączono się on-line. Co ciekawe, Wybierała sam przez
wiele lat trenował zapasy w
Miliczu, dlatego doskonale

» Uczestniczki zgrupowania
Euro Camp

rozumiał determinację organizatorów, by przeprowadzić
zawody.
Podczas Heros Lady Open
panie zmagały się w sumie
w 30 kategoriach wagowych
i w 3 grupach wiekowych.
Najlżejszą kategorią wagową
w grupie młodziczek i dzieci
była waga do 31 kg, z kolei
w grupie seniorek najcięższa

kategoria wagowa to 76 kg.
W sobotę toczyły się głównie
walki eliminacyjne i część
walk o brązowe medale, z
kolei w niedzielę, w ostatnim dniu zmagań, odbyły się
głównie pojedynki finałowe o
złote medale.
W kilku kategoriach wagowych Polki okazały się
szczególnie gościnne. Wagę

do 49 kg w grupie juniorek
młodszych wygrała reprezentantka Włoch, Elena Placenti.
Inna Włoszka, Angela Crapio-Casarola, okazała się najlepsza w grupie wiekowej młodziczek i w wadze do 42 kg.
W tej samej wadze wysokie
drugie miejsce i srebrny medal wywalczyła zawodniczka
Herosa Boguszów-Gorce,
Regina Błaszkowska. Drugi
medal dla Boguszowa-Gorc
zdobyła inna podopieczna
Dariusza Piaskowskiego, Zuzanna Kołodziej, która również w najmłodszej grupie
wiekowej zdobyła brązowy
krążek w wadze do 36 kg.
Dodajmy, że jedną z najlepszych zawodniczek turnieju
okazała się reprezentantka
Chorwacji, Iva Geric, zwyciężczyni kategorii wagowej
do 65 kg seniorek, która jest
ubiegłoroczną brązową medalistką ME.
Po turnieju, podobnie jak
co roku, zaplanowano międzynarodowe zgrupowanie,
ale… – Jednak tegoroczna
realizacja Euro Campu, mimo,
że sporo klubów wyraziło chęć
udziału, do ostatniej chwili
stała pod znakiem zapytania.
Z pomocą przyszli właściciele
hotelu Piotr w Boguszowie-Gorcach,którzy umożliwili
nam organizację obozu na
bazie swoich obiektów hotelowych. I w ten sposób
sala balowa zamieniła się
na tydzień w salę zapaśniczą – mówią przedstawiciele
organizatorów z Herosa Boguszów-Gorce. Euro Camp trwał
od niedzieli do soboty i wzięło w nim udział prawie 30
zapaśniczek z kilku polskich
klubów, Chorwacji i Czech.
Treningi, które odbywały się
3 razy dziennie, prowadził
szkoleniowiec Herosa i organizator wydarzenia, Dariusz
Piaskowski. Dla porównania
– rok temu w campie wzięło
udział 170 zawodniczek z 15
krajów.
ToP
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Fot. Ryszard Burdek

» Maciej Koperski znów wszedł na wyższy
level. Niech na nim pozostanie na dłużej

Ich kawałek podłogi
Siódme zwycięstwo z rzędu koszykarzy Górnika Trans.eu Wałbrzych
stało się faktem. Tym razem biało-niebiescy pokonali u siebie Miasto
Szkła Krosno 97:68.
„Mój jest ten kawałek
podłogi, nie mówcie mi
więc, co mam robić!” –
głośno śpiewali wałbrzyscy
koszykarze po końcowej
syrenie meczu z Miastem
Szkła. Powodów do radości
im nie brakuje, bo nie tylko
do siedmiu przedłużyli serię
wygranych, ale także zachowali status niepokonanych
we własnej hali.
Jeszcze przed meczem
wydawało się, że ekipy z
Dolnego Śląska i Podkarpacia, pomimo geograficznego dystansu, łączy całkiem
sporo. Szkoleniowcem w
Krośnie jest doskonale znany
z pracy w Wałbrzychu Marcin
Radomski, spod Chełmca wy-

wodzi się środkowy Maciej
Żmudzki, a jego zmiennik,
Tomasz Krzywdziński, przez
dwa sezony występował w
biało-niebieskim trykocie. W
przeszłości w Krośnie grali
przecież związani z Górnikiem Maciej Bojanowski,
Rafał Glapiński, Damian Pieloch, Krzysztof Spała czy
Marcin Salamonik. Te styczne
nie kończą się zresztą na
koszykówce, bo aktualnie w
pierwszoligowych Karpatach
Krosno występuje siatkarka
Natalia Sławińska, wychowanka MKS-u Chełmca Wałbrzych. Choć Krosno jest sporo mniejszym ośrodkiem, to
również może pochwalić się
państwową uczelnią wyższą,

która także znajduje się w
kompleksie pałacowym
w centrum miasta. W
Wałbrzychu, podobnie jak w opisywanym mieście
na Podkarpaciu, występuje
Dworzec Miasto, który lepiej
komunikuje
ze śródmieściem niż
dworzec
powszechnie uznawany za główny.
Podobieństwa i powiązania pomiędzy Wałbrzychem i Krosnem skończyły
się na parkiecie. Zwycięstwo
przyszło gospodarzom nad-

spodziewanie
łatwo. Wypracowana
do pr zer wy
dziewięciopunktowa
przewaga sukcesywnie rosła
po zmianie

stron. Górnicy trafili aż czternaście razy za trzy, a nie do
zatrzymania był ponownie
Krzysztof Jakóbczyk. Topowy
aktualnie punktujący Suzuki
1 Ligi otrzymał przed meczem markowy zegarek od
sponsora rozgrywek, co ma
związek z przyznaniem rzu-

cającemu biało-niebieskich
tytułu najlepszego gracza listopada. Zapytany przez nas
przed meczem o ten gadżet
odparł, że zegarków specjalnie nie nosi, a czas sprawdza
raczej w telefonie. Z drugiej
strony dodał, że ta nagroda
może być fajnym dodatkiem
do nieco bardziej eleganckich
outfitów. W sobotę Jakóbczyk był w stroju sportowym, ale kolejnymi celnymi
próbami wyważa drzwi na
ligowe salony, gdzie obowiązują fraki i meloniki. Drugim
punktującym w Górniku był
Maciej Koperski, autor 18
punktów. 21-latek przełamał
więc serię słabszych spotkań
w ofensywie , bo w ostatnich
trzech meczach zanotował
ledwie 3 „oczka”.
Po stronie rywali zabrakło w składzie najlepszego
strzelca, Piotra Wielocha.
Brak rozgrywającego mocno wpłynął na jakość gry
gości, nie pomogło nawet
17 punktów Alana Czujkowskiego. Dzień wcześniej
skrzydłowy gości cieszył się
z narodzin drugiego dziecka
i uskrzydlony tym faktem
do przerwy zanotował 15
„oczek”. Po zmianie stron
jednak zgasł, pozostawiając
ciężar zdobywania punktów
kolegom. Ci tego ciężaru
jednak nie udźwignęli, co
doprowadziło do powiększania przewagi przez gospodarzy. W końcowej fazie
spotkania szansę debiutu
w 1 lidze otrzymał 15-letni
wychowanek Górnika, Jakub
Warmiłło, występujący w ramach umowy szkoleniowej
w zespole juniorów MKS-u
Szczawno-Zdrój. Na co dzień
podopieczny Bartłomieja
Józefowicza punktów nie
zdobył, ale zebrał bardzo
cenne doświadczenia w seniorskim baskecie.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Miasto Szkła Krosno 97:68 (31:16, 16:22,
21:11, 29:19)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 27, Koperski 18, Bojanowski 14, Cechniak 11 (16
zb), Malesa 9, Ratajczak 8,
Durski 6, Wróbel 2, Zywert 2
(9 as), Warmiłło 0.

Nie patrz na zegarek, rób swoje

Dominik Hołda

Nie wiemy, co Krzysztof Jakóbczyk je na śniadanie, obiad i kolację, ale my
też to chcemy! Facet biega po parkiecie z taką energią, jakby każdy mecz
był dla niego zaledwie lekcją wuefu w podstawówce, z zasłon stawianych
przez kolegów korzysta z dokładnością chirurga operującego na otwartym
sercu, a z dystansu trafia z większą precyzją niż odmierzający czas zegarek, który otrzymał właśnie za swoje wyczyny. W meczu z Miastem Szkła Krosno trafił za 3 pkt 7 z 9
rzutów! Nie mamy pytań. Krzysiek, nie patrz na sprezentowanego „sikora” i upływający
czas. Dalej rób to, co potrafisz najlepiej. Jak mało kto zasługujesz na to, żeby za jakieś
9 miesięcy karcić swoimi trójkami Anwile oraz inne Stelmety.

WIESZ CO | NR 49/8.12.2020 r.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

24

25

WIESZ CO | NR 49/8.12.2020 r.

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

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

Zachwycajcie się
ogrodami

str. VI

Możecie się od nich
Narty to nie jest
uczyć
str. VII
prosta sprawa

str. VIII

II26

WIESZ CO NA ŚWIĘTA

WIESZ CO | NR 49/8.12.2020 r.

Delfiny zamiast reniferów
U nas na święta wiadomo – choinka, wigilia, po niej prezenty przynoszone przez Św. Mikołaja, a na deser pasterka. Jak Boże Narodzenie obchodzone jest w innych częściach
świata, nawet w tych najdalszych zakątkach? Gdy przeczytacie o niektórych tradycjach,
będziecie na pewno mocno zaskoczeni.

Poznajcie zwyczaje bożonarodzeniowe w egzotycznych krajach na trzech różnych kontynentach. W katolickim Meksyku, wielokulturowej Australii i tajemniczym Gabonie.

Dekoracje świąteczne i
ozdabianie choinek zaczyna
się w Australii już 1 grudnia.
Przyozdobione „żywe” iglaki
są tu rzadkością. Może dlatego, że nawet małe drzewko
iglaste potrafi kosztować 150
dolarów. Dlatego miejscowi
najczęściej kupują sztuczne
choinki, ale i tak wieszają
świąteczne ozdoby gdzie popadnie.
Mikołaj przybywa do dzieciaków w noc wigilijną, wpada przez komin, zjada ciasteczka, pije mleczko i zostawia prezenty w skarpetach…
dzieciaki otwierają je dopiero
w pierwsze święto (25.12) i

to jest dla nich najważniejszy
dzień świąt.
Mikołaj przybywa do australijskich dzieci przeważnie
na desce surfingowej, a w
zaprzęgu renifery zastępują…
delfiny lub kangury. Do tego
ubrany jest – jak dla nas –
dość… nietypowo. Ma krótkie
spodenki, T-shirt i japonki na
nogach. Kto by nosił kożuch w
30-stopniowej temperaturze.
Święta w Australii przypadają
na środek lata. Mikołaj przychodzi w wigilijną noc, zjada
pozostawione dla niego ciastka, popija mlekiem i wrzuca
paczki do świątecznych skarpet lub poszewek na podusz-

ki. Punktem kulminacyjnym
wigilijnego wieczoru nie jest
kolacja, ale „Carols by candlelight”, czyli koncert kolęd przy
świecach. To tradycja, która
rozpoczęła się w 1937 roku w
Melbourne, a dziś można się z
nią spotkać praktycznie w każdym mieście i miasteczku. To
mniejsze lub większe koncerty
w plenerze. Te np. z Sydney
transmitowane są w telewizji.
Co ciekawe, prezenty rozpakowuje się dopiero w pierwszy dzień świąt rano. To dla
mieszkańców Australii dzień
kolacji wigilijnej, a raczej lunchu bardzo często na plaży
przy grillu. Jest za gorąco na

www.canva.com/Natalie Maro

Mikołaj na desce surfingowej

ciepłe posiłki, a co dopiero
mówić o 12 potrawach. W
Australii na bożonarodzeniowym stole nie może zabraknąć

indyka, szynki, a także owoców morza. Na deser najczęściej podawany jest Pavlov.
To rodzaj torciku bezowego

udekorowanego truskawkami,
granatem i bitą śmietaną.
Źródło: www.albionhouse.com.pl, www.
przedeptane.pl, www.whereisjuli.com

Z całej siły kijem w piniatę

Fot. Adornos de Navidad en la Plaza Independencia en Pachuca, México (2019), RubeHM, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Wigilię obchodzi się w Meksyku podobnie jak w Polsce.

Głównie w gronie rodzinnym.
W domach zwykle stawia się

przystrojoną choinkę z dużą
ilością lampek. Jeszcze 30-40

lat temu najważniejszym motywem były szopki, ustawiane
w centralnym miejscu każdego domu. Dziś, jak w wielu
zakątkach Europy, zastąpiła
je właśnie choinka, pod którą
kładzie się prezenty. Tradycyjną potrawą spożywaną
przez mieszkańców Meksyku
w Boże Narodzenie jest nadziewany indyk oraz poncz
do picia zrobiony z owoców,
m.in. jabłek, trzciny cukrowej,
suszonych śliwek, orzechów,
cynamonu, tamaryszku i tequili lub rumu. Na stole królują
też solone dorsze, smażone
ryby, wieprzowina, nadzie-

wane papryczki chili i fasola.
Przed wieczerzą śpiewa się
kolędy, a po niej podobnie jak
w Polsce, otwiera się prezenty
oraz idzie na pasterkę.
Charakterystycznym zwyczajem dla Meksyku są posadas, czyli procesje przedstawiające wędrówkę Maryi i
Józefa do Betlejem. Jest ich w
sumie 9, a symbolizują miesiące ciąży. Pierwsza posada
odbywa się 16 grudnia, ostatnia 24. W procesji uczestniczą
pielgrzymi często przebrani
za Maryję i Józefa oraz innych
świętych, niosący świece i
szopki oraz śpiewający kolędy.

Posadas symbolizują biblijną
wędrówkę Świętej Rodziny
szukającej miejsca na spędzenie nocy
Po procesjach każdego wieczoru w domach rozbijana jest
piniata wypełniona słodyczami. Jest to głęboko zakorzeniona tradycja. Najbardziej
typowe piniaty zrobione są w
kształcie gwiazdy, którą dziecko lub dorosły z zasłoniętymi
oczami próbuje rozbić kijem.
Kiedy w końcu uda się to
zrobić, na gości spada deszcz
słodyczy.
Źródło: www.miedzykulturowa.org.pl,
www.mezoameryka.pl

W Gabonie ponad połowa mieszkańców to katolicy,
dlatego nie dziwi, że bardzo
radośnie obchodzone jest tam
Boże Narodzenie. Co ciekawe,
na świąteczne msze wierni w
tym kraju wybierają się ubrani
cali na biało, a w kościele celebrują przyjście na świat Dzieciątka Jezus dość nietypowo,
wspólnie tańcząc i śpiewając.
W Gabonie jest zdecydowanie więcej spontanicznej

radości niż chociażby w Polsce. Wyraża się ona także w
opowieściach przekazywanych w szerokim gronie, nie
tylko rodzinnym. Wiadomo,
nie ma tu zimy, więc żaden
starszy pan ubrany na czerwono nie ma szans przybyć
na saniach, ale za to niemal
wszystko rekompensuje niezwykle głośna i wyrazista
przyroda. Gabończycy przygotowują też szopki, a tra-

dycja ich tworzenia przybyła
do kraju wraz z pierwszymi
misjonarzami francuskimi.
Konstrukcje są dość proste.
Składają się na nie figurki Świętej Rodziny i proste
drewniane zadaszenie. Dużo
bardziej popularne są tzw.
groty maryjne, budowane na
wzór tej z Lourdes, w których
wierni czczą Maryję, jako
Niepokalane Poczęcie.
Źródło: www.misje.kapucyni.eu

Fot. www.canva.com

Na mszę idą ubrani na biało
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Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas.
Czas refleksji nad tym, co jest naprawdę
ważne i co daje nam prawdziwe szczęście.
Cieszę się bardzo, że wraz z Kasą Stefczyka
mogę pomagać innym. Dzięki Fundacji
MG13 młodzi sportowcy rozwijają
swoje sportowe pasje.
Z okazji nadchodzących świąt życzę
wszystkim Państwu wytrwałości
w dążeniu do celu, optymizmu
i co najważniejsze – zdrowia.
Niech otaczają Was sami
dobrzy ludzie.
Marcin Gortat

WAŁBRZYCH, ul. Marii Konopnickiej 8/1A
tel. 74 666 26 53, 666 26 83
kasastefczyka.pl 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
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Od teraz jestem odkrywcą
Nasz chłopak ze Świdnicy został prawdopodobnie najmłodszym odkrywcą komety w
historii astronomii. Czy wy to rozumiecie?! Ma dopiero 12 lat i nazywa się Rafał Biros.
Dostrzegł na niebie coś, czego inni nie potrafili zauważyć. Na dodatek odkrycia dokonał
13 w piątek... Od teraz będzie to najszczęśliwszy dzień w jego życiu.
Jakie masz skojarzenia ze
słowem odkrywca?
- Zawsze kojarzyło mi się
z osobą, która miała bardzo
dużo szczęścia i dokonała
czegoś niezwykłego. Zawsze
wydawało mi się, że zostać
odkrywcą jest praktycznie
niemożliwe. Jednak okazało
się inaczej (śmiech).
Mnie na przykład od podstawówki kojarzy się to z
wielkimi odkryciami geograficznymi. Zachowując
proporcje, czujesz się takim... młodym Krzysztofem
Kolumbem astronomii?
- Może coś w tym jest
(chwila zastanowienia). Nie,
dla mnie jednak nie jest to
chyba tak mocno znaczące jak odkrycie
Krzysztofa Kolumba. Kometa, którą
odkr ył e m ,
była
mała
i wypa-

wała kilka godzin po jej odkryciu.
Udało ci się jednak zobaczyć na niebie coś, czego
inni nie zauważyli. Czujesz
się odkrywcą, czy raczej
poszukiwaczem?
- Myślę, że trochę i jednym
i drugim. Przyzwyczajony jestem do słowa poszukiwacz,
ale odkrywca teraz w moim
przypadku też jest prawdziwe
(śmiech). Należę do projektu
Sungrazing Comets, w którym nie trzeba prowadzić
bezpośredniej obserwacji
nieba. Kometę zauważyłem
na zdjęciach SOHO LASCO
C2. To taki teleskop kosmiczny obserwujący aktywność
słoneczną.
Dobrze, a teraz
konkretnie.
Co do-

Fot. użyczone (Archiwum Rafała Birosa)

r o -

» Dwunastoletni Rafał Biros przy zdjęciu
odkrytej przez siebie komety

kładnie udało ci się dostrzec?
- Jest to kometa grupy
Kreutza – najczęstsza z grupy
komet widocznych na zdjęciach słonecznych, potocznie
zwanych też kometami muskającymi Słońce. Wynika to z
orbity wielkiej komety Kreutza, która przy przejściu przez
peryhelium (punkt na orbicie
ciała niebieskiego obiegającego Słońce, znajdujący
się w miejscu największego
zbliżenia obu ciał – przyp.
red.) rozpadła się na tysiące/
miliony małych komet. Karl
Battams mówił, że obiekt
odkryty przeze mnie miał
prawdopodobnie 5-10 m
średnicy. Był na tyle ciemny,
że nie był widziany za pomocą
teleskopu SOHO LASCO C3.
Opowiedz po kolei, jak
do tego doszło? Na czym
dokładnie polegały twoje
obserwacje?
- Kometa została odkryta
na zdjęciach SOHO LASCO
C2. Obserwacje polegały,
a właściwie polegają – bo dalej
tym się zajmuję
– na przeglądaniu zdjęć i
wyszukiwaniu
obiektów, które poruszają
się w odpowiedni sposób, biorąc
pod uwagę
ich kierunek,
trajektorię i

prędkość. W piątek 13 listopada około godziny 9:30 na
trzech zdjęciach dostrzegłem
ciemny rozmyty obiekt poruszający się w prostej linii. Od
razu wiedziałem, że to kometa, ponieważ oglądałem bardzo dużo obiektów wcześniej.
Około pół godziny później
moje zgłoszenie zostało potwierdzone przez bardzo doświadczonego odkrywcę Worachate Boonploda z Tajlandii.
Wiedziałeś od razu, że
dokonałeś dużej rzeczy?
- Komet poszukuję od około
5 miesięcy. Po miesiącu swoich poszukiwań dowiedziałem się od mojego wujka, że
mogę zostać najmłodszym
odkrywcą komet SOHO. Po
otrzymaniu potwierdzenia, że
jest to właśnie kometa, byłem
bardzo szczęśliwy i podekscytowany.
Dość szybko przyszło potwierdzenie, że jesteś prawdopodobnie najmłodszym
odkrywcą komety w historii
astronomii. Dla mnie brzmi
to niewiarygodnie.

- Nie ma co ukrywać, dla
mnie też, a potwierdzeniem
tego jest wpis Karla Battamsa, koordynatora projektu
Sungrazing Comets, finansowanego przez NASA.
Obiekt został już jakoś
nazwany, np. Rafał Biros
(uśmiech)?
- Kometa nie została jeszcze
nazwana. Niestety nie będzie
nazywać się Rafał Biros, ani
nie mogę jej sam nazwać.
Nazywać się będzie C/2020
SOHO 4093 lub 4094 od nazwy sondy i numeru odkrycia.
Numer zostanie ogłoszony
niebawem na specjalnej czerwonej liście na stronie projektu.
Paradoksalnie w odkryciu
komety „dopomogła” zdalna nauka, bo masz więcej
czasu, aby wpatrywać się
w zdjęcia?
- Tak, ale również ogólna
sytuacja związana z pandemią. Po prostu więcej czasu
spędzam w domu i więcej
czasu mogę poświęcić na
przeglądanie zdjęć.

Komety raczej byś nie
dostrzegł, gdyby nie udział
w międzynarodowym programie Sungrazing Comets,
którego jesteś częścią?
- Tak, to prawda. Na razie
nie posiadam własnego teleskopu. Ale trzeba wiedzieć, że
odkrycie takiej komety z Ziemi
jest mało prawdopodobne. Z
kolei zdjęcia z teleskopów kosmicznych SOHO dają właśnie
możliwość tego typu odkryć.
Dla wielu 12-latków to,
o czym opowiadasz, brzmi
bardzo tajemniczo? Jak ty
do tego podchodzisz?
- Chyba trochę tak jest.
Mam wrażenie, że sporo osób
nie wie, co to jest kometa.
A co dopiero w jaki sposób
jest zbudowana. Do tej pory
nie mieliśmy żadnych zajęć
w szkole z astronomii. Gdyby
takie lekcje były prowadzone,
to przypuszczam, że dużo
więcej osób mogłoby się tym
tematem zainteresować.
Myślisz sobie, ja odkrywam komety, a moi rówieśnicy w tym czasie nagrywają np. filmiki na TikToku?
- Wiem, że tak może być,
ale to przecież nic złego. Ja
też uwielbiam portale społecznościowe typu Twitter czy
Facebook, które umożliwiają
kontakt z innymi ludźmi z całego świata. Każdy ma swoje
zainteresowana i fajnie jak
może je realizować.
Z tą astronomią to tak
na poważnie? To jest to, co
chciałbyś robić w życiu?
- Na tę chwilę nie mam pojęcia, co chcę robić w przyszłości. Astronomia jest ciekawą
opcją, ale na razie traktuję ją
jako oryginalną pasję.
Po tym, czego dokonałeś,
to chyba wiele dziewczyn w
klasie i na podwórku będzie
robiło do ciebie „maślane”
oczy?
- (Długi śmiech). Nie wiem,
być może.
Obiecaj, że jak za kilka
lat zostaniesz wielkim odkrywcą lub wynalazcą, jeszcze raz porozmawiamy dla
WieszCo?
- Jeśli zostanę, to obiecuję
(uśmiech).
Rozmawiał Tomasz Piasecki

WIESZ CO | NR 49/8.12.2020 r.

WIESZ CO NA ŚWIĘTA

PRACA W OPIECE
OD ZARAZ I PO ŚWIĘTACH!
PRACUJ JAKO OPIEKUN/KA SENIORÓW W NIEMCZECH!
JEŻELI NIE ZNASZ JĘZYKA, A CHCESZ PRACOWAĆ
W NIEMCZECH JAKO OPIEKUN/KA SENIORA,
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
ORGANIZUJEMY KURSY NIEMIECKIEGO
PO UKOŃCZENIU KURSU OFERTY PRACY GWARANTOWANE!
SKONTAKTUJ SIĘ Z REKRUTEREM!
TEL. 517 175 028
WAŁBRZYCH, UL. SŁOWACKIEGO 13 | WWW.PROMEDICA24.PL
KURS ORGANIZOWANY ON-LINE LUB W BIURZE W WAŁBRZYCHU!
ZAPEWNIAMY:
WYSOKIE ZAROBKI I DODATKOWE BONUSY (NP. ZA ŚWIĘTA,
POLECENIE INNEGO PRACOWNIKA, PRZEJŚCIE Z INNEJ FIRMY)
LEGALNĄ, BEZPIECZNĄ PRACĘ Z ZAMIESZKANIEM U SENIORA
PAKIETY UBEZPIECZEŃ - PRACOWNICZA KARTA EKUZ I ZAGRANICZNE
UBEZPIECZENIE MEDYCZNE (ERGO)
PRZEJAZD NA KONTRAKT FIRMOWYM, MAŁYM BUSEM SPOD DOMU
OPIEKUNA POD DOM KLIENTA
REKRUTACJĘ ZDALNĄ (PRZEZ TELEFON, MESSENGER)
SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE
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Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Po zmroku na zamkowych tarasach
odbywa się świetlny bal. Warto to
zobaczyć na własne oczy

Zachwycajcie się ogrodami
Zapraszamy was na książęcy bal. Do Zamku Książ i Palmiarni. Żebyście pośród świetlistych drzew i krzewów, gdzie strumienie ruchomych fontann tworzą magiczny klimat, poczuli się jak w bajce. Nie, nie odlecieliśmy. Proponujemy tylko, żebyście dali się oczarować
Ogrodom Światła. Cały czas możecie je odwiedzać. Na przykład podczas świąt.
Po zmierzchu na zamkowych
tarasach oraz w ogrodzie Palmiarni można podziwiać urzekające widowisko powstałe z
połączenia światła i dźwięku. To
atrakcja dla całych rodzin, którą
po prostu trzeba zobaczyć.
To druga edycja tego wydarzenia i odpowiedź na za-

chwyty turystów z przełomu
2019 i 2020 roku, gdy Ogrody
Światła rozbłysły w Wałbrzychu po raz pierwszy. Teraz,
oprócz Zamku Książ także w
Palmiarni. Co jest nowością
w porównaniu z zeszłym rokiem. Przestrzenię obu tych
miejsc dosłownie pławią się

» W tym roku Ogrody Światła zobaczycie
też w wałbrzyskiej Palmiarni

w blasku imponujących kompozycji świetlnych. Jeszcze
nie widzieliście? Świąteczny
czas jest doskonałą okazją,
by odwiedzić te miejsca, które
zostały zamienione w istne
bajkowe krainy. Tysiące kolorowych świateł w połączeniu
z dziełami muzyki klasycznej,

Kup bilet do Ogrodów Światła
Ogrody w Zamku i Palmiarni*
Ogrody w Zamku
Ogrody w Palmiarni

Bilet normalny
40 zł
25 zł
20 zł

Bilet ulgowy
30 zł
20 zł
15 zł

*bilet łączony można
wykorzystać w ciągu 7 dni
od chwili zakupu
Bilety można kupić
poprzez stronę bilety.
ksiaz.walbrzych.pl oraz w
kasach Zamku i Palmiarni. Obowiązuje nakaz
zakrywania nosa i ust oraz
dystans społeczny
specjalnymi pokazami oraz…
naturą to mieszanka, która z
pewnością was zachwyci.
Na tarasach Zamku Książ
przygotowano aranżację książęcego balu, świetlne kompozycje ożywiły także fontanny.
W porównaniu z pierwszą
edycją imprezy, tym razem dla

osób odwiedzających Ogrody
Światła otwarto Basztę Jerzego. Dzięki temu można przejść
z tarasu Zachodniego na taras
Kasztanowcowy i tam z wysokości dwóch zamkowych
pięter podziwiać bajkową grę
świateł i dźwięków. Świetlne
widowisko można też podzi-

wiać w Palmiarni. Nie zapomnijcie o tym, bo powstały
tam zaczarowany ogród, pozwoli wam choć na chwilę
zapomnieć o „bożym świecie”. To doskonała propozycja
spędzenia wieczoru zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych.
Red
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Możecie się
od nich uczyć
To nie jest „jakaś tam zwykła szkoła”, ale
miejsce dające mnóstwo możliwości. Chociażby żeby się dokształcić lub przebranżowić. W Centrum Nauki i Biznesu Żak w
Wałbrzychu wiele rzeczy jest możliwych.
Jak choćby to, że pracownicy
szkoły nie pozostają obojętni
na los innych. Stąd ten tytuł, bo wielu mogłoby sobie
pomyśleć, że jest trochę „z
czapki”, ale nie, nie. Jest dokładnie przemyślany. Chcecie
przykładów?
Gdy tylko w grudniu zeszłego roku pojawił się pomysł zorganizowania Biegu
dla Hospicjum, pracownicy
Żaka byli pierwsi, żeby się
zaangażować. Do losów,
kupowanych przez uczestników wydarzenia, dodawano
firmowe gadżety szkoły, a jej
pracownicy stanęli na starcie,
by zmierzyć się z dystansem

5 km. Innych zachęcamy,
żeby brali z tego przykład,
bo to nie jest takie oczywiste.
Podobnie jak zorganizowanie
w ubiegłym roku mikołajek
dla dzieciaków ze szpitala
im. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Na oddział pediatrii
trafiło blisko 100 paczek z
różnymi grami, zabawkami i
przyborami szkolnymi. Aż się
z nich wysypywały kredki,
pionki i rozmaite „ludziki”.
Zbiórkę prowadzono przez
2 tygodnie, a zaangażowali
się w nią nie tylko słuchacze
Żaka, ale też hurtownia PH
Szostak czy Strefa Atrakcji
Katarzyny Czerniak. Dzieci

odwiedził Olaf, bohater bajki
„Kraina Lodu”, a najcenniejsze były uśmiechy małych
pacjentów. Jakże to smutne,
że w tym roku podobnej akcji
nie można było powtórzyć.
Wiadomo, przez pandemię.
Z pewnością Centrum Nauki
i Biznesu Żak głównie kojarzycie z edukacją i słusznie, bo w
swojej ofercie ma szkoły policealne, medyczne, czy liceum
dla dorosłych. Także wiele
kierunków jednorocznych i
kursów. Chcecie się dokształcić lub przebranżowić – to
idealne miejsce, żeby tego
dokonać. Wirus nie jest im
straszny, bo pracują zgodnie z

zaleceniami MEN i Głównego
Inspektora Sanitarnego, a
zajęcia odbywają się on-line.
Doświadczenie prowadzących zajęcia w Żaku zostało
dostrzeżone przez specjalistów z branży edukacyjnej.

Sieć szkół otrzymała tytuł
Lidera Nowych Technologii
i wyróżnienie za Najwyższą
Jakość Quality International.
Żak otrzymał też Medal Europejski za sieć szkół policealnych.

Święta to dobry czas, żeby
zastanowić się nad swoją
dalszą edukacją, a wszelkie
wątpliwości rozwieją doradcy
w sekretariacie szkoły przy ul.
Słowackiego 19 w Wałbrzychu.
Red
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Narty to nie jest prosta sprawa
W końcu chyba będziecie mogli poszaleć na stoku?! W święta albo podczas ferii. W Decathlonie doradzą wam, na co zwrócić uwagę przy wyborze nart zjazdowych. Nim się wybierzecie do sklepu, przyda wam się podstawowa wiedza.

Fot. użyczone (Decathlon Polska)

» Narty zawsze dobierajcie do swojego wzrostu

Nie uśmiechajcie się pod
nosem, jeśli uważacie, że o

narciarstwie wiecie wszystko. Są na pewno tacy, którzy

chętnie przeczytają te porady.
A i wszystkim profesjonali-

stom przyda się odświeżenie
wiedzy.

Wybór nart wcale nie jest
prostą sprawą. Deski dobieramy do wzrostu, poziomu
zaawansowania oraz potrzeb.
Innych nart będziemy potrzebować do spokojnych
zjazdów na oznaczonych stokach, a innych do szybkich,
mocnych „szusów” trudnymi
trasami.
Zacznijcie od analizy swoich
umiejętności. Jeśli dopiero
uczycie się jeździć, szukajcie
krótkich nart z lekką konstrukcją. Na czas nauki nie
potrzebujecie sprzętu z dużym
promieniem skrętu. Spokojnie
więc możecie odpuścić głęboko taliowane narty. Dużo bezpieczniej, jeśli wspomniany
promień będzie stosunkowo
mały.
Narty zawsze dobierajcie
do swojego wzrostu. Przyjmuje się, że narta (postawiona pionowo) mężczyznom
powinna sięgać do miejsca

pomiędzy podbródkiem a
czołem, zaś kobietom do
klatki piersiowej lub do miejsca między klatką piersiową
a nosem. Pamiętajcie, że im
dłuższe narty, tym szybsza i
bardziej agresywna jazda. To
jednocześnie większa stabilność i przyczepność do podłoża. Dla zwiększenia bezpieczeństwa koniecznie załóżcie
kask narciarski oraz gogle.
Ale to chyba oczywiste. Konieczny jest odpowiedni strój.
Taki, który będzie chronił
przed przemoknięciem i wychłodzeniem. Czapka, rękawice i wszystkie elementy
mile widziane!
Dobrać sprzęt, do tego w
korzystnych cenach, pomogą wam eksperci w sklepie
Decathlon Szczawno-Zdrój.
Pamiętajcie, Decathlon zawsze sprawdza się w sporcie!
Red

Bezpiecznie pracować za granicą
Ameryki nie odkryjemy, jeśli napiszemy, że wyjazdy za chlebem za granicę wciąż są popularne wśród Polaków. Szczególnie te do opieki nad osobami starszymi. Jeśli już zdecydujecie się na wyjazd, warto wiedzieć, jak to zrobić z głową.
uznawana przez Niemcy za
obszar podwyższonego ryzyka. Osoby, które mogą wjeżdżać do naszych zachodnich
sąsiadów bez odbywania
kwarantanny, muszą uzyskać negatywny wynik testu
PCR na obecność koronawirusa. Dlatego też wiele
firm, w tym także Promedica24, zapewnia wszystkim
wyjeżdżającym opiekunom
testy na COVID-19. Są one
bezpłatne i wykonywane
od ręki. Wielka Brytania 1
października skreśliła z kolei
Polskę z listy krajów-korytarzy podróży. Co oznacza, że
po przyjeździe każdy musi
odbyć 14-dniową kwarantannę. Nie trzeba natomiast
wykonywać testów.
Pracując za granicą powinniście stosować się do ogólnie
przyjętych zasad w czasie
trwania pandemii i skutecznie
chronić się przed zakażeniem

» Mimo pewnych obostrzeń, wciąż możliwe
są wyjazdy do pracy za granicę

Fot. użyczone (Promedica24)

Mimo pewnych obostrzeń,
wciąż możliwe są wyjazdy do
pracy za granicę. Podpowiadamy wam, jak bezpiecznie
podjąć pracę w Niemczech lub
w Wielkiej Brytanii. Pomaga
nam w tym firma Promedica24, doskonale wiedząca, jak
to się robi.
Dziś rozmowy rekrutacyjne
najczęściej odbywają się
w formie telefonicznej lub
on-line. Podczas takiej rozmowy rekruter przedstawi
wam firmę, opisze wymagania, warunki zatrudnienia
i umowy, zapyta o szczegóły
dotyczące doświadczenia i
znajomości języka. Dopiero
po decyzji o zatrudnieniu
otrzymacie umowę. Nigdy
nie zgadzajcie się na wyjazd
do pracy bez podpisanej
umowy i zagwarantowanego ubezpieczenia!
Pamiętajcie, że od 24 października cała Polska jest

koronawirusem. Jak to zrobić?
Dbając o higienę rąk – często je myć, używając mydła
i ciepłej wody, ewentualnie
płynów lub żeli dezynfekujących na bazie alkoholu. Unikać
dotykania twarzy, zakrywać
skutecznie nos i usta, zachowywać dystans społeczny (co
najmniej 2 m), unikać dużych
skupisk ludzkich i zatłoczonych miejsc oraz nie kontaktować się z osobami mającymi
widoczne objawy infekcji.
Czyli właściwie nic nowego i
nadzwyczajnego.
Ważne, aby w tym trudnym
czasie dbać o siebie – swoje
zdrowie i samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Należy wypoczywać i spać
odpowiednio długo, zdrowo
się odżywiać, dbać o aktywność fizyczną – przede wszystkim na świeżym powietrzu i
unikać sytuacji stresowych.
Red
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ROZRYWKA NA ŚWIĘTA
Znajdź 7 szczegółów, którymi róźnią się zdjęcia. Odbicia całego obrazka nie traktujemy
jako różnicy.

Ustaw fragmenty zdjęcia we właściwej kolejności, tak aby po połączeniu utworzyły
oryginalny obraz.

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

„ŚWIĄTECZNY FOTOANAGRAM”

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

„LUSTRZANE RÓŹNICE”

„WYKREŚLANKA AGLOMERACYJNA”

„WŁAŚCIWY FRAGMENT”

Podane słowa (m.in.nazwy gmin w których ukazuje się nasz tygodnik) wykreśl z diagramu
– poziomo, pionowo lub na ukos zarówno wprost lub wspak. Pozostałe, niewykreślone
litery odczytywane poziomymi rzędami utworzą hasło.

Tylko jeden fragment spośród oznaczonych literami od A do H stanowi oryginalną część
zdjęcia. Odnajdź który.

JEDLINAZDRÓJ,
MIEROSZÓW,
STAREBOGACZOWICE,
STRZEGOM,
SZCZAWNOZDRÓJ,

ŚWIDNICA,
ŚWIEBODZICE,
WALIM,
WAŁBRZYCH,
WIESZCO.

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

AGLOMERACJA,
WAŁBRZYSKA,
BOGUSZÓWGORCE,
CZARNYBÓR,
GŁUSZYCA,
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