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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Waldenburger Heimatbote 195,4 nr 61, str. 3)

30 grudnia 1942 roku
zmarł Andreas Bock, kojarzony przez współczesnych
mieszkańców Wałbrzycha
głównie ze Schroniskiem „Andrzejówka” oraz kamienicą nr
13 w Rynku, gdzie mieściła
się jego apteka. Bock był w
tym kierunku gruntownie
wykształcony. Zawodu uczył
się w Görlitz w firmie Theodor
Wagner. W latach 1892/93
uczęszczał do Akademii Aptekarskiej w Braunschweig. W
1915 roku Niemieckie Stowarzyszenie Aptekarzy powołało
go do Rady Powierniczej tej
Akademii. Ponadto był też do
1929 roku szefem Okręgowego Stowarzyszenia Aptekarzy
w okręgu wałbrzyskim.
Andreas Bock był także
radnym miejskim – w latach
1906-1913 i 1925-1929. W
1926 roku został nawet przewodniczącym rady miejskiej.
Jednak został zapamiętany głównie z działalności w
towarzystwie turystycznym
(Waldenburger Gebirgsverein). Sam zresztą w swoim
ostatnim życzeniu prosił, by
pochować go w stroju turystycznym.
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Tęsknicie za normalnością? My bardzo!
I właśnie normalności życzymy wszystkim czytelnikom WieszCo w Nowym Roku. Jakkolwiek to brzmi. Być może dla każdego z was oznacza to coś innego, ale my chcielibyśmy, żeby każdy mógł robić to, na co ma ochotę, bez żadnych ograniczeń i cholernych
obostrzeń.
Żeby na ulicach można było bez
przeszkód wymienić uśmiechy z przechodniami i rozpoznać swojego sąsiada pod blokiem, bo po zmierzchu,
wszyscy z maskami na twarzach wyglądamy tak samo. Żeby można było
wreszcie wyjść do swojej ulubionej
knajpki, zjeść bez stresu kolację, popijając lampką wina. Albo umówić się
wieczorem z kumplami na browarka

lub z przyjaciółkami na pogaduchy.
Pojechać na urlop do ciepłych krajów,
wyjść na koncert, do kina, na basen,
pójść do klubu fitness. Wyszykować
wreszcie rano dzieciaki do szkoły, a
samemu wrócić do pracy. Po prostu
żyć. Takie to zwyczajne. Niech ta proza
życia wróci. Tego wam życzymy.
Gdy będziecie czekać na powrót
normalności, zawsze możecie podzielić

się z nami swoimi spostrzeżeniami.
Dzielcie się wszystkim, co was „boli”. Co
się podoba, a co nie. Może podsuniecie
nam też jakieś pomysły na kolejne artykuły. WieszCo wciąż chcemy tworzyć
wspólnie. Razem z wami. Dlatego
piszcie na adres: redakcja@wieszco.pl.
W rękach trzymacie pierwsze w tym
roku wydanie waszego ulubionego tygodnika. A jeśli nie trzymacie gazety w
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POGODA
Wtorek 5.01
Temp. 1/-1
deszcz ze śniegiem
Środa 6.01
Temp. 2/-3
zachmurzenie małe
Czwartek 7.01
Temp. 1/-3
pochmurno

wersji papierowej, a czytacie te słowa,
oznacza to, że pewnikiem ściągnęliście
cały numer na swojego smartfona,
tableta lub komputer. Przypominamy,
że też tak można. Wystarczy, że wejdziecie na stronę www.wieszco.pl.
Oprócz aktualnego numeru znajdziecie
w sieci wszystkie archiwalne wydania
naszego tygodnika. Miłej lektury.
Redakcja

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

RYS: Marcin Skoczek
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Piątek 8.01
Temp. 1/-5
deszcz ze śniegiem
Sobota 9.01
Temp. 0/-5
przelotne opady
śniegu
Niedziela 10.01
Temp. 0/-4
przelotne opady
śniegu
Poniedziałek 11.01
Temp. 1/-4
zachmurzenie duże

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.

Rok 2021 będzie w naszym mieście Rokiem Kobiet. Przypomnijmy, że Wałbrzych to miasto z największym odsetkiem
kobiet samotnie wychowujących dzieci.

Fot. użyczone (Górnik Trans.eu Wałbrzych)

nacji należy mocno piętnować, a słabszym
skutecznie pomagać. Przed nami rok wielu
działań informacyjnych, promocyjnych,
edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych o
kobietach, z kobietami i dla kobiet – mówi
wiceprezydent miasta Sylwia Bielawska.

O podjęcie takiej uchwały zabiegały kobiece
środowiska działające na terenie miasta, które
zwracają uwagę, że kobiety wciąż nie zawsze
są traktowane na równi z mężczyznami i wciąż
muszą w codziennym życiu borykać się z problemem równouprawnienia ze względu na płeć.
- Ta inicjatywa jest bardzo ważna. Wiele
kobiet w naszym mieście ma trudne życie.
Jest wiele kobiet samotnie wychowujących
dzieci. Trzeba o tych problemach mówić i nie
zaklinać rzeczywistości – dodaje prezydent
SCB
Roman Szełemej.

Fot. (red)

Ten rok będzie dla kobiet
Wałbrzyscy radni większością głosów podjęli
uchwałę o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Kobiet.
- Radni potwierdzili, że nie ma odwrotu
od zasad równości wszystkich obywateli,
poszanowania swobód obywatelskich i
politycznych, że każdy przypadek dyskrymi-
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Górnik może być wielki
Przemyślany, dojrzały, rozsądny, po prostu potrzebny – takie przymiotniki cisną nam się na usta czytając założenia nowego programu lojalnościowego koszykarskiego Górnika Trans.eu. Chcecie silnego i stabilnego klubu w Wałbrzychu? Cmokaliście z zachwytu nad podobnymi
pomysłami w Europie? Dajcie się namówić na uczestnictwo w tym
właśnie projekcie.

Zwykle unikamy patosu, ale
to, co za chwilę przeczytacie
może wam się trochę wydać…, hm, no niech będzie,
że ceremonialne. Nie było
to naszym zamiarem. Chcemy jedynie zwrócić uwagę
wszystkim, którym zależy
na rozkwicie koszykówki w
Wałbrzychu, jak ważny krok
w rozwoju tej dyscypliny chcą
zrobić w Górniku Trans.eu
Wałbrzych. Możecie im w tym
pomóc.
Parafrazując słynne zdanie,
wypowiedziane przez Johna
F. Kennedy’ego, „nie pytajcie,
co wasz klub może zrobić

dla was, ale co wy możecie
zrobić dla waszego klubu”.
Patetyczne? Może, ale nawet
nie wiecie jak bardzo byśmy
chcieli, żeby koszykarze Górnika Trans.eu awansowali w
tym sezonie do ekstraklasy.
Potem w niej okrzepli. A jeszcze później, zdobyli trzecie w
historii mistrzostwo Polski…
Czemu nie?! Na samą myśl aż
łza się w oku kręci. Zapytacie,
co takiego klub robi dla was?
Daje wam ogromną radość,
dostarcza emocji, zawodnicy
zostawiają kawał serca i zdrowia na parkiecie, pokazując
w każdym kolejnym meczu

słynny wałbrzyski charakter.
Spójrzcie na trenera jak żyje
przy ławce, na rezerwowych
jak reagują po każdym celnym
rzucie. Uwierzcie, że członkowie zarządu klubu nie mają
łatwo, a cholernie zależy im
na koszykówce. I na tym,
żeby Górnik cały czas parł
do przodu. To goście, którzy
każdego dnia odwalają kawał
dobrej roboty.
Jako kibice chyba chcielibyście dalszego rozwoju dyscypliny. Spotkań w ekstraklasie
na najwyższym poziomie,
zwycięstw nad Śląskiem, Zastalem czy Anwilem. Przypo-

mnijcie sobie tę atmosferę z
dawnych meczów w obiekcie
przy Pl. Teatralnym, później
w hali OSiR-u. Pamiętacie,
co tam się działo?! Dla takich
chwil warto żyć. Tak samo
może być za rok w Aqua-Zdroju, ale do wspólnego sukcesu
warto dołożyć swoją małą cegiełkę. Celowo piszemy „warto”, a nie, że „trzeba”, bo nikt
was do tego nie zmusi. Sami
sobie musicie odpowiedzieć
na pytanie czy zdecydujecie
się pomóc.
Kibicowanie to nie tylko
przyjście na mecz (akurat teraz nawet tego zostaliście

pozbawieni), zjedzenie popcornu, kilkukrotne wstanie
z miejsca po efektownych
akcjach, klaśnięcie w dłonie,
wykrzyczenie kilku przyśpiewek lub wygwizdanie rywala.
Stańcie się częścią Górnika,
angażując się w program lojalnościowy „1946 x 75-lecie”.
Nie będziemy robili wykładów
o ważności takich projektu dla
lokalnej społeczności, bo to
byłaby strata czasu. Dla nas
to oczywista oczywistość. O
wszystkim możecie przeczytać
powyżej. W zależności od
pakietu, na który się zdecydujecie – droższy raczej dla

prowadzących własny biznes,
tańszy dla osób prywatnych
– możecie liczyć na spore profity. Część pieniędzy, które wydacie, na pewno do was wróci
w różnej formie. W przyszłości
ten program ma ewoluować
i pozwalać na otrzymywanie
zniżek w sklepach i punktach
usługowych w Wałbrzychu
i powiecie. Wszędzie tam,
gdzie kibicuje się koszykarskiemu Górnikowi.
Co istotne, to nie jest wyciąganie rąk po pieniądze
na zasadzie, „dajcie kasę i
pocałujcie nas w d…”. Absolutnie nie! To jest zachęta
do współtworzenia marki,
zaproszenie do uczestnictwa
w fajnym projekcie, którego
możecie stać się częścią. Jak w
wielu europejskich klubach. To
pierwszy krok do budowania
potęgi koszykarskiego Górnika. Ale się rozkręciliśmy.
Na koniec jeszcze ważna
sprawa. Szczegóły programu
znajdziecie na bannerze powyżej, ale gdybyście chcieli dołączyć do projektu zadzwońcie
pod nr tel. 512 995 860 lub
napiszcie wiadomość mailem
na adres: stowarzyszenie@
gornik2010.pl. Tam już wam
dokładnie powiedzą co i jak?
Tomasz Piasecki
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Na to czekano od dawna
Spółka Sanatoria Dolnośląskie z sukcesem pozyskała 3,25 mln zł na realizację projektu „Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Sokołowsku”.

dyczne świadczone w warunkach
zbliżonych do domowych – wyjaśnia Tomasz Maciejowski, prezes
zarządu Sanatoriów Dolnośląskich.
Grupą docelową są osoby potrzebujące wsparcia w codzien-

nym funkcjonowaniu, w szczególności osoby powyżej 65 roku
życia, których stan zdrowia nie
pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,

a jednocześnie nie wymagają
całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. W ramach
projektu zaplanowano realizacje
czterech zadań: adaptacja obiektu
w celu uruchomienia Dziennego
Domu Opieki Medycznej w Sokołowsku, wyposażenie obiektu,
organizacja i funkcjonowanie
DDOM oraz realizacja działań
edukacyjnych dla opiekunów i
SCB
rodzin pacjentów.

Rys. Katarzyna Zalepa

Projekt współfinansowany jest
przez UE i budżet państwa ze
środków RPO województwa dolnośląskiego. - Dzięki realizacji tego
zadania już w drugiej połowie
2021 roku zaoferujemy usługi me-
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Świat nie musi być kiepski
Jesteście już po nieśmiertelnych słowach babci „Zostaw, to na święta”, a później „Jedz, bo się zmarnuje”? Jeśli przestajecie przypominać Obelixa, a wasze myśli zamiast na opakowaniu tabletek 2KC
skupiają się na nowej premierze Netflixa, to znak, że świąteczno-sylwestrowy „rozpierdziel” już za wami. Czas na noworoczne życzenia!
Tak wiemy, przyjęliście ich dziesiątki, jeśli nie setki. Przeważnie
wszystkie podobne. Jak niesfornemu
dzieciakowi w podstawówce słyszącemu – ucz się pilnie, nie chodź na
wagary, nie garb się, a ręce leżąc w
łóżku trzymaj koniecznie na kołderce,
tak wam życzono na pewno zdrowia,
szczęścia i pomyślności.
Nie jest naszą winą, że Nowy Rok
wypadł w piątek, a WieszCo ukazuje
się we wtorek. Też wam chcemy
pożyczyć najlepszego. Gdy na świeżo
macie w pamięci obrazy z dawno nie
puszczanego przecież w telewizji

„Potopu” i „Kevina”, który sam został
w domu i wybornie – podobnie jak
my – bawiliście się przy Sylwestrze
Marzeń (który to już raz), trzy dni z
rzędu jedliście sałatkę warzywną i
nie zdążyliście zatęsknić za jajkami
w majonezie, możecie posłuchać
życzeń na zbliżające się 12 miesięcy.
Myśleliśmy, że to będzie prostsze,
co chcemy wam przekazać, nie popadając przy tym w sztampę. Siedzieliśmy długo nad klawiaturą, tępo
wpatrując się w ekran laptopa i nic.
Całkowita pustka. Niby chcemy, ale
nie możemy. Zaczęliśmy powoli do-

myślać się, co czują mężczyźni, którzy
będąc w pewnym wieku i chcąc zaimponować partnerce poznanej właśnie
na Tinderze, posiłkują się Mensilem.
Dobra, ale dość tego. Jak mawiał nieżyjący już piłkarski trener Janusz Wójcik (ten od olimpijskiego srebra w Barcelonie), kiełbasy w górę i jedziemy
z… Nie, nie będziemy obsceniczni.
Życzymy zdrowia i przestrzegamy
wszystkich jak kierowcy migający
światłami na znak, że za 200 metrów
stoi drogówka – nie, nie jesteście
niezniszczalni. Nikt nie jest. Warto o
tym pamiętać. Nie myślcie, że skoro

od dwóch miesięcy nie zmieniliście
swojej maseczki, przeszliście bez
szwanku przez dwie fale koronawirusa i jak Superman wlecicie z
pewnością w trzecią, to pozostaniecie nieśmiertelni. Co to to nie. Przed
nami harówka, jak na budowie
obwodnicy Wałbrzycha, żeby wygrać
z koronawirusem. Chcielibyśmy,
żeby obrazów gasnących twarzy pacjentów i stojących nad ich łóżkami
medyków z podkrążonymi oczami
i zmarszczonymi czołami, było jak
najmniej. No i żeby te obiecane respiratory od handlarza bronią w końcu

Fot. użyczone (Sanatoria Dolnośląskie)
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dotarły do szpitali. O szczepionce
nie będziemy pisać, bo gdyby za jej
przyjęcie płacili 500+, to do marca
cała Polska byłaby zaszczepiona.
Przestańcie wyłącznie myśleć o tym,
żeby mieć. Dążenie przez ludzi do
lepszego życia niejednego wpędziło
pewnie w pułapkę. Obiecywaliście
sobie, że przez kilkanaście lat popracujecie w pocie czoła, a później
„dacie sobie siana” i poświęcicie się
temu, co lubicie? Gdy już osiągnęliście Rubikon i próbowaliście go
przekroczyć, okazało się, że macie
na karku kredyt hipoteczny na dom
na przedmieściach i musicie kupić
drugie auto dla żony, żeby szybciej
dojeżdżała do pracy. I znów zaiwaniacie jak głupi. Wiadomo, że nie
namawiamy was do czegoś w stylu
„wróćcie do wygrzebywania korzonków”, bo po to się żyje, żeby czasem
skosztować Prosecco lub sojowego
latte ze Starbucksa, ale… Pomyślcie
czasem o pewnym „praczłowieku”
sprzed 30 tys. lat gdy gospodarka
zbieracko-łowiecka święciła triumfy.
Wstawał, kiedy chciał, nie przejmował
się smogiem, nie musiał uważać na
czerwonym świetle, nie przeliczał, ile
straci na akcjach. Jego największym
zmartwieniem było co najwyżej upolowanie obiadu i może to, żeby nie
dać się ukąsić grzechotnikowi. Popołudniem miał już czas, żeby poświęcić
się życiu współtowarzyszy z obozowiska rozbitego w malowniczej dolinie.
Życzymy wam więcej luzu i dystansu. Mateusz Morawiecki ze swoją
świtą nabierający coraz większej popularności w kabaretowych kręgach,
jak mało kto potrafi rozbawić naród.
Zapowiedź godziny policyjnej w sylwestra, a po kilku dniach jej odwołanie, z powodzeniem może kandydować na skecz roku. Na miejscu takiej
Neonówki powoli zaczęlibyśmy się
obawiać. Gdyby wynalazcy jak Bell
czy Edison byli tak pomysłowi w rozwiązywaniu kryzysowych sytuacji jak
członkowie polskiego rządu, to dalej
byśmy puszczali gołębie pocztowe i
siedzieli w domach przy świecach.
Zobaczcie zresztą na obecne relacje
ministra Zbigniewa Ziobry z premierem Morawieckim. To coś godnego
nie tylko kolejnych odcinków „Świata
według Kiepskich”, ale być może…
osobnego serialu. Pośmialiśmy się,
było fajnie. I o to chodzi.
Tak naprawdę życzymy wszystkim
(i sobie również), tak po prostu
banalnie, lepszego od minionego,
2021 roku.
Tomasz Piasecki
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Wałbrzych z gotowym budżetem
Łączna kwota dochodów planowanych na rok 2021 to ponad 877,5
mln zł, a łączna kwota planowanych wydatków to ponad 943,1 mln
zł. Zakładany deficyt określono w wysokości 65,6 mln zł.

Większość radnych nie miała pytań i zastrzeżeń, głosując
„za” budżetem. Skarbnik Ewa
Kłusek tak mówi o tegorocznych finansach miasta: - Prognozowanie dochodów czy

wydatków jest trudne i ta
kwota zmienia się w ciągu
roku. Na koniec 2020 roku
zadłużenie wyniosło nieco
ponad 630 milionów zł. Spłacamy długi zaciągnięte wcze-

śniej i w roku 2020 oddaliśmy
ponad 26 milionów zł. Nie
mamy żadnych przestojów
w płatnościach i sytuacja finansowa miasta jest stabilna.
Decyzje prezydenta i rady mia-
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sta o prowadzeniu inwestycji,
mimo pandemii, przyniosły
pozytywny skutek i miejsca
pracy zostały uratowane.
Do budżetu odniósł się
również prezydent Roman
Szełemej. - Nie otrzymuję od
krytyków budżetu w czasie
komisji czy sesji postulatów,
które można ująć w budżecie.
Głosują te osoby przeciwko,
ale nie dają alternatywnych roz-

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)
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wiązań. Poszukujemy środków
zewnętrznych, by realizować
kolejne zadania, realizujemy
kolejne inwestycje. W mieście

dzieje się wiele, miasto jest
przebudowywane i rozwija się
– mówi gospodarz Wałbrzycha.
SCB

Pierwsi już się zaszczepili
27 grudnia to był bardzo ważny dzień. W Specjalistycznym Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu w ramach etapu „0” narodowego programu zaszczepiono pierwsze
osoby spośród personelu medycznego. Dawkę przyjął też prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Na sam początek do dolnośląskich placówek trafiło około 1000 dawek szczepionki.
Pierwszą osobą w Wałbrzychu, która została zaszczepiona, była pielęgniarka ze
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Podczas spotkania z
dziennikarzami politycy, lekarze oraz zaszczepieni medycy
zachęcali mieszkańców, aby
się nie bać.
- Warto się szczepić. Jeśli
nie chcemy zachorować, musimy to zrobić. Razem ze mną
zaszczepili się również inni
pracownicy z SOR-u. Dzięki
szczepieniu czujemy się bezpieczniej, mamy pewność, że
nie zarażamy. To zapewnia
także bezpieczeństwo naszym
rodzinom – tłumaczy Helena

Kurzyńska, pielęgniarka z wałbrzyskiego szpitala.
O programie szczepień i kolejnych krokach w walce z koronawirusem w wałbrzyskim
szpitalu mówili przedstawiciele wojewody i marszałka.
- Rozpoczynamy proces
szczepień, proces zwycięskiej walki z pandemią koronawirusa. To właśnie w 5
szpitalach na Dolnym Śląsku
rozpoczynamy walkę, która
zakończy się powrotem do
normalności, do normalnego
życia. Zachęcam do uczestnictwa w szczepieniach, zachęcam do wspólnej walki z
pandemią – mówi wicewojewoda Jarosław Kresa.
W etapie „0” programu
szczepień biorą udział mię-

dzy innymi wojewódzkie
placówki służby zdrowia,
z pięciu szpitali, w których
dokonano pierwszych szczepień, aż 4 to szpitale wojewódzkie.
- Ten dzień jest krokiem
milowym, abyśmy jako społeczeństwo byli zdrowsi.
Szczepionki to jest zdobycz
cywilizacji, dzięki której możemy pokonać choroby, na
które co roku umierało wiele
milionów ludzi. Jako lekarz z
kilkudziesięcioletnim stażem
nigdy nie spotkałem się ze
zgonem z powodu szczepionki, sam się zaszczepię,
między innymi dlatego, aby
starsze pokolenie nie bało
się śmiertelnego wirusa.
Dlatego apeluję o rozsądek,

o odpowiedzialność, o solidarność ze starszymi ludźmi, bo tylko w ten
sposób możemy
zapewnić im
poczucie bezpieczeństwa
– mówi Mirosław Lubiński,
przewodniczący komisji

zdrowia w sejmiku dolnośląskim.
Jako pierwsi szczepią
się pracownicy personelu medycznego. W
styczniu planowane
jest przejście do kolejnego etapu. Do
końca roku do Pol-

ski ma zostać dostarczone
300 tysięcy dawek
szczepionki.
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» Prezydent Roman Szełemej już się zaszczepił

Fot. Roman Szełemej/Facebook

Fot. DUW

» Samorządowcy, lekarze oraz zaszczepieni medycy przekonują mieszkańców, aby się nie bać

Ignacy Dec publicznie wyraził swoją kolejną opinię. Znowu
zrobiło się o nim głośno... Biskup zdiagnozował, dlaczego
brakuje chętnych do wstąpienia w stan kapłański.

Fot. KaR

Wydziału Teologicznego. I tu się zaczęło...
- Dziś w całej diecezji zbieramy ofiary na
studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego, a w tym także na kleryków świdnickie-

go seminarium. Wiemy, że w tym roku nikt
nie zgłosił się do rozpoczęcia formacji. Być
może młodzi mężczyźni rozeznający swoje
powołanie przestraszyli się krążących opinii
o Kościele, wyolbrzymianych statystyk dotyczących pedofilii i innych nadużyć. Musimy
pamiętać, że choć nie powinno ich być w
ogóle, to i tak stanowią ułamek procenta w
porównaniu do innych grup społecznych. Nie
chodzi tu o usprawiedliwianie, ale o stanięcie w prawdzie – mówił Dec. Co wy na to?

Fot. KaR

Może lepiej ze „sceny” zejść?
26 grudnia Ignacy Dec, biskup senior,
podczas homilii prosił, by tego dnia
więcej modlić się o pasterzy do końca
oddanych Chrystusowi. Wspomniał też
o ofierze dla studentów Papieskiego
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» Drugi z sarkofagów odnalezionych w kościele św.
Mikołaja w Świebodzicach został odrestaurowany

Wrócił sarkofag Hochbergów

Za nami odbiór prac renowacyjnych sarkofagu barona i hrabiego Jana Henryka I z rodziny Hochbergów. Jest to drugi odrestaurowany sarkofag z 9 zabytkowych odkrytych
podczas remontu kościoła św. Mikołaja w Świebodzicach.

W latach 50. ubiegłego wieku zrobiono w krypcie składzik
na węgiel i dziesięć cennych
zabytkowych sarkofagów leżało nim przysypanych. Dziś
możemy podziwiać kolejny z
nich po restauracji.
W trakcie prac w 2014 roku
w odkrytej krypcie znajdowało
się 10 trumien (1 miedziana,
8 cynowych i 1 drewniana),
należących do członków rodu
Hochbergów – dawnych właścicieli Książa, Świebodzic i
okolicznych ziem. W 2017
roku udało się wyremontować
pierwszy z dziewięciu zabytko-

wych sarkofagów, miedziany
Zuzanny Jadwigi z rodu Schaffegotsch. Odnowiony zabytek
powrócił do krypty rodowej
rodziny w kościele pw. św.
Mikołaja po niemal trzech latach. Tak jak przy pierwszym,
tak i teraz prace renowacyjne
prowadziła pracownia konserwatorska Agnieszki i Tomasza
Trzosów z Tychów.
- To wspaniała rzecz zarówno dla parafii, jak i wszystkich
mieszkańców. Mamy już dwa
odrestaurowane sarkofagi.
Cieszę się, że możemy uczcić
tak znamienitych ludzi, którzy

władali dawniej naszym miastem – mówi burmistrz Świebodzic Paweł Ozga. Gmina z
budżetu dołożyła 50 tys. zł do
pac renowacyjnych sarkofagu.
W pierwszej fazie konserwatorzy przeprowadzili bardzo złożone i skomplikowane
prace, które miały na celu
przywrócenie pierwotnej bryły
i geometrii sarkofagu. Wykonano do niego wtórną konstrukcję wzmacniającą ze stali
nierdzewnej. Został rozebrany
na części składowe. Następnie
oczyszczono go z korozji i
uzupełniono wszystkie braki

w ornamentach. Na koniec
zabezpieczono, pozłocono i
uzupełniono polichromię.
- Kiedy usłyszałem, że koszt
renowacji pierwszego sarkofagu wyniesie 98 tys. zł,
przestraszyłem się, bo to dla
nas astronomiczna suma, a
jeszcze bardziej, gdy drugi wyceniono wstępnie na ponad
180 tys. zł, a potem na ponad
200 tys. Dzięki życzliwości
rady miasta i władz otrzymaliśmy dotację w wysokości
50 tys. zł i udało się to dzieło
zwieńczyć. To początek naszej
przygody, ale myślę, że rodzi-

na Hochbergów zrobiła wiele
dobrego i zasłużyła sobie na
upamiętnienie – mówi ksiądz
Józef Siemasz, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja.
Pierwszy sarkofag jest miedziany, drugi cynowy, oba
pełne bardzo pracochłonnych
do wykonania elementów,
herbów i zdobień. - Wyższe
partie tego sarkofagu były
w lepszym stanie, niższe w
dużo gorszym, musiał zostać
wzmocniony, wewnątrz mamy
dodatkowy stelaż. Oba sarkofagi były w fatalnym stanie,
wymagały kompleksowych

prac technicznych, właściwie
ratunkowych. Były przechowywane w warunkach, w
których ulegały cały czas destrukcji, te dwa zostały zabezpieczone i mogą dalej cieszyć
nas swoim splendorem. Ten
sarkofag był odkształcony, pokryty warstwą tlenków cyny.
Próba usunięcia nawarstwień
korozyjnych jest najbardziej
odpowiedzialną operacją.
Wiele tu jest ażurowych koronek – mówi Tomasz Trzos, którego pracownia przeprowadziła rekonstrukcję zabytków.
KaR
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Budżet w Strzegomiu przyjęty...
... jednogłośnie. 21 radnych było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był
przeciwny planowi na najbliższy rok. Sytuacja niemal niemożliwa.

Dochody budżetu gminy w
2021 r. będą wynosić ponad
132 mln zł, zaś wydatki 142 mln
zł. Deficyt to ponad 9,8 mln zł.
Wśród najważniejszych zadań i inwestycji w nadcho-

dzącym roku należy wymienić przygotowanie projektu
tzw. „Granitowej obwodnicy”,
dzięki której nastąpi wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie

gminy Strzegom, Dobromierz
i Mściwojów w obrębie gminy
Strzegom. Kontynuację remontu „Fortu Gaj”, kolejny etap
przebudowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strze-
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gom-Wieśnica, rewitalizację
terenu pomiędzy ul. Kościelną,
Dąbrowskiego i Szkolną, powstanie budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Tomkowicach, remont świetlicy wiejskiej
w Rogoźnicy, budowę świetlic
w Granicznej i Bartoszówku,
czy też wykonanie Pomnika
Harcerskiej Lilijki w ramach
budżetu obywatelskiego.
KaR

Fot. KaR

» Dzielenie się jedzeniem powoli
wchodzi nam w krew. Można
to robić też na terenie powiatu
świdnickiego

Nie wyrzucaj sałatki,
lepiej się nią podziel
Pierwsze lodówki społeczne w powiecie świdnickim czekają na żywność. Masz nadwyżkę prowiantu? Nie wyrzucaj do śmieci, podziel
się nim z potrzebującymi. Z lodówek korzystają zarówno emeryci,
jak i osoby, którym zwyczajnie „brakuje do pierwszego”.

Lodówka społeczna, zwana też
jadłodzielnią, to przeszklona witryna chłodnicza stojąca w miejscu
publicznym, ogólnodostępnym, tak
by można było z niej korzystać przez

całą dobę. Idea jest prosta – masz
za dużo jedzenia? Wkładasz je do
lodówki, a każdy może potem takie
produkty stamtąd zabrać. Dzięki
temu zamiast wyrzucać nadmiar

jedzenia, dzielisz się nim z każdym,
kto tego potrzebuje.
Do lodówki można włożyć konserwy, jogurty, pieczywo, sery, owoce
czy przygotowane w domu potrawy,

których po prostu zrobiliśmy za dużo
i nie chcemy jeść trzeci dzień z rzędu.
Trzeba jednak pamiętać, że jedzenie
nie może być przeterminowane, a
gotowe potrawy muszą być szczel-

Fot. użyczone (UM Strzegom)
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nie opakowane z dokładną datą
przygotowania i opisem. Zasady
korzystania ze społecznych lodówek
są umieszczone na ich drzwiach.
Jedna z lodówek ulokowana została przy ul. Armii Krajowej 54
w siedzibie żarowskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. – Lodówka
pojawiła się w Żarowie dzięki inicjatywie żarowskiej opieki społecznej.
Do lodówki można włożyć wszystko
to, co zjedlibyśmy sami. Pamiętajmy,
aby produkty miały ważną datę
przydatności do spożycia. Zachęcamy mieszkańców, aby dzielili się
produktami spożywczymi. To piękne,
że możemy dzielić się z drugim potrzebującym człowiekiem – mówił
Jan Piątek z Fundacji Weźpomóż.
pl. – Są wśród nas ludzie, dla których
kupno jedzenia, ubrania lub lekarstw
stanowi problem i muszą wybierać
między którąś z tych podstawowych
dla życia potrzeb. Są też tacy, którzy
mają tego jedzenia zbyt dużo i nie
wiedzą, co z nim zrobić. Dzielcie się –
dopowiadała Małgorzata Siemińska,
kierownik OPS.
Druga lodówka stoi w Świebodzicach. Nieformalna grupa Młodzi dla
Świebodzic wspólnie z członkami
Młodzieżowej Rady Miejskiej i pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzicach wyszli z inicjatywą
uruchomienia pierwszej, społecznej
lodówki, czyli jadłodzielni. Udało im
się. Lodówka umieszczona została
na terenie pawilonu handlowego na
Osiedlu Sudeckim, tuż obok miejskiej
jadłodajni oraz Biura Administracji
Osiedla przy ul. Sudeckiej 10.
Trzecia z lodówek znajduje się w
Świdnicy. – Spółdzielnia zainicjowała
współpracę z fundacją, ponieważ
widzimy, ile jedzenia się marnuje,
a z drugiej strony, ile osób znajduje
się w trudnej sytuacji materialnej i
z pewnością chętnie by skorzystali
z żywności, której mamy nadmiar
– mówi Dorota Wiśniewska, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świdnicy. – Pomyślmy o osobach
samotnych i potrzebujących, dla
których drobny gest podzielenia się
żywnością może mieć ogromne znaczenie – dodaje. Świdnicka Lodówka
jest własnością Fundacji Weźpomóż.
pl. Spółdzielnia udostępnia natomiast energię elektryczną i teren do
jej ustawienia oraz nadzoruje, czy
lodówka jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Ulokowana
została przy pawilonach handlowych
na ulicy Zamenhofa.
KaR
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Nie ma czasu na amory
Ona pochodzi z Głuszycy. On z Wałbrzycha. Połączył ich taniec i… miłość. Niedawno
osiągnęli największy sukces. Zostali Mistrzami Polski w Tańcach Latynoamerykańskich
w klasie B. Dla nich trening, szkolenie lub wyjazd na turniej to jak wypad ze znajomymi,
siłownia i impreza w jednym. Dla wielu jest to dziwne, dla nich całkiem normalne.

Od niedawna możecie powiedzieć o sobie mistrzowie. Jakie to
uczucie?
Bartosz Rudyj: - Jesteśmy bardzo
dumni z tańca, jaki zaprezentowaliśmy na Mistrzostwach Polski. Był to
naprawdę piękny, dobrze zorganizowany turniej, do którego bardzo
długo się przygotowywaliśmy. Tym
bardziej cieszymy się, że sędziowie dostrzegli nasze postępy. Takie
sukcesy bardzo motywują nas do
dalszego działania.
Teraz czas na krótką autoprezentację. Zostaliście niedawno
mistrzami Polski w…
BR: - … Mistrzostwach Polski
w Tańcach Latynoamerykańskich
w klasie B w kategorii młodzieży i
dorosłych.
Po zawodach otrzymaliście
najwyższą klasę krajową, tzw.
mistrzowską A. Więcej już nie
można osiągnąć?
BR: - Można. Klasę taneczną zyskuje się na podstawie poziomu tańca,
zaczynając od rekreacyjnej klasy
H, idąc alfabetem do początku, do
Mistrzowskiej Krajowej klasy A, którą
właśnie otrzymaliśmy. Przed nami
została już tylko Międzynarodowa
Mistrzowska klasa S, o którą otarliśmy się na Mistrzostwach Polski FTS
w Tańcach Standardowych.
Jest chyba coś jeszcze do zrobienia, bo wśród najlepszych par
tanecznych w Polsce w rywalizacji
łączonej tańców standardowych i
latynoamerykańskich zajęliście 9
miejsce?
Maja Nowińska: - Były to Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego 2020 w 10 Tańcach. Tutaj pod
uwagę brany jest łącznie poziom
techniki tańców standardowych na
przykład walca lub tanga oraz latynoamerykańskich jak choćby samba
lub cha-cha. W mistrzostwach Polski,
inaczej niż w mistrzostwach Polski w
poszczególnych klasach, biorą udział
najlepsi tancerze w Polsce, wielu z
nich to tancerze S-klasowi. Były to
nasze pierwsze wspólne mistrzostwa
i zajęcie 9 miejsca wśród takiej konkurencji to ogromny sukces.
Teraz sztampowo. Podobno
wasza przygoda z tańcem zaczęła
się w przedszkolu?
MN: - Tak, oboje trenujemy już
od przedszkola. Ja zaczynałam klasycznie, od baletu. Zapisała mnie
mama, mówiąc, że będzie super i
miała rację. Próbowałam swoich sił
w hip hopie, dancehallu, tańcach
mieszanych i też było super. Kiedy

miałam 12 lat, przystojny kolega Tego nie dostaje się w prezencie za lub do szkoleniowców. Nie jesteśmy
z obozu tanecznego zapytał, czy jedną wygraną.
pierwsi, którzy chcieliby, żeby doba
chciałabym spróbować swoich sił w
W porządku, ciężko trenujecie, była dłuższa, ale... Miałem taki okres,
tańcu towarzyskim z nim w parze.
ale macie chyba czas że spędzałem każdy weekend na
Szybko okazało się, że czas spędzany
na jakieś rozrywki – turniejach. To był ekstra czas.
na sali treningowej jest na wagę
koncert, kino, impreza
Naprawdę?
złota i że warto poświęcić inne zaze znajomymi…?
MN: - Zgadza się. Taki trening,
interesowania i zaangażować się w
BR: - Czas i wszystkie szkolenie czy wyjazd na turniej to
jeden konkretny styl taneczny. I tak,
fundusze przeznaczamy dla nas spotkanie ze znajomymi,
od tamtej pory wszystko kręci się
na taniec. W tygodniu siłownia i impreza w jednym. Sprawokół tańca towarzyskiego.
trenujemy około 3-4 go- wia nam to mega frajdę, dlatego nie
Kręci się długo, bo choć
dzin dziennie, a w week- mamy poczucia jakiejś „straty”.
jesteście bardzo młodzi,
endy jeździmy na zawody
Spytam niedyskretnie. Jesteście
to na tanecznym parkieparą tylko na parkiecie, czy rówcie spędziliście już lekko
nież prywatnie?
licząc kilkanaście lat…?
BR: - Często zdarza się, że taniec
MN: - Hmmm… czyw parze i spędzanie ogromnej ilości
sta matematyka. Mamy
czasu ze sobą prowadzi do zacieprawie 18 lat, tańczymy
śniania więzi, rozwinięcia
prawie codziennie od dziecprywatnych relacji. Ja
ka. Wszystko się zgadza
nie mia(śmiech).
Co potrzeba, żeby zostać dobrym tancerzem?
łem
Tylko nie mówcie, że wywyjścia –
starczy ciężka praca?
spędzając tyle czasu
z taką dziewczyną, każdy by
BR:: - Sama ciężka
praca nie wystarczy.
się zakochał (uśmiech).
Trzeba mieć w głoMN: - Bardziej niż miłość liczy
wie cel, jaki chce się
się tu zaufanie, wspieranie się,
osiągnąć. Bez dobrej
zaangażowanie, by wspólnie wywiedzy, którą przepaść jak najlepiej. Tak naprawdę
kazują trenerzy,
im lepiej zgrana, wspierająca się
samodyscypliny,
para, tym lepszy efekt na parkiecie.
zaangażowaAle rzeczywiście godziny spędzania, czy przede
ne na sali na pewno zbliżają. W
wszystkim chęnaszym przypadku było trochę na
ci, osiągnięcie
odwrót. Chociaż poznaliśmy się na
jakiegokolwiek
sali, prywatnie byliśmy parą 2 lata,
sukcesu jest barzanim zdecydowaliśmy się podjąć
dzo trudne.
współpracę również na parkiecie.
MN:: - NajważTo, że jesteście parą, pomaniejsze to zdawać
ga? Bo choćby tańce latynosobie sprawę z tego,
amerykańskie to taki trochę
co należy poprawić.
„szał ciał”, bardzo intymna
A my zdajemy sosprawa?
bie sprawę, że mamy
MN: - Skupiamy się na
mnóstwo rzeczy do
tym, co musimy zrobić, i
wytrenowania. Zana tym, żeby zrobić to
wsze będzie jakiś krok
jak najlepiej, nie ma
do wyćwiczenia, a my
czasu na zawstyto zrobimy z przyjemdzenie czy amonością. Żeby w przyry. Przychodzi
szłości pracować jako
czas kiedy
profesjonalny tancerz,
poprawna
choreograf, instruktechnitor, czy szkolenioka nie
wiec, trzeba być
wyprzede wszystkim uznanym
tancerzem
» - Taniec to całe nasze życie – mówią Maja
w środoNowińska i Bartosz Rudyj, Mistrzowie Polski
wisku
w Tańcach Latynoamerykańskich w klasie B
taneczFot. użyczone (Archiwum Mai Nowińskiej i Bartosza Rudyja)
nym.

starczy, trzeba doprawić to wszystko jakimś smaczkiem niezależnie
od relacji.
Nie chciałbym powielać stereotypów, ale zdecydowanie lepiej
taniec „leży” kobietom?
BR:: - Rozumiem, że gdy oglądasz
tańczącą parę – uznając, że mężczyźni to wzrokowcy – twoją uwagę
przykuwa atrakcyjna tancerka.
Zdecydowanie!
MN:: - Zadając to samo pytanie
kobietom, uzyskalibyśmy zupełnie
inną odpowiedź. Dobrze tańczący
facet to zdecydowanie atrakcyjny
facet.
Ja tańczę
kiepsko, a w
moim otoczeniu dobrze
tańczącego faceta ze
świecą szukać?
MN:: - (Wspólny długi śmiech)
Niekoniecznie. Znamy mnóstwo
nietańczących chłopaków z wielkim
potencjałem. Powiedziałabym raczej,
że mężczyźni, zarówno ci młodsi i
starsi, wolą się spełniać w innych
dziedzinach sportu.
Dzięki programom telewizyjnym, nieznani szerszej publiczności tancerze, stali się nagle
gwiazdami. To dobra ścieżka
popularyzacji tańca?
MN:: - Na pewno. Zdecydowanie
rzadziej można zobaczyć transmisję
z turnieju tańca niż tę z meczu piłki
nożnej lub siatkówki. A warto, bo
to naprawdę piękne widowisko.
Dostojny walc, charyzmatyczne
tango, żywiołowa samba czy jive –
każdy może tu znaleźć coś dla siebie.
Chyba właśnie ten fakt był przyczyną
tak dużej popularności programów
takich jak „Taniec z gwiazdami”,
„Dance, Dance, Dance” czy „You Can
Dance”. Ja sama zresztą zapisałam
się na zajęcia, żeby nauczyć się tańczyć tak jak uczestnicy tych właśnie
programów, które oglądałam jako
mała dziewczynka.
I połknęliście bakcyla przez różne „tańce z gwiazdami”?
MN:: - Nie wyobrażam sobie życia
bez tańca, treningów, ale wiadomo,
że pracować zawodowo trzeba.
Tym bardziej, że jest to drogi sport.
Zdecydowanie dążymy do tego, żeby
połączyć jedno z drugim.
BR:: - Mieliśmy już okazję tworzyć
oprawę taneczną spektakli i eventów, współpracować z filharmonią i
teatrem. Teraz też chętnie podejmiemy się kolejnych tanecznych zleceń.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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FAKtY

Pandemia nie przeszkodziła upamiętnić 35 rocznicy
jednej z największych katastrof w powojennej historii
górnictwa węglowego w Polsce. Wypadku w KWK
Wałbrzych.

Przy tablicy upamiętniającej
tamte wydarzenia tuż przed świętami Bożego Narodzenia spotkali
się górnicy, rodziny ofiar oraz

przedstawiciele władz samorządowych. Przypomnijmy, że od 2010
roku, dokładnie o 15:10, zawsze
22 grudnia w każdą rocznicę ka-

tastrofy pracownicy wałbrzyskich
kopalń spotykają się przy pomniku, by pielęgnować pamięć
o tragicznie zmarłych kolegach.
Przed 35 laty w katastrofie, której
przyczyną był wybuch metanu,
zginęło 18 górników.
Jak mówią inicjatorzy spotkania,
warto podtrzymywać tę tradycję,
bo dzięki niej pamięć o ofiarach
wałbrzyskiej tragedii wciąż trwa.

Fot. użyczone (Michał Zubalski)

To już tyle lat…
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Red

Fot. użyczone (www.rodacybohaterom.pl)

» Nasi rodacy na Kresach czekają na naszą pomoc

Oni wyczekują tych paczek
„W zeszłym roku jako jedni z nielicznych zechcieliście pochylić się nad naszą akcją i
napisać o pomyśle. Jesteśmy za to wdzięczni i jednocześnie pragniemy zainteresować
nią ponownie”. Takiego maila dostaliśmy od Wałbrzyskiej Inicjatywy Patriotycznej. Nie
ma co, wiedzieli, jak nas podejść.

A tak na serio, nawet bez tej
wiadomości z chęcią byśmy pochylili się nad przedsięwzięciem, bo
zawsze chętnie wspieramy podobne
pomysły.
W Wałbrzychu ruszyła kolejna
edycja projektu „Rodacy Bohaterom: Paczka dla Kombatanta na
Kresach”. Celem akcji jest zbiórka
darów, najlepiej produktów o długim
terminie spożycia. Mówimy tu o:
kawie, cukrze, konserwach, ryżu,
kaszy, herbacie, kakao, makaronie,
warzywach i owocach w puszce, oleju, czekoladzie, słodyczach. Ale też o
kartkach i pocztówkach z życzeniami
i słowami otuchy dla weteranów.
Akcja potrwa aż do marca przyszłego
roku, więc jest chwila, żeby się nad
nią pochylić. Wiadomo, idą święta,
więc nie wszyscy mają do tego głowę,

ale po tym całym zamieszaniu warto
pomóc naszym rodakom mieszkającym za granicą. Paczki oraz życzenia
trafią do osób z terenów dzisiejszej
Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy oraz
pogranicza rumuńsko-mołdawskiego.
Polaków mieszkających na wschodzie,
m.in. kombatantów Armii Krajowej,
weteranów Narodowych Sił Zbrojnych
i Zrzeszenia WiN.
Jak przygotować paczkę? Podarunki
trafiające do kresowych bohaterów,
na ich prośbę, będą jednolite. W
każdej z nich znajdują się produkty,
których lista była wcześniej ustalana
z kombatantami. Pamiętajcie, że nie
musicie przynosić wszystkich artykułów – wystarczy, że wybierzecie
jeden lub kilka z nich i dostarczycie je
we wskazane miejsce. W Wałbrzychu
paczki i pojedyncze artykuły można

zostawiać przy pl. Tuwima 4 w sklepie
z artykułami malarskimi. Możecie też
na odbiór darów umówić się z przedstawicielami Wałbrzyskiej Inicjatywy
Patriotycznej pod nr tel. 733 469 606.
Jak przygotować kartkę? Pamiętajcie, żeby zawierała ogólne życzenia i
słowa wsparcia dla Kresowian. Można je przekazać np. na pocztówkach
lub własnoręcznie wykonanych kartkach. Fajnym pomysłem jest napisanie
listu albo przekazanie widokówki z
Wałbrzycha. Jeśli już się zdecydujecie
przygotować kartkę, napiszcie kilka
słów od siebie. Dających otuchę,
wsparcie i wyraz naszej wdzięczności.
Przyjmowane są również kartki „in
blanco”. Dodatkowo zbierane są też
białe i czerwone znicze, które trafią
na kresowe mogiły polskich żołnierzy.
ToP

Wzorcowa
paczka zawiera:

• Olej (1 litr)
• Cukier (3x 1 kg)
• Ryż (1 kg)
• Kasza (2x 400 g)
• Makaron duży (2x 700-1000 g)
• Makaron mały (250 g)
• Konserwa mięsna lub rybna (300 g)
• Warzywa w puszce (1 op.)
• Owoce w puszce (1 op.)
• Herbata duża (1x op.100 szt.)
• Herbata mała (1x op. 25-50 szt.)
• Herbata sypana lub owocowa (1 op.)
• Kawa sypana (250 g)
• Kawa rozpuszczalna (250 g)
• Kakao (100-200 g)
• Słodycze duże -ciastka (3x op.)
• Słodycze drobne — batony, cukierki itp. (2x 100 g)
• Czekolada (5 szt.)

Co W gMINACH pISZCZY

MIEROSZÓW

Mają swój album
Wspaniały prezent przyjechał do Mieroszowa prosto z wydawnictwa PLAN – Album
Gminy Mieroszów pt.: „Ziemia Mieroszowska – nieodkryte piękno”.

Pomysł narodził się na
początku roku w gabine-

cie burmistrza. Pracą nad
projektem albumu zajął się

zespół w składzie: Krzysztof
Żarkowski, Igor Hoffman,
Barbara Bukowska-Matusiewicz, Tomasz Tracewski. Na
120 stronach zamieszczono
opisy ponad 100 zdjęć fauny i flory znajdującej się
na terenie Mieroszowa. Do
albumu załączono 8 polakierowanych kart, przedstawiających rodzimą przyrodę
oraz mapę z zaznaczonymi
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– charakterystycznymi dla
obszaru gatunkami roślin
i zwierząt. Wydany został
w 4 językach – polskim,
angielskim, niemieckim
i czeskim.
Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.

Fot. użyczone (UM Mieroszów)
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SCB

Fot. użyczone (Jarosław Stachowiak)

» Nie do wiary – tak Ikarus wygląda w środku

WAŁBRZYCH

Ikarus jedyny taki na świecie
Pewnie kiedyś o tym już czytaliście, ale postanowiliśmy „ugryźć” temat jakoś tak bardziej kompleksowo. Uwierzycie, że w regionie mamy jedyny egzemplarz pewnego autobusu? Jest to unikatowy Ikarus, który kiedyś należał do MPK Wałbrzych.
Obecnie jego właścicielem jest
Jarosław Stachowiak ze Szczawna-Zdroju, pasjonat historii komunikacji miejskiej w Wałbrzychu i
okolicy.
Autobus pamięta jeszcze czasy
górnictwa. Został wyprodukowany
na Węgrzech w 1985 roku i od tego
roku zaczął wozić pasażerów po Wałbrzychu i okolicach. Był to jeden z 15
tzw. „krótkich” Ikarusów, który trafił
do miejskiego przewoźnika. Inne
wozy tej marki to były „przegubowce” z charakterystycznym łączeniem
mniej więcej na 2/3 długości pojazdu. Ten, którego posiadaczem jest
nasz rozmówca, miał początkowo
nr boczny 894, następnie po decyzji
o zmniejszeniu numeracji oklejono
go liczbą 115.
Pamiętacie, jak do tego typu autobusów pchały się dosłownie setki
osób. Młodzież ze szkół (choćby
na Sobięcinie), pracownicy kopalni
lub koksowni. Ikarusy często były

tak przeładowane, że jeździły lekko
pochylone w jedną stronę. Choć
pojazd mógł przewieźć jednorazowo
100 pasażerów, to wytrzymywał
dosłownie każdą „nadwagę” wożąc
niejednokrotnie więcej ludzi. Ich los
został przesądzony po 2000 roku,
gdy zaczęły trafiać na złom.
Ikarus 894 (jednak do tego numeru bocznego większość jest przyzwyczajona) nie trafił pod palnik jak
pozostałe. Po raz ostatni na liniach
jeździł w 2008 roku, by po 23 latach
przejść na emeryturę z przebiegiem
ponad 1,4 mln km! W 2009 roku
przeszedł remont kapitalny w MPK,
a następnie zgodnie z innowacyjnym
projektem wnętrze jego zostało
zaadoptowane na mobilną galerię.
Dlatego jest nietuzinkowy oraz inny
niż wszystkie. Po remoncie Ikarus
odzyskał czerwoną barwę z białymi
zderzakami. W środku na próżno
szukać siedzeń i poręczy. Wchodząc
do jego wnętrza znajdziemy się jak-

by w... parku. Na pewno zachwyci
was widok ławeczek i stylowego
oświetlenia. Całość uzupełniają
gabloty wystawiennicze i system audio-wideo z dwoma monitorami LCD. W
okna wkomponowano
zdjęcia pasażerów w strojach
z ostatniego
półwiecza. Co
więcej, Ikarus jest w
pełni sprawny i co
jakiś czas można go
podziwiać na wystawach i eventach.
– Jest jedyny w
swoim rodzaju, niepowtarzalny, powiedziałbym nawet, że to pojazd
„z duszą”. To namacalny dowód historii
wałbrzyskiej komunikacji i
jeden z nielicznych zachowanych

autobusów z tak zwanymi harmonijkowymi
drzwiami – mówi
właści-

ciel pojazdu Jarosław Stachowiak
i dodaje: – Zawsze chciałem być
w posiadaczem czegoś, czego nikt
inny nie ma. I właśnie jestem. Ikarus
z wystawowym wnętrzem, to
jedyny taki egzemplarz
na świecie!
ToP

» Jedyny taki autobus na
świecie
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» W tym miejscu członkowie Klubu Seniora samodzielnie
zbadają swoje podstawowe parametry życia

JEDLINA-ZDRÓJ

Sami sprawdzicie swoje zdrowie
Kolejki do lekarzy, niedostępność specjalistów, mało czasu na zrobienie badań, a dodatkowo
spore koszty. Skąd my to znamy?! Dla członków Klubu Seniora w Jedlinie-Zdroju te problemy
to już przeszłość. W gminie uruchomiono samoobsługowy punkt diagnostyczny.
- Nie poprzestajemy na
wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie
zdalnej opieki medycznej. Po
,,Bransoletkach Życia” poszerzyliśmy naszą ofertę, z której

mogą korzystać członkowie
naszego Klubu Seniora, który
działa w nowo powstałym
Centrum Usług Socjalnych –
mówi Leszek Orpel, burmistrz
Jedliny-Zdroju.

We wspomnianym Centrum działa już samoobsługowy punkt diagnostyczny
Comarch. Powiecie, no i co
z tego? Dużo! Jest to rozwiązanie, które niweluje nie-

dogodności, z jakimi często
spotykamy się na co dzień:
niedostępność lekarzy, przepełnione placówki medyczne,
ograniczenia czasowe oraz
wysokie koszty leczenia.

Jedliński punkt diagnostyczny wyposażony jest w
termometr, ciśnieniomierz,
event EKG, pulsoksymetr,
wagę i stetoskop. Urządzenia
te umożliwiają proste i szyb-

kie pomiary podstawowych
parametrów życiowych. A ich
działanie możliwe jest dzięki
aplikacji dostępnej na tablecie
lub ekranie, przeprowadzającą diagnozowaną osobę
przez wszystkie etapy. Badania można wykonać również
samodzielnie – w trybie podstawowym lub przy asyście
opiekuna czy pielęgniarki – w
trybie rozszerzonym. Dane
przesyłane są do Centrum
Zdalnej Opieki Medycznej
i tam poddawane analizie.
Interpretacja badania wraca
do osoby diagnozowanej. Dodajmy, że z takich możliwości
mogą na razie korzystać tylko
członkowie Klubu Seniora.
Zakup stacji diagnostycznej
możliwy był dzięki współfinansowaniu projektu ze
środków UE, realizowanego
w partnerstwie z Fundacją
Merkury z Wałbrzycha.
Samoobsługowa diagnostyka to kolejny produkt z zakresu zdalnej opieki medycznej
w Jedlinie. Przypomnijmy, że
w gminie z powodzeniem
funkcjonuje tzw. teleopieka.
Program nadal jest kontynuowany, bo firma Comarch
przekazała 16 kolejnym
mieszkańcom miasta „Bransoletki Życia, monitorujące
ich stan zdrowia. Możliwe,
że Jedlina-Zdrój w 2021 roku
stanie się dla firmy Comarch
ośrodkiem referencyjnym. To
byłoby coś!
Red

WAŁBRZYCH

Własne i nowoczesne M? To jest możliwe

Fot. użyczone (InValbrzych)

Jesteśmy przekonani, że gdy rozejrzycie się wokół siebie, pomyślicie „gdzie tu budynki stawiać”. My tak samo
uważamy. A jednak w spółce InVałbrzych „wyłuskali” kilka naprawdę atrakcyjnych terenów pod budownictwo
wielorodzinne i jednorodzinne. Aż dziw, że nikt wcześniej o tym nie pomyślał.

» Gdyby przy ul. Grodzkiej powstał budynek wielorodzinny,
mogłoby w nim znaleźć się aż 250 nowych mieszkań

Wałbrzych dotąd pomijany
przez deweloperów, wolących
stawiać budynki w większych
miastach, nagle stał się dla nich
łakomym kąskiem. Okazuje się,
że w mieście jest sporo terenów,
które już w tym roku będą dostępne pod nowe budownictwo.
Wielorodzinne bloki mogą
stanąć na Piaskowej Górze i
Podzamczu. Duża, półhektarowa
działka przy al. Podwale niedaleko budynku SM Podzamcze może
„zmieścić” od 60 do 90 mieszkań,
a przy ul. Grodzkiej około 250
mieszkań. Na Piaskowej Górze
będzie można budować zarówno w zabudowie bliźniaczej i
szeregowej, jak i wielorodzinnej
(ul. Norwida, Ogrodowa i Dunikowskiego). Przygotowywane
są też tereny pod budownictwo

wielorodzinne na Nowym Mieście i Białym Kamieniu.
Spółka InVałbrzych zamierza też
oferować działki pod budownictwo jednorodzinne – na Poniatowie przy ul. Grzybowej, Beskidzkiej i Zielonej, gdzie może powstać
40 willi. Pojawią się też atrakcyjne
działki do zabudowy bliźniaczej,
szeregowej i wolnostojącej na
Podgórzu i Konradowie.
- Wskazane lokalizacje znajdują się w gminnym zasobie nieruchomości, natomiast równolegle
prowadzimy jako InVałbrzych
rozmowy z inwestorami, którzy
zamierzają budować na gruntach prywatnych w dzielnicach
Piaskowa Góra, Śródmieście i
Biały Kamień – mówią w spółce
InValbrzych.
Red

Wybudują kolejną wieżę w regionie
Na mapie Szczawna rysuje się nowa atrakcja turystyczna – wieża widokowa
na Wzgórzu Gedymina. I bardzo dobrze.

zostanie wzbogacony o pulpit z informacjami o otaczającym krajobrazie. W połowie drogi na górę znajdzie się platforma środkowa, skąd
będzie można podziwiać otaczającą

przyrodę. Ilość osób wchodzących i
schodzących z wieży, ze względów
bezpieczeństwa, będzie kontrolowana za pomocą specjalnej śluzy, usytuowanej na samym dole obiektu.

Konstrukcja, co bardzo cieszy, pozbawiona będzie barier architektonicznych, dlatego każdy, bez względu na sprawność fizyczną, będzie
mógł z atrakcji skorzystać delektując
się wspaniałymi widokami. Nowy
obiekt będzie przyjazny dla rodzin z
małymi dziećmi, kuracjuszy, a także
osób z niepełnosprawnościami.
Prezentujemy wizualizację wieży. Realizację zaplanowano na
SCB
przyszły rok.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Tak wygląda wyremontowana i wyposażona
w nowy sprzęt kuchnia w SP nr 3 w Głuszycy

GŁUSZYCA

Zapomnijcie o przypalonym mleku
Jeśli słyszycie o inwestycjach w szkołach, to przed oczami pewnie macie niekończące się
rusztowania przed budynkiem, malowanie korytarzy i nowe wyposażenie sal lekcyjnych.
Cieszymy się, że pandemię można także wykorzystać do remontu kuchni, żeby po powrocie
dzieci do szkół przygotowywanie posiłków było łatwiejsze.
Tak właśnie stało się w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy, w której
pod koniec zeszłego roku zakończył

się remont kuchni. Powiecie, co w
tym niezwykłego? Być może nic
takiego, ale gdy my chodziliśmy do

podstawówki, to dostawało się gorące mleko do aluminiowych kubków
nalewane przez kucharkę chochlą,

ŚWIDNICA

Dwieście lat, pani Heleno!

która pamiętała chyba niemieckich
mieszkańców wysiedlonych z tych
terenów po II wojnie światowej.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Zamiast schodów na szczyt
30-metrowej wieży o konstrukcji
stalowo-drewnianej prowadzić będzie spiralna ścieżka. Na wysokości
26 m. znajdzie się taras górny, który
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Właśnie dlatego cieszymy się z
takich, wydawałoby się pierdół,
bo takie oto drobne remonty pozwalają mieć nadzieję, że dzieciaki
jakoś bardziej polubią szkołę. A
gdy do niej wrócą, otrzymają w
stołówce posiłki przygotowywane
w sterylnych warunkach i przy
użyciu nowoczesnych sprzętów.
Czyż nie o to nam wszystkim
chodzi?!
Dobra, a teraz kilka istotnych
szczegółów związanych ze wspomnianą inwestycją. Gmina na remont kuchni otrzymała wsparcie w
ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023. Dzięki
temu nie tylko gruntownie wyremontowano pomieszczenia w głuszyckiej podstawówce, ale również
kupiono nowe wyposażenie kuchni
oraz stołówki. Nowe, ale też z
najwyższej półki. Wstawiono piec
konwekcyjny, bemary, kuchenkę
gazową, nowe meble, garnki oraz
zastawę stołową. Na realizację
zadania przeznaczono 100 tys. złotych, z czego aż 80 proc. to dofinansowanie otrzymane od wojewody
dolnośląskiego.
Gdy dzieci wreszcie wrócą do
stacjonarnej nauki, to bądźcie pewni,
że w SP nr 3 w Głuszycy otrzymają
posiłki przygotowywane w nowoczesnej kuchni i zjedzą je w doskonałych warunkach.
Red

» Stulatka ze Świdnicy jest babcią 4 wnucząt
oraz prababcią 5 prawnucząt

Mieszkanka Świdnicy urodziła
się 21 grudnia 1920 roku w miejscowości Prusie, w województwie
lwowskim na terenie II Rzeczypospolitej. Ojciec prowadził gospodarstwo rolne, natomiast mama
zajmowała się wychowywaniem
dzieci i prowadzeniem domu.
Czyli właściwie nic nadzwyczajnego. Okres dzieciństwa Helena
Godula spędziła w rodzinnych
stronach. Dopiero o późniejszych

swoich losach kobieta mogłaby
powiedzieć, że były… niecodzienne.
W latach 1942-1945 przebywała
na przymusowych robotach w III
Rzeszy. W 1945 roku w miejscowości Gunzenhausen w Bawarii zawarła związek małżeński z
Romanem Godulą. Po powrocie
z Niemiec osiedliła się w Grodziszczu, gdzie wspólnie z mężem
prowadziła gospodarstwo rolne.

Tu także przyszły na świat jej dwie
córki Maria i Irena.
Helena Godula mieszka w Świdnicy od, uwaga, 54 lat! Ostatnim
jej pracodawcą był Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych. Dziś jest
już wdową (mąż zmarł przed 17
laty) i pozostaje pod troskliwą opieką córki Ireny. Świdniczanka jest
babcią 4 wnucząt oraz prababcią 5
prawnucząt.
Red

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Są chwile, gdy nie wypada zaśpiewać „Sto lat”. Nam to raczej nie
grozi, ale taka Helena Godula ze Świdnicy mogłaby się obrazić. Jubilatka obchodziła niedawno setne urodziny. Taki wiek (w dosłownym
tego słowa znaczeniu), to my rozumiemy.
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» W budynku (pierwszy z lewej) przy dzisiejszej ul. Niepodległości 183 działała dawniej wytwórnia Paula Seiferta / www.polska-org.pl

Zdrowie prosto z Podgórza
Czy wiecie, że w przedwojennym Wałbrzychu, oprócz wielu innych firm, zakładów
i fabryk istniała także całkiem spora wytwórnia... kosmetyków? Choć pewnie
trudno w to uwierzyć, jest to najszczersza prawda. W przedwojennym Dittersbach, a więc dzisiejszej dzielnicy Podgórze, działała taka właśnie wytwórnia artykułów chemicznych założona przez Paula Seiferta.
Asortyment produktów był niezwykle szeroki – od wspomnianych już kosmetyków, poprzez
artykuły medyczne i higieniczne,
preparaty do utrzymania czystości, aż po środki owadobójcze.
Przegląd możliwości manufaktury
Seiferta znaleźć można w katalogu na lata 1929-1930, w którym
– oprócz oczywiście samych produktów – pojawia się także szereg
porad dotyczących ich stosowania.
I tak na przykład dowiadujemy
się, jak zbawienny wpływ na nasz
organizm może mieć stosowanie
soli do kąpieli z ekstraktem z igieł
świerkowych Seiferta: „Powszechnie wiadomo, że wyciąg z igieł
świerkowych ma silne działanie
pobudzające system nerwowy

oraz krwionośny. Ekstrakt z igieł
świerkowych uzyskiwany w skomplikowanym procesie produkcyjnym zawiera między innymi kwas
mrówkowy, który jest istotnym
czynnikiem leczniczym. Ponadto
w składzie znajdują się również
kwasy garbnikowe i huminowe –
także o działaniu leczniczym.
Eteryczne produkty z igieł świerkowych połączone z solą do kąpieli działają ożywczo na układ
krwionośny i działanie niemal
wszystkich organów naszego
ciała. Dzięki poprawie krążenia
znacząco polepsza się także stan
skóry. Podczas kąpieli z użyciem
soli Seiferta składniki zawarte w
igłach świerkowych, dzięki ich
rozdrobnieniu, są wchłaniane na

całej powierzchni skóry, co tłumaczy, dlaczego kąpiel taka przynosi
uczucie rozluźnienia i przyjemnego
ciepła. Oddech staje się swobodniejszy, poprawia się praca serca i
przemiana materii.
Kąpiele z użyciem naszej soli
dają doskonałe efekty przy zmęczeniu fizycznym i psychicznym,
ogólnym osłabieniu – o ile symptomy te wynikają z niewłaściwego
funkcjonowania układów krążenia
i nerwowego, a także przy lumbago, rwie kulszowej, reumatyzmie,
bólach pleców i mięśni. Należy też
pamiętać, że kąpiel z użyciem soli
z ekstraktem z igieł świerkowych
jest także doskonałym produktem
zabezpieczającym przed przeziębieniem”.

» Okładka katalogu mieszczącej się na Podgórzu wytwórni Paula Seiferta / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Prawda, że trudno się nie skusić? Tym bardziej, że ów rewelacyjny produkt można było kupić
w małym opakowaniu wystarczającym na jedną kąpiel, w opakowaniu 500 ml wystarczającym
wedle producenta na trzy kąpiele
oraz w opakowaniu 1000 ml wystarczającym aż na sześć kąpieli.
A może coś na oczyszczanie
krwi? Spokojnie – pod tym trochę odstraszającym pojęciem
przedwojenny katalog rozumie,
modne również i dziś, oczyszczanie organizmu z różnego rodzaju
szkodliwych substancji. Ponieważ, jak czytamy: „Z pożywienia,
które każdego dnia dostarczamy
naszemu organizmowi, powstają
również produkty przemiany materii. Nie zawsze udaje się pozbyć
ich wszystkich, czego efektem
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» W takich opakowaniach sprzedawano sól do kąpieli

jest zanieczyszców jałowca,
z ekstraktem z igieł świerkowych – jak zapewnia
czona krew – jej
ale także z
producent, doskonałą w przypadku wielu dolegliwości
skutki to różnego
bzu, liści orzezdrowotnych / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
rodzaju choroby
cha włoskiego
– znika świeży kolor twarzy,
(pomaga również w utrzypogarsza się elastyczność
maniu zdrowych zębów i
skóry, oczy tracą swój blask”.
dziąseł) czy też bratka (ta
Brzmi groźnie? Na szczęście
ostatnia świetna także dla
sposób, aby temu zaradzić,
dzieci). Hitem była mieszanka
jest prosty – sok z jałowca
sprzedawana pod nazwą
firmy Seifert. Według katalo„Herbatka karkonoska” (Riegu pomaga nie tylko oczyścić
sengebirgs-Tee) – mieszanka
organizm, lecz jest niezastąaż 19 leczniczych ziół.
piony przy chorobach
Równie entuzjatakich jak przeziębiestycznie reklamonia, chrypka, kaszel,
wany był inny śroreumatyzm, astma,
dek, a mianowicie
choroby płuc, hesproszkowany
moroidy czy też doekstrakt ze słodu.
legliwości wynikaPrzyjmowany sające z menopauzy.
modzielnie, bądź
Koniecznie warto
rozpuszczany w
chyba więc zamókawie, herbacie i
wić 180-gramową
innych napojach,
próbkę, prawda?
jak kakao czy mleAlbo od razu całe
ko miał pomagać
pół- lub nawet litromiędzy innymi
we opakowanie.
przy wszelkiego
W oczyszczaniu
rodzaju dolegliwokr wi, czy też, jak
ściach na tle nerpewnie dziś byśmy
wowym: bezsenpowiedzieli „detokności, bólach głosie” pomocne miawy, melancholii,
ły być też ziołowe
przy anemii, przy
herbatki powstające
skłonnościach do
oczywiście w fabryprzeziębień i choce Seiferta – z oworób układu odde-

» Wyciąg z jałowca – ponoć niezastąpiony w oczyszczaniu
organizmu / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

» Sproszkowany ekstrakt ze słodu – panaceum na wiele
chorób oraz idealny środek wzmacniający dla sportowców /
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

chowego, ogólnym osłabieniu i przy wysiłku fizycznym
(tu zalecany był np. osobom
uprawiającym wspinaczkę
górską, kolarstwo, narciarstwo oraz turystom). Już kilka łyżek preparatu dziennie
miało dawać zaskakujące
działanie wzmacniające.
Warto na zakończenie dodać, że w fabryce Seiferta
powstawało jeszcze wiele
innych, bardzo różnorodnych
produktów używanych na co
dzień w domach, jak choćby
kremy do rąk, w których składzie znajdowały się wyciągi
z róży, konwalii, bzu i fiołka.
Produkowano także środki
przeciwko owadom – tabliczki na mole, kulki z naftaliny,
płyny przeciwko pchłom czy
też łagodzące skutki ukąszenia komarów. W ofercie
znajdziemy też produkty już
dziś nieznane: proszek do zębów (protoplasta dzisiejszych
past służących temu samemu
celowi) – jak podkreślano

» Herbatka karkonoska –
wyjątkowa mieszanka
aż 19 ziół opracowana
w wałbrzyskiej wytwórni
Seiferta / Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu

wyprodukowany ze składników wyłącznie roślinnego
pochodzenia (czyżby moda
na bycie wege zaczęła się
wcześniej niż wszyscy myślimy?), takich jak korzeń fiołka, korzeń pięciornika, lipa,
szałwia i lebiodka oraz – z
tej samej dziedziny – watę do
zębów nasączoną środkiem
uśmierzającym ból.
Pozostaje chyba tylko żałować, że biznes Paula Seiferta
nie rozwinął się bardziej, bo
patrząc na różnorodność jego
asortymentu, można przypuszczać, że istniała spora
szansa, abyśmy dziś robili
zakupy w jego sieci marketów drogeryjnych.
Na podst.: Hauptkatalog 1929/1930 1.
Teil, Paul Seifert K.-G., Dittersbach bei
Waldenburg in Schlesien, 1929, tłum. i
opr. J. Drejer
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Chwila, chwila, ale przecież TLiA to nie tylko spektakle dla dzieci. W ciągu 75
lat wałbrzyski teatr starał
się zaspokajać potrzeby
również tych starszych widzów – młodzieży i dorosłych. Wiele razy wystawiając klasykę (Mickiewicz, Słowacki, Witkacy, Szekspir),
nierzadko ocierając się o
reinterpretacje, literaturę
współczesną (Andrzejewski, Grochowiak, Konwicki,
Okudżawa), a także prezentując różne programy
poetyckie, tzw. Estrady Poetyckie. Tak działo się w latach 1959-1974). Najwięcej
przedstawień skierowanych
do starszego odbiorcy powstało w latach 80. oraz w
czasach współczesnych. Do
współpracy przy nich często
zapraszani byli reżyserzy
i scenografowie z Czech
(Matěj Kopecký, Jaroslav
Doležal, Jan Polívka), którzy
na dobre zadomowili się w
wałbrzyskich Lalkach.
Niemalże od początku istnienia TLiA prezentował swoje spektakle na terenie całego
Dolnego Śląska, gdzie przez
długie lata funkcjonował
jako jedyny teatr objazdowy. Od lat 60. jeździł już po
całej Polsce i za granicę. I tu
ciekawostka – w latach 70.
gościnnie zagrał w Rumunii
aż... 34 razy.

Fot. użyczone (TLiA)

»» Biblioteka
pod
wciąż
działa, ale
„Balladyna”
w Atlantami
reż. Marioli
Ordak-Świątkiewicz
to uczta dla dorosłych widzów
swoje projekty przeniosła do internetu

Red

Jakie emocje, jaki żywioł!
Nie przestajemy was zaskakiwać, grzebiąc w historii Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
Miała być pompa z okazji 75-lecia działalności, ale świętowanie trzeba było przełożyć na
2021 rok. Wiadomo, pandemia. My nie zapominamy o lalkarzach, szukając rozmaitych ciekawostek z ich życia.
Czy wiecie, że w Teatrze
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
często pojawiali się znani
artyści? Nie celebryci, znani
z telewizji i pierwszych stron
kolorowych gazet, ale ludzie
mający coś do przekazania.
Warto wspomnieć choćby
Jana Dormana – ikonę teatru
dla dzieci, twórcę oryginalnych pomysłów inscenizacyjnych, inspirowanych dziecięcą zabawą, który szczególny
nacisk kładł na stronę formalną swoich przedstawień.
Warstwa plastyczna i muzyka na żywo były dla niego
najważniejszymi znakami
teatralnymi.
W TLiA Dorman po raz
pier wszy pojawił się w
1963 roku i przygotował

spektakl „Przygody wiercipięty”. Ponownie przybył
do Wałbrzycha w latach 80.,
by zrealizować słynne już
w jego będzińskim teatrze
przedstawienie „Która godzina?” (1980), wznowione
z nową obsadą w 1984 r.
Spektakl ten zdobył wiele festiwalowych nagród:
„Srebrne Koziołki”, pierwszą nagrodę za reżyserię,
pier wszą zespołową nagrodę aktorską oraz trzecią
nagrodę za scenografię na
VI Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu podczas IX
Przeglądu Teatrów dla Dzieci Konfrontacje 1984. Sam
twórca tak wspomina pracę
nad tym spektaklem: „…
pozostały mi miłe wspo-

mnienia z pracy z zespołem z Wałbrzycha. Aktorzy
tego teatru zaprezentowali
inny styl, niż ten, do jakiego byłem przyzwyczajony.
Grali z emocjonalną, żywiołową emfazą. I mimo że
początkowo miałem trudności z wdrożeniem tempa,
z czasem zdyscyplinowani
wałbrzyszanie podporządkowali się moim wskazaniom i rezultat był w pełni
zadowalający”. Dodajmy,
że aktorzy musieli mówić
swoje kwestie w r ytmie
metronomu, co było dla
nich wielkim wyzwaniem.
Ostatnim dormanowskim
spektaklem, zrealizowanym
w Wałbrzychu był „Krawiec
Niteczka” (1985).

» „Która godzina” w reż słynnego Jana Dormana (1980 r.)
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Fot. użyczone (DOT)

» Stara Kopalnia znów wyróżniona

Kopalnia zakasowała innych
Kolejny raz Dolnośląska Organizacja Turystyczna we współpracy z samorządem województwa rozstrzygnęła konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny Dolnego Śląska. Liczba tych, którym przyznano Certyfikat DOT,
cały czas rośnie, a obiekty te stanowią o sile branży w regionie.

Zwycięzcy corocznych
konkursów to jednocześnie
liderzy rynku turystycznego, którym tytuł pomaga w

wyróżnieniu swojej oferty.
Co roku trzy podmioty z naszego regionu uzyskują tytuł
Najlepszego Produktu Tury-

stycznego Dolnego Śląska. W
2020 roku decyzją Kapituły
Konkursu równorzędny Certyfikat Najlepszego Produktu

Turystycznego Dolnego Śląska
oraz nagrodę w postaci vouchera o wartości 5 tys. zł na
wspólne działania promocyjne

Zanim do kina

Historia prosto z kuchni
Nim wszystko wróci do normalności i kina będą przyciągać nas
repertuarem pełnym nietuzinkowych premier, chciałbym podzielić się z wami zestawem filmów, które stały się dla mnie najważniejsze. Dziś polecam „Historie kuchenne” Benta Hamera.
W filmie Benta Hamera właściwie wszystko jest absurdalne.
Scenariusz został zainspirowany
artykułem o szwedzkim Instytucie
Badań Domowych. Co to takiego?
Szwedzcy naukowcy, w latach
pięćdziesiątych, postanowili przeanalizować zachowania gospodyń
domowych w kuchni, aby móc
zoptymalizować codzienne czynności. Tu kończą się fakty, a zaczyna
wyobraźnia twórców scenariusza
– Hamera i Jorgena Bergmarka.
Panowie postanowili rozszerzyć
eksperyment o przestudiowanie
męskich działań w przestrzeni kuchennej. Tym razem mieliby w nim

wziąć udział kawalerowie. Mamy
więc do czynienia z mieszkańcem
małej wioski – Isakiem Bjorvik (Joachim Calmeyer), czyli wzorcowym
samotnikiem, którego ma obserwować służbista – Folke Nilsson
(Tomas Norstrom). W praktyce
wygląda to tak, że na krzesełku,
przypominającym drabinę, godzinami siedzi pracownik instytutu i
notuje, co robi jego obiekt.
Czujemy, że opary absurdu gęstnieją coraz bardziej. Filmowcy idą
jednak dalej. Krnąbrny Bjorvik nie
ułatwia zadania obcemu. Najpierw
nie chce go wpuścić do domu, później unika wizyt w kuchni. Ale ob-

serwator nie poddaje się jednak
i stosuje wszystkie sposoby, aby
wywiązać się z zadania. Na przykład
zagląda przez okno z drabiny. Na co
farmer nie pozostaje mu dłużny i robi
dziurkę w suficie, aby mieć oko na intruza. W tym szaleństwie obowiązuje
jeszcze jedna, najważniejsza zasada
– panowie nie mogą nawiązać ze
sobą bezpośredniego kontaktu.
Przede wszystkim nie mogą rozmawiać. Ich niekończące się tarcia
wreszcie wywołują zaskakującą
relację. Wydawać by się mogło, że z
tego szaleństwa nic dobrego wyjść
nie może. Tymczasem powstała naprawdę niezwykła komedia.

z samorządem województwa
oraz Dolnośląską Organizacją Turystyczną otrzymały:
Centrum Nauki i Sztuki Stara

Film jest pełen ciepła, skandynawskiego humoru i humanizmu. Aktorzy
znakomicie pojęli swoją misję i
dostarczają nam niezliczoną ilość
powodów do uśmiechu. „Historie
kuchenne” to nie tylko zabawa. Norwesko-szwedzki obraz przekazuje
nam coś więcej. Twórcy sięgają do
podstawowych wartości ludzkich
jak samotność, przyjaźń czy potrzeba

Kopalnia, Czarna Góra Resort
oraz Żywe Muzeum Ceramiki
w Bolesławcu.
Dodajmy, że w tegorocznej
edycji konkursu wystartowało
łącznie 9 podmiotów. Oprócz
trójki zwycięzców były to:
Villa Art Novis, Dni Turystyki
w Bystrzycy Kłodzkiej, Miejska
Trasa Turystyczna w Bystrzycy
Kłodzkiej, Magiczny Szlak Ducha Gór w Szklarskiej Porębie,
Hotel Polanica Resort & Spa,
trasy narciarstwa biegowego
w Spalonej na Ziemi Kłodzkiej.
Uroczyste wręczenie nagród
odbędzie się, jak tylko zniesione zostaną ograniczenia
wynikające z pandemii.
Celem konkursu jest podnoszenie jakości i konkurencyjności oferty turystycznej
poprzez kreowanie produktów, które nie tylko wyróżniają
się atrakcyjnością turystyczną,
ale także są nowatorskie,
przyjazne turystom i dają
wiele możliwości spędzenia
w ciekawy sposób wolnego
czasu. Co roku w ocenie Kapituła zwraca szczególną uwagę na dostępność produktu
turystycznego dla turysty czy
wykorzystanie nowoczesnych
technologii i innowacji w rozwoju produktów. Certyfikaty
te są najważniejszą regionalną
nagrodą w dziedzinie turystyki, stanowi ona rekomendację
i gwarancję usług na najwyższym poziomie. Podnosi rangę produktu turystycznego,
wzmacnia pozycję w ofertach
dla klientów, dzięki czemu
marka danego produktu staje się rozpoznawalna w całym kraju i nawet za granicą.
SCB

kontaktu. „Historie ...” nie tylko poruszyły wrażliwą widownię, ale także
krytykę. Film został wielokrotnie
nagrodzony. Między innymi otrzymał Złotą Żabę na polskim festiwalu
Camerimage w 2003 roku. Pozostaje
mi tylko zachęcić was do poszukiwań
obrazu w sieci lub zakupu DVD, które
zostało wydane również w Polsce.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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SKN

Okiem gracza

To już ten czas. Pożegnaliśmy się z ubiegłym rokiem. Patrzymy teraz
w przyszłość i zastanawiamy się, co przyniesie nam nowy okres.

Fot. ilustracyjne (materiały prasowe)

Przez minione 12 miesięcy
wiele się wydarzyło nie tylko
na świecie, ale i w branży
gier. Z tego względu warto
nieco przypomnieć sobie,
co miało miejsce w zeszłym
roku.
Pomijając już sprawę wybuchu epidemii COVID-19,
która w znacznym stopniu
wpłynęłą na branżę gamingową, rok 2020 obfitował w wiele dobr ych
pozycji. Czy to oczekiwane od dawna gry jak „Cyberpunk 2077”, „The Last
of Us: Part 2”, „World of
Warcraf t: Shadowlands”
(dodatek), czy też „Assassin’s Creed: Valhalla”. Czy
może zupełnie nowe tytuły
jak „Ghost of Tsushima”,
„Hades”, „Immortals: Fenyx
Rising”, “Genshin Impact”
lub “Spider-Man: Miles Mo-

Prawnik radzi
Kiedy małżonek nie dziedziczy?
Nie chcielibyśmy, żebyście zastanawiali się nad tą kwestią,
ale… czasem życie zmusza nas
do tego. Zawiłości w przepisach
tłumaczy nasz prawnik Adam
Daraż.
Przepisy przewidują pewne
sytuacje, kiedy małżonek nie
dziedziczy po bliskich. W przypadku rozwodu sprawa jest
dosyć prosta, gdyż z punktu
widzenia prawa spadkowego
od momentu uprawomocnienia

się wyroku były mąż i żona są
dla siebie obcymi ludźmi. Nie
przysługuje im prawo do zachowku ani spadek na podstawie ustawy. Nic nie stoi jednak
na przeszkodzie, by dziedziczyli na podstawie testamentu.

Także podobnie sprawa wygląda w przypadku separacji.
Prawomocny wyrok sądu pociąga za sobą pewne skutki separacji, w tym związane z dziedziczeniem. Małżonka spadkodawcy traktuje się wówczas na
takiej samej zasadzie jak przy
rozwodzie. Nie może więc dziedziczyć na podstawie ustawy
czy wystąpić o zachowek. Oczywiście zasada ta dotyczy separacji prawnej, ale już nie faktycznej, czyli takiej, gdy mimo
ustania między małżonkami
więzi, nie uregulowali swojej
sytuacji na gruncie prawnym.
Jednak może się zdarzyć,
że małżonkowie zdecydowali
się rozwieść lub wystąpić o

UWAGA KONKURS

Może w nowym roku zrobić coś dla siebie? Mamy dobry pomysł
– wybierzcie się do Salonu Urody Venus w Świdnicy. Proponowane
tam zabiegi kosmetyczne zadowolą prawdopodobnie najbardziej
wybredne klientki. My wam pomożemy dobrze wyglądać. Ale musicie
wykazać się pewną inwencją. Po pierwsze, wziąć udział w naszej
zabawie, a po drugie, poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Tylko tyle i aż tyle. Widzicie fotografię obok? Fragment jakiego
zabytkowego obiektu przedstawia załączone zdjęcie?
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów na
hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć go
i pokazać w salonie. Każda z 5 pań znających poprawną odpowiedź
będzie mogła skorzystać z usługi tylko raz. Na miłośniczki piękna i
posiadaczki kuponów z naszej gazety w Salonie Urody Venus przy
ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy czekają przez dwa dni – w najbliższy
czwartek i piątek (7 oraz 8 stycznia). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

orzeczenie separacji, ale przed
wydaniem wyroku jedna ze
stron zmarła. Wówczas i tak
może dojść do sytuacji wyłączenia małżonka od dziedziczenia.
Artykuł 940 Kodeksu cywilnego
wprowadza tu jednak pewne
warunki. Małżonek nie będzie
dziedziczył, jeśli spadkodawca
wystąpił o orzeczenie rozwodu
lub separacji z jego winy i żądanie to było uzasadnione. Wtedy
każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia może
żądać wyłączenia męża czy
żony zmarłego od dziedziczenia.
Spadkodawca mógł też sporządzić testament i pominąć
w nim małżonka. W takim

wypadku mężowi czy żonie
będzie jednak przysługiwać
prawo do zachowku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkobierca dokonał w testamencie
skutecznego wydziedziczenia.
Przepisy wyraźnie wskazują
jednak, kiedy pozbawienie
prawa do zachowku jest dopuszczalne. Mowa tu o sytuacji, gdy małżonek: wbrew
woli spadkodawcy uporczywie postępował w sposób
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się
względem spadkodawcy albo
jednej z najbliższych mu osób
umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,

CHALLENGER

rales”. Lista premier jest tak
naprawdę znacznie dłuższa.
Niestety nie mam możliwości opisać każdej gry z
osobna, dlatego wymieniłem
tylko te tytuły, które wywarły
na mnie największe wrażenie
i zapadły w pamięć. Patrząc
na wyżej wymienione pozycje
oraz na liczne godziny, jakie
spędziłem nad tymi grami, był
to udany rok dla wszystkich
graczy. Były poślizgi, wzloty,
czy też upadki. Nieważne, co
się działo. I tak zapamiętam
2020 rok jako jeden z tych
lepszych gamingowo.
Teraz pozostaje tylko usiąść,
zapiąć pasy i czekać, co przyniosą następne miesiące – a
zapowiadają się naprawdę
dobrze.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Ciekawe, czy będzie lepiej?

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

KUPON
Fragment jakiego zabytkowego obiektu
przedstawia załączone zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Salonie Urody Venus
przy ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy

MISZMASZ
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Fot. użyczone (Studio 8)

» Dbając o cerę oprócz pielęgnacji gabinetowej nie można
zapominać o codziennych rytuałach domowych

Boso, ale z pazurem

Czerwienienie na twarzy,
bardzo widoczne naczynka

19
diety uszczelnia ścianki naczyń
krwionośnych i wzmacnia
naszą odporność.
Latem powinno się wybierać kremy z filtrem przeciwsłonecznym, zimą te ochronne
– zwłaszcza podczas uprawiania sportów na świeżym
powietrzu. Do złuszczania
naskórka warto wybierać
peelingi enzymatyczne. Nie
zawierają one drobinek, które
mogą podrażnić delikatną
skórę. Koniecznie trzeba też
zrezygnować z toników zawierających w swoim składzie
alkohol. Niekorzystny wpływ
ma również spożywanie kawy
i alkoholu, gorące oraz ostre
potrawy, sauna, nagłe zmiany
temperatur np. zimą wchodząc z zewnątrz do ciepłego
pomieszczenia.
O cerę z problemem kruchych i nadwrażliwych naczynek krwionośnych należy
szczególnie dbać, aby zapobiec powstaniu trądziku
różowatego. Oczywiste jest,
że lepiej zapobiegać niż leczyć. Odpowiednio dobrane
kosmetyki, pielęgnacja oraz
w miarę możliwości unikanie czynników drażniących,
zmniejszą problem i pozwolą
cieszyć się gładką, dobrze
odżywioną skórą bez uczucia
ściągania i pieczenia.
Barbara Krause-Maniowska

Te utrapienia dotykają osób
w różnym wieku, jednym
z czynników nasilających
problem jest wpływ zanieczyszczeń znajdujących się w
otaczającym nas środowisku.
Pielęgnacja w gabinecie
kosmetycznym opiera się
głównie na wprowadzaniu
odpowiednich preparatów
wzmacniających naczynka.
Wyciszeniu i złagodzeniu rozognionej skóry. Ukojenie następuje już w trakcie zabiegu.

Warto jest zrealizować terapie
składające się z kilku zabiegów, które utrwalą efekty.
Prócz pielęgnacji gabinetowej nie można zapominać o
codziennych rytuałach domowych. Regularna dbałość o
cerę w domu, dokładny demakijaż i dobrze dobrany krem to
podstawa. Należy wybierać
kosmetyki przeznaczone dla
cer wrażliwych i naczynkowych, zawierające składniki
uszczelniające i wzmacniające

ściany naczyń krwionośnych,
działające przeciwzapalnie
oraz łagodząco. Mogą to być
np. wyciąg z kasztanowca,
arniki górskiej, alantoina,
pantenol, ekstrakt z korzenia
prawoślazu czy kocanki włoskiej, witamina K. Istotna jest
również witamina C – spowalnia procesy zainicjowane
przez szkodliwe działanie
wolnych rodników, wygładza, wyrównuje koloryt cery.
Przyjmowana jako suplement

REKLAMA

Cera naczynkowa jest wrażliwa i
bardzo delikatna. Charakterystyczne jest zaczerwienienie, przesuszenie, często towarzyszy temu również uczucie ściągania i pieczenia.
Bardzo dużo osób, głównie kobiet,
skarży się na rozszerzone naczynka krwionośne, jako defekt przede
wszystkim wizualny. Najbardziej
narażona na ten problem jest skóra
cienka i wrażliwa.
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StREFA RoZRYWKI
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
5 - ogół czynności związanych
z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
7 - rower dla kobiet
8 - długi kożuch
14 - nauka zajmująca się chorobami dróg
oddechowych
15 - bardzo cienka powłoka
17 - stróżowanie na statku przez część załogi
w określonym czasie
18 - człowiek, przynoszący pecha,
sprowadzający niedolę
Pionowo:
1 - wynik dzielenia
2 - ogrom efektów pojawiających się
wspólnie lub zaraz po sobie np. świateł
3 - technika jazdy na krawędziach
taliowanych nart
4 - towarzyszenie, grając na instrumencie
np grze innego muzyka
6 - cecha działań: to, że coś zawsze dobrze działa,
jest skuteczne
9 - osoba, która nie żyje, zmarły
10 - silnie oddziałująca cząstka
elementarna złożona z kwarków
11 - cienka powłoka ze szkliwa nakładana na wyroby ceramiczne
12 - mieszaniec klaczy konia domowego z ogierem osła
13 - niepowodzenie przedsięwzięcia
16 - człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

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

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

Może to już nudne, ale my dalej swoje
Dobra, minęło to całe świąteczno-noworoczne zamieszanie, a więc wracamy
„do żywych”. A my jak zdarta płyta, wciąż przypominamy o tym samym. Zamiast
kupować czworonoga, zaadoptujcie go z bidula. Psów i kotów, które marzą o
lepszym życiu, w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu jest aż nadto. No więc
jak, przygarniecie pieszczocha?
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.11.2014

Benio jest psem najdłużej przebywającym w
schronisku, może w końcu znajdzie dobry dom
i kochającą rodzinę!

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Cezar to psiak o trudnym charakterze, może
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia sprawiać problemy, stąd poszukiwany jest dla
do schroniska: niego doświadczony, nowy dom!
31.10.2020

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
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.

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20
Wiek: około 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.06.2020.

Bohun to psiak po przejściach, sporo wycierpiał, ale doszedł już do siebie. Jest przyjazny i
towarzyski, poleca się do adopcji.

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

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

REKSIO, nr ewidencyjny 173/20
Wiek: 13 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
04.08.2020

Reksio to średniej wielkości psiak, został
porzucony i zawaliło się jego życie. Kochany
i zdrowy senior potrzebuje wyrozumiałej
rodziny, która go pokocha.

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

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

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.

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)

BENIO, nr ewidencyjny 462/14
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program tv

Piątek

20:05
TVN

niedziela
13:00

8 - 14 stycznia 2021
Poniedziałek

20:00
POLSAT

23:00
POLSAT

Hobbit Frodo Baggins wchodzi w posiadanie
magicznego Pierścienia. Zdobył go jego krewny
Bilbo podczas wyprawy do Samotnej Góry.
Ten niezwykły klejnot może dać swojemu
właścicielowi władzę nad całym światem, dlatego
jego twórca - Władca Ciemności Sauron - zrobi
wszystko, by go odzyskać. Czarodziej Gandalf wie,
że Pierścień trzeba zniszczyć. Można to uczynić tylko w jeden sposób - wrzucając go w ogień, który
płonie wewnątrz Góry Przeznaczenia. Misja ta jest
niezwykle ryzykowna. W tej sprawie w Rivendell
zostaje zwołana narada.

Coco
POLSAT

Władca pierścieni: Drużyna Pierścienia
ﬁlm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2001

Sobota

Skarb narodów: Księga tajemnic

23:55

2012
Rok 2009. Naukowcy odkrywają niepokojące
zjawiska na Słońcu. W konsultacjach badaczy
bierze udział miedzy innymi geolog Adrian
Helmsley, który przewiduje, że wybuchy te będą
mieć katastrofalne skutki dla przyszłości Ziemi.
Swoimi prognozami dzieli się z prezydentem
USA. Najbardziej wpływowi ludzie różnych części globu zaczynają wdrażać plan ratunkowy na
wypadek zagłady. Jednocześnie zatajają prawdę
przed zwykłymi śmiertelnikami, którzy - zajęci
prozaicznymi problemami - nie mają pojęcia, że
czeka ich nieuchronna śmierć.

TVP2

20:05
TVN

ﬁlm przygodowy, USA, 2007

Matrix
ﬁlm sf, USA, 1999

Thomas Anderson, programista koncernu
Meta Cortechs, działa pod pseudonimem
Neo jako haker. Prześladuje go przeczucie, że
z rzeczywistością, w której żyje, jest coś nie
tak. Pewnego dnia nawiązuje z nim kontakt
Morfeusz uznawany za najniebezpieczniejszego
żyjącego człowieka. Od tej pory wszystko toczy
się w zawrotnym tempie. Neo dostaje prawo
wyboru między poznaniem odpowiedzi na
nurtujące go pytania a błogą nieświadomością.
Każda z jego decyzji ma nieodwracalne
konsekwencje.

Poszukiwacz skarbów, Benjamin Gates
(Nicolas Cage) zdobył sławę dzięki
odkryciu wielkiej tajemnicy templariuszy.
Teraz razem ze swoim ojcem, profesorem
uniwersyteckim Patrickiem (Jon Voight),
przyjacielem i geniuszem komputerowym
Rileyem Poole’em (Justin Bartha) oraz byłą
dziewczyną - archiwistką Abigail Chase
(Diane Kruger) - szuka zaginionych osiemnastu kartek z dziennika Johna Wilkesa
Bootha, zabójcy prezydenta Abrahama
Lincolna (Glenn Beck).

Wtorek

ﬁlm katastroﬁczny, Kanada, USA, 2009

Niedziela
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Środa

Ponad wszelką wątpliwość
thriller, Arabia Saudyjska, USA, 2009

Mark Hunter (Michael Douglas) jest cenionym
w środowisku prokuratorem okręgowym.
Chciałby jednak spróbować sił w polityce. Ze
względu na swoją popularność jest głównym
kandydatem na stanowisko gubernatora
w nadchodzących wyborach. Tymczasem
młody dziennikarz C.J. Nichols (Jesse Metcalfe)
postanawia lepiej przyjrzeć się sprawom prowadzonym przez Huntera. Wkrótce odkrywa, że
słynący z wielkiej skuteczności w rozwiązywaniu spraw prokurator często manipulował
dowodami.

21:45
POLSAT

Czwartek

Co ty wiesz o swoim dziadku?

01:15
TVP2

komedia, USA, 2016

Jason pracuje w ﬁrmie ojca. Za kilka dni żeni
się z Meredith, która jest córką jednego z partnerów biznesowych. Uległy i niezdarny chłopak
zajmuje niską pozycję w rodzinie. Bliscy nie
liczą się z jego zdaniem. Relacje młodego
adwokata z kapryśną i wymagającą narzeczoną
wskazują, że niewiele do powiedzenia będzie
miał również w swoim małżeństwie. Z jego
nieciekawego położenia zdaje sobie sprawę
jedynie dziadek Dick, emerytowany generał
i wdowiec. Były wojskowy nie chce, by wnuk
grał rolę popychadła.

Riwiera dla dwojga
komedia romantyczna, Francja, Wielka Brytania, 2013

Rozwiedziony biznesmen, Richard, ma właśnie
przejść na emeryturę. Odkrywa jednak, że
ktoś ukradł cały jego majątek. Richard i jego
żona, Kate, wyruszają na poszukiwanie
odpowiedzialnego za oszustwo biznesmena,
Vincenta (Laurent Laﬁtte). Chcą go okraść, by
w ten sposób odzyskać utracone fundusze. Przy
dokonaniu rabunku pomagają im przyjaciele
(Timothy Spall i Celia Imerie). Przygoda
i towarzyszące jej niebezpieczeństwo na
nowo rozpalą uczucie, które tli się w byłych
małżonkach.

piątek

8 stycznia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Boże Narodzenie
w kościele Greckokatolickim
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:50 Doktor Kleist - serial
06:50 Anna Dymna
- spotkajmy się - Daniel
i Joanna Zawodnikowie
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Zacznij Od Nowa
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

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
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Coco
Miguel uwielbia muzykę,
która w jego rodzinie
zakazana. Marzy, by
osiągnąć sukces na miarę
swojego wielkiego idola

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Powidoki Friedrich
Nietzsche, Instytucje
kształceniowe
08:40 Księga Przestrzeni
- Domek z ogródkiem,
prod. Polska, 2020,
reż. Tomasz Drozdowicz
09:20 Którędy po sztukę
- Poliptyk Grudziądzki
- magazyn
09:30 Blanka - dramat,
prod. Włochy, Filipiny,
2015, reż. Kohki Hasei,
wyk. Cydel Gabutero, Peter
Millari, Jomar Bisuyo,
Ruby Ruiz
11:00 Nad Niemnem - serial
13:10 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków - cykl
dokumentalny
15:00 Neonowa fraszka
- ﬁlm animowany
15:15 Pułkownik Kwiatkowski - komediodramat

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
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 Blondynka - serial TVP
21:55 Hallo Szpicbródka,
czyli ostatni występ
króla kasiarzy
- komedia,
prod. Polska, 1978
23:45 Ondine - ﬁlm
01:35 W szeregach ISIS
02:40 Geniusz: Picasso
03:40 Ocaleni - reality show

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Przepis dnia - magazyn
20:55 Postaw na milion
- teleturniej
21:50 Królowa piękności
- serial obyczajowy
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa
23:45 Zabójczy układ
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1998,
reż. Antoine Fugua
01:20 Córka prezydenta
- komedia romantyczna
03:10 Żyje się tylko
dwa razy
- ﬁlm sensacyjny
prod. Wielka Brytania,
1967, reż. Lewis Gilbert,
wyk. Sean Connery
05:05 Zakończenie
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20:05 Władca pierścieni:
Drużyna Pierścienia
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2001, reż. Peter
Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Liv Tyler, Sean
Astin, Sean Bean, Christopher Lee, Cate Blanchett,
Orlando Bloom, John
Rhys-Davies, Billy Boyd
00:00 Ludzkie dzieci
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2006,
reż. Alfonso Cuarón,
wyk. Clive Owen,
Julianne Moore, Michael
Caine, Chiwetel Ejiofor
02:15 Kuba Wojewódzki
03:15 Uwaga!
- magazyn

22:30 X-Men: Pierwsza
klasa
Początek lat sześćdziesiątych XX wieku. Konﬂikt
między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR zaognia
się. W każdej chwili może
wybuchnąć wojna.
Są tacy, którym zależy
na tym, by stało się
to jak najszybciej.
01:05 Superﬂy
Priest jest młodym,
ale doświadczonym
dealerem narkotykowym
z Atlanty. Pewnego dnia,
za sprawą bezwzględnej
grupy przestępczej powiązanej z meksykańskim
kartelem, jego pozycja
zostaje zachwiana.
03:40 Tajemnice losu

17:30 Czterdziestolatek
- serial TVP
18:30 Informacje
kulturalne
18:55 Co dalej? - program
publicystyczny
19:15 Którędy po sztukę
19:25 Antyfonie - Maciej
Sienkiewicz - ﬁlm
20:00 Strzały po zmierzchu
- Major Dundee
- western, prod. USA
22:10 Tego się nie wytnie
- talk-show
23:55 Gomorra - serial
00:50 Teraz animacje! - Mój
dziwny starszy brat - ﬁlm
01:05 Teraz animacje! - Płoty
01:20 Co dalej?
01:40 Informacje kulturalne
02:05 Kino Mistrzów
- Niemiłość - dramat

20:00 Non stop
- thriller
Agent federalny Bill Marks
musi uratować pasażerów
i załogę samolotu
opanowanego przez
terrorystów.
22:00 Purpurowe rzeki
Dwaj policjanci łączą
siły, by rozwikłać zagadkę brutalnych zbrodni
popełnionych w okolicy.
00:05 Zamknięty krąg
02:00 Castle
02:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
03:20 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:30 Inﬂuencer: zawód
przyszłości
- serial, Polska
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani
po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ukryta prawda
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:30 Ciekawy przypadek
Benjamina Buttona
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2008, reż. David Fincher,
wyk. Brad Pitt, Cate
Blanchett, Julia Ormond,
Elias Koteas, Tilda Swinton
Historia Benjamina Buttona, który zamiast starzeć
się - młodniał.
00:00 Od kołyski
aż po grób
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2003, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li,
DMX, Anthony Anderson,
Kelly Hu, Tom Arnold, Marc
Dacascos
02:10 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
walczy z 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 Święty
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:05 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:20 Zdobycz
- horror Tom Newman
zabiera swoją nową żonę
Amy i dwójkę nastoletnich
dzieci na wakacje do Afryki.
Jedną z głównych atrakcji
pobytu ma być fantastyczna
wycieczka do rezerwatu
dzikich zwierząt. 02:05
Interwencja

TV Trwam
10:15 Filmowe Życiorysy 11:20
Kolory Świętości 11:25 Głos
Polski 11:35 100 cudownych
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 Ja głuchy
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 Petra - tajemnicze miasto
17:20 100 cudownych miejsc
na świecie. Wieża Eiﬄa,
Paryż, Francja 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
09:40 Fascynujący świat
10:45 Blondynka - serial TVP,
prod. Polska, 2020
11:45 Kosmiczne jaja
- komedia, prod. USA
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Przyrodnik na tropie
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
15:50 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Przepis dnia - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Pogoda Flesz
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinny ekspres
11:55 Alternatywy 4 - serial
komediowy TVP
12:55 Anything goes.
Ale jazda!
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 The Voice Senior
17:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk!
20:00 The Voice Senior
22:10 Muzyka, Taniec,
Zabawa

05:15 Mango - telezakupy
07:25 Kobieta na krańcu
świata
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
12:35 Na Wspólnej - serial
14:20 Kobieta na krańcu
świata
14:55 Wyjątkowe domy
15:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
16:30 Kolekcja smaków
17:00 Klinika bez tajemnic
18:00 Patent na dom
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 #TVNpomagajmysobie
20:05 Historia Kopciuszka
- ﬁlm komedia, USA,
Kanada, 2004, reż. Mark
Rosman, wyk. Hilary Duﬀ,
Jennifer Coolidge, Chad
Michael Murray, Dan Byrd

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:30 Sezon na misia
Boguś, udomowiony
niedźwiedź grizzly nie posiada instynktu i żadnych
zdolności
do przetrwania w dziczy.
Wiedzie spokojne życie
jako atrakcja miasteczka
Timberline.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom - Biedny
dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje u
nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 86. Plebiscyt Przeglądu
Sportowego na Najlepszego Sportowca

07:00 Trzymaj się swoich
chmur
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha
- Motofortepian
08:35 Od ucha do ucha
08:45 Od ucha do ucha
- Wodny szlak - ﬁlm
08:50 Od ucha do ucha
- Kolejki - animowany
09:00 Od ucha do ucha
09:10 Od ucha do ucha
- Nie pchać się, proszę
09:25 Od ucha do ucha
- Mój przyjaciel orzeł
- dramat, prod. Austria
11:10 Serialowa nostalgia
- Przygody pana Michała
12:15 Co mówią lekarze
12:45 Festiwal Rockowisko
13:10 Kobra - Alicja prowadzi
śledztwo - spektakl
14:50 Tego się nie wytnie
16:15 Retro kino - Bannion
18:20 Tamte lata, tamte dni
18:55 Scena muzyczna

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney
Fox decyduje się podróżować po świecie,
by odnaleźć zaginione
skarby i dzieła sztuki.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Mocne sobotnie
kino: Protektor
21:55 Odwet
23:55 Bullet

06:55 Szkoła
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:05 Ten moment
09:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:45 Zbuntowana
księżniczka - ﬁlm komedia, Francja, USA, Wielka
Brytania, 2008, reż. Nick
Moore, wyk. Emma
Roberts, Juno Temple,
Kimberley Nixon
15:50 Akademia policyjna
- ﬁlm komedia, USA,
1984, reż. Hugh Wilson,
wyk. Steve Guttenberg,
Kim Cattrall, G.W. Bailey,
Bubba Smith, Donovan
Scott, George Gaynes
17:55 Od wesela do wesela
- ﬁlm komedia, USA,
1998, reż. Frank Coraci,
wyk. Adam Sandler, Drew
Barrymore, Christine
Taylor, Allen Covert

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:30 Tuż przed
tragedią 08:35 Galileo 10:45
Błękitna laguna
12:55 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Święty 21:00
Gwiazdy Kabaretu 22:05
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
00:10 Grudge: Kląwa 2 Przed
dwoma laty w pewnym
domu w Tokio rozegrał się
koszmar. Jego przyczyną
była klątwa, która zabijała
każdego, kto przekroczył
próg domu. Oﬁary umierały
z przerażenia, a ich śmierć
dawała początek nowej
klątwie, przechodzącej jak
wirus na kolejne osoby. Tak
powstał niekończący się
łańcuch śmierci i strachu.
Jedyną, która ocalała, była
młoda Amerykanka Karen.
02:25 Disco Polo Life

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM FANTASY

SERIAL KRYMINALNY

FILM PRZYGODOWY

18:30 Osiecka
- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Niezwyciężony
- ﬁlm prod. USA, 2017,
reż. David Gordon Green,
wyk. Jake Gyllenhaal
23:40 Hallo Szpicbródka,
czyli ostatni występ
króla kasiarzy
- komedia, prod. Polska,
1978
01:30 Ondine - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, Irlandia,
2009, reż. Neil Jordan,
wyk. Colin Farrell
03:15 Z pamięci - felieton
03:20 Zakończenie

23:15 Razem czy osobno?
- komedia
prod. USA, 2014, reż. Rob
Reiner, wyk. Michael
Douglas, Diane Keaton,
Meryl Williams,
Frankie Valli
01:00 Szybki jak śmierć
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2018, reż. Jodi Scurﬁeld,
wyk. John Travolta,
Matthew Modine, Jennifer
Esposito, James Remar
02:50 Straszny sen
Dzidziusia Górkiewicza
- komediodramat,
prod. Polska, 1993,
reż. Kazimierz Kutz,
wyk. Edward Dziewoński,
Katarzyna Skrzynecka,
Stanisława Celińska
04:35 Zakończenie

22:10 Gran Torino
- ﬁlm obyczajowy
USA, Niemcy, 2008,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Christopher Carley, Bee
Vang, Ahney Her, Brian
Haley, Geraldine Hughes
00:45 Złowrogi - ﬁlm horror,
USA, Wielka Brytania,
Kanada, 2012, reż. Scott
Derrickson, wyk. Ethan
Hawke, Juliet Rylance,
Fred Dalton Thompson,
James Ransone, Michael
Hall D’Addario, Clare Foley,
Vincent D’Onofrio
02:45 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:35 Uwaga! - magazyn
03:50 Noc magii

23:00 Skarb narodów:
Księga tajemnic
Benjamin Franklin Gates,
po odkryciu tajemnicy
templariuszy, został
najbardziej znanym w USA
poszukiwaczem skarbów,
choć sam woli określenie
„obrońca skarbów”. Tym
razem wraz z ojcem,
Patrickiem, profesorem
uniwersytetu, odnajdują
osiemnaście zaginionych
kart z dziennika Johna
Wilkesa Bootha, zabójcy
prezydenta Abrahama
Lincolna.
01:45 Strzelec
wyborowy
03:40 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Bilet do kina - Hobbit:
Pustkowie Smauga
- ﬁlm fantasy,
prod. Nowa Zelandia,
USA, 2013
22:45 The Smashing
Pumpkins: Oceania live
in NYC
- koncert
00:15 Mocne Kino - Tom
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Kanada, Francja,
2013, reż. Xavier Dolan
02:05 Strzały po zmierzchu
- Major Dundee - western,
prod. USA, 1965, reż. Sam
Peckinpah, wyk. Charlton
Heston, Richard Harris,
James Coburn, Senta
Berger
04:15 Teledysk
05:50 Zakończenie

01:25 Castle
- serial kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
03:10 Na jedwabnym
szlaku
- serial dokumentalny
prod. Polska
03:50 Menu na miarę
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Mroczny rycerz
powstaje
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2012,
reż. Christopher Nolan,
wyk. Christian Bale, Tom
Hardy, Marion Cotillard,
Anne Hathaway, Joseph
Gordon-Levitt, Michael
Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Matthew
Modine
23:35 Dzień patriotów
- ﬁlm sensacyjny,
Hong Kong, USA,
2016, reż. Peter Berg,
wyk. Mark Wahlberg,
Kevin Bacon, John
Goodman, J.K. Simmons,
Michelle Monaghan,
Alex Wolﬀ
02:05 Noc magii

TV Trwam
10:15 Retrospekcja 10:20
Święty na każdy dzień 10:25
Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Petra 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
Święta 14:35 Święta Klara
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Nowy
kształt wiary - katolicyzm
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia 21:40 Polski
Punkt Widzenia
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niedziela

10 stycznia

TVP 1

TVP 2

06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:30 Okrasa łamie przepisy
10:05 Stulecie Winnych
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Msza Święta
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Rwanda 2020
13:10 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Przyrodnik na tropie
16:05 Skoki Narciarskie
17:30 Teleexpress
17:40 Skoki Narciarskie

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Zacznij Od Nowa
- magazyn
11:50 Szansa na sukces.
Opole - Ryszard
Rynkowski - widowisko
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:10 Szansa na sukces. Opole
16:10 Lepsza połowa - serial
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Z głową w chmurach
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Norwegia, Belgia,
Niderlandy (Holandia),
Szwecja, 2017, reż.
Meikeminne Clinkspoor,
wyk. Sara Sommerfeld,
Daan Roofthooft

TELETURNIEJ

FILM AKCJI

18:40 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
prod. Polska
19:30 Wiadomości
20:15 Osiecka - serial TVP
21:15 Sanatorium miłości
22:20 Zakochana Jedynka
- A jednak miłość!
- komedia obyczajowa,
prod. USA, 2017, reż. Brian
Herzlinger, wyk. Jesse
Hutch, Thomas Beaudoin,
Alix Angelis
23:55 Niezwyciężony
- ﬁlm prod. USA, 2017,
reż. David Gordon Green,
wyk. Jake Gyllenhaal,
Tatiana Maslany,
Clancy Brown
02:00 Zabić Reagana
- dramat
03:55 Jaka to melodia?

20:00 Szybki jak śmierć
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2018, reż. Jodi Scurﬁeld,
wyk. John Travolta
21:50 Kino bez granic
- Powrót Bena
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2018,
reż. Peter Hedges,
wyk. Julia Roberts
23:45 Pitbull.
Niebezpieczne kobiety
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Polska, 2016,
reż. Patryk Vega
02:05 Zabójczy układ
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1998,
reż. Antoine Fugua
03:40 Z głową w chmurach
- ﬁlm obyczajowy
04:55 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
05:15
07:25
07:55
08:00
11:30
12:30
13:05
13:40
14:15
15:20

19:00
19:25
19:35
19:40
19:45
20:00

Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN magazyn
Brzydula - serial
Co za tydzień
Kolekcja smaków
Wyjątkowe domy
Patent na dom
Władca pierścieni:
Drużyna Pierścienia
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2001, reż. Peter
Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Liv Tyler, Sean
Astin, Sean Bean, Christopher Lee, Cate Blanchett
Fakty
Sport
Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
Dobre, podaj dalej
FILM SF

20:05 Matrix
- ﬁlm S-F, USA,
1999, reż. Lana
Wachowski, AndyWachowski, wyk. Keanu
Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne
Moss, Hugo Weaving, Joe
Pantoliano, Marcus Chong,
Gloria Foster
22:55 Prestiż
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, 2006,
reż. Christopher Nolan,
wyk. Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine
Rebecca Hall, Scarlett
Johansson, David Bowie,
Andy Serkis
01:40 MasterChef
- program rozrywkowy
03:50 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Alvin i wiewiórki:
Wielka wyprawa
10:40 Karate Kid 2
Pan Miyagi wraz z Danielem wyrusza w podróż
do Okinawy, by odwiedzić
swojego umierającego
ojca. Po przyjeździe Miyagi
odkrywa, że nadal żywi
uczucie do swojej dawnej
miłości. Doprowadza to
do konﬂiktu ze starym
przeciwnikiem, przez
którego musiał opuścić
wyspę. W tym samym
czasie Daniel spotyka
dziewczynę, w której
się zakochuje.
13:00 Coco
15:20 Thor: Mroczny świat
17:40 Nasz Nowy Dom
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Świętokrzyska Gala
Kabaretowy 2019
KOMEDIA

22:05 Bad Company
- komedia sensacyjna
W tajnej akcji CIA ginie
jedyny agent, który może
zapobiec nuklearnemu
atakowi terrorystycznemu. Agencja
znajduje zastępstwo miejsce zabitego Michaela
zajmuje jego brat bliźniak.
00:45 2012
Przed wiekami Majowie
pozostawili ludzkości
kalendarz, który dokładnie
wskazywał datę końca
świata i mówił o zjawiskach, które miału mu
towarzyszyć.
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
06:50
07:00
08:25
09:30
09:55
10:15
11:20
11:55
12:30
15:20
17:15
18:10

19:15

Myśli na ten czas
Liturgia Prawosławna
Od ucha do ucha
Od ucha do ucha
- Benjamin Britten
Orkiestra
Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
Trzeci punkt widzenia
Film fabularny
Bilet do kina - Hobbit:
Pustkowie Smauga
- ﬁlm fantasy
Claudio Monteverdi
- Nieszpory Maryi Panny
- koncert, prod. Francja
Niedziela z...
twórczością Andrzeja
Zauchy
Niedziela z...
twórczością
Andrzeja Zauchy
- Pan na Księżycu
Niedziela z...
twórczością Andrzeja
Zauchy
DRAMAT

20:00 Rain Man
- dramat, prod. USA,
1988, reż. Barry Levinson,
wyk. Dustin Hoﬀ man,
Tom Cruise, Valeria Golino
22:15 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:45 Wyprawa Kon - Tiki
- ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, Norwegia,
Dania, Wielka Brytania,
Szwecja, 2012, reż.
Joachim Ronning
00:50 Teraz animacje!
- Mój dziwny
starszy brat - ﬁlm
01:05 Teraz animacje! - Płoty
- ﬁlm animowany
01:25 Kino nocne - Generał
della Rovere - dramat
03:50 Performer
- ﬁlm obyczajowy

TV Puls

TVN 7

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:40 Trzy życzenia
11:00 Instrukcji
nie załączono
13:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Śnieżka i Różyczka
14:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: Jaś
i Małgosia
15:55 Stare wygi
Dotychczasowe życie
dwóch biznesmenów
u szczytu kariery ulega
komplikacjom, gdy muszą
zaopiekować się dwójką
dzieci.
17:45 Pożyczony narzeczony
W dniu urodzin Rachel
budzi się obok Dexa,
narzeczonego jej najlepszej przyjaciółki.
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Armageddon

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Rock on!
- serial, Finlandia
06:55 Szkoła
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:05 Ten moment
10:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:25 Kochaj i tańcz - ﬁlm
komedia, Polska, 2009,
reż. Bruce Parramore,
wyk. Izabella Miko,
Mateusz Damięcki, Rafał
Królikowski, Katarzyna
Figura, Krzysztof Globisz
15:55 Gremliny rozrabiają ﬁlm S-F, USA, 1984, reż.
Joe Dante, wyk. Zach
Galligan, Phoebe Cates,
Hoyt Axton, Polly Holliday,
Keye Luke, Scott Brady,
Edward Andrews
18:15 Akademia policyjna II:
Pierwsze zadanie
- ﬁlm komedia, USA, 1985

FILM KATASTROFICZNY

FILM PRZYGODOWY

23:00 The Quake.
Trzęsienie ziemi
Mieszkańcy Oslo
spodziewają się
najgorszego: trzęsienia
ziemi o sile większej,
niż mająca miejsce w
1904 roku. Zagrożenie to
dostrzega geolog Kristian,
który za wszelką cenę chce
uratować miasto przed
zagładą.
01:05 Impostor
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Wierna
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2016, reż. Robert
Schwentke, wyk. Shailene
Woodley, Theo James,
Naomi Watts, Octavia
Spencer, Jeﬀ Daniels, Miles
Teller
22:35 Druga twarz - ﬁlm sensacyjny, USA, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, 2011,
reż. Michael Brandt, wyk.
Richard Gere, Topher
Grace, Martin Sheen
00:45 Kto napisze naszą historię? - ﬁlm dokument,
Polska, USA, 2018, reż.
Roberta Grossman, wyk.
Jowita Budnik, Piotr
Głowacki, Piotr Jankowski,
Wojciech Zieliński
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:30 Tuż przed
tragedią 08:40 Mistrz
kierownicy ucieka Z Teksasu
do Georgii ciężarówka szmugluje piwo, chroniona.
10:35 Galileo 12:40 STOP
Drogówka 13:40 Gwiazdy
Kabaretu 14:50 Zakazane
królestwo Nastolatek
z Bostonu - Jason jest zafascynowany chińskimi
sztukami walki.
17:05 Skradzione lata 19:00 Galileo 20:00 Skaza Zwolniony
z więzienia John Brickner,
chce rozpocząć uczciwe życie;
pragnie także odkupić swoje
winy pomagając krewnym
mężczyzny, którego kiedyś
zabił - zamierza im przekazać
250 tys. dolarów. 22:25
Stażyści 01:50 Interwencja
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 Lista Przebojów
05:30 Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:30
Przyjaciele i bohaterowie
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:05 Albert Schweitzer 15:55
Święty na każdy dzień 16:00
Informacje dnia 16:10 Koncert życzeń 17:00 Tam, gdzie
Bóg płacze 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta w intencji
Oﬁar katastrofy smoleńskiej
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kolory Świętości 21:00 Apel Jasnogórski
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze 21:20
Informacje dnia 21:40
Retrospekcja 21:45 Śladami
apostoła Pawła 22:35
Wenezuela - San Félix 22:55
Święty na każdy dzień

24
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski felieton
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 - Diler wyroków
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce
- Dynastia - Dynastie.
Szympansy - ﬁlm
dokumentalny

05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2018
06:50 Coś dla Ciebie
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 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 - Udręka
życia - spektakl
22:40 Świat bez ﬁkcji
23:50 Warto rozmawiać
00:50 A jednak miłość!
- komedia obyczajowa
02:25 Życzę ci śmierci - ﬁlm

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Królowa piękności
- serial obyczajowy
22:45 Lepsza połowa
- serial TVP
23:50 Szron - prod. Litwa,
Polska, Francja, Ukraina
01:55 Warto kochać - serial
02:55 Powrót Bena
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, 2018, reż. Peter
Hedges, wyk. Julia Roberts
04:45 Rodzinka.pl - serial
05:10 Zakończenie

TVN
05:05 Nowa Maja
w ogrodzie
05:35 Akademia ogrodnika
05:45 Mango
- telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Dobre, podaj dalej
11:45 Ukryta prawda
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:35 Epidemia - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1995,
reż. Wolfgang Petersen,
wyk. Dustin Hoﬀ man,
Rene Russo, Morgan
Freeman, Kevin Spacey,
Cuba Gooding Jr.,
Donald Sutherland,
Patrick Dempsey
00:10 Ostatni
sprawiedliwy
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. Walter
Hill, wyk. Bruce Willis,
Christopher Walken
02:10 Co za tydzień
02:35 Na granicy
światów - serial
03:20 Uwaga! - magazyn

POLSAT
06:00
08:40
09:40
10:40
11:40
12:50
13:25
13:40
14:40
15:50
16:10
16:15
16:30
17:00
18:00
18:50
19:25
19:45
19:55
20:00

Nowy dzień z Polsat
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Sport
Pogoda
MEGA HIT - 2012
Przed wiekami Majowie
pozostawili ludzkości kalendarz, który wskazywał
datę końca świata i mówił
o zjawiskach, które miału
mu towarzyszyć.

11 stycznia
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TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
08:10 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:30 Tego się nie wytnie
09:55 Reżyserzy
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018
11:00 Stara baśń. Kiedy
słońce było Bogiem
- serial TVP
13:00 Czarodzieje zza kulis
- ﬁlm prod. Belgia, 2016,
reż. Frederic Laﬀont
14:45 Portret osobisty
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Piotr Małecki
15:35 Bo oszalałem dla niej
- komediodramat
17:30 Czterdziestolatek
- serial TVP
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Rok 2020 - cykl
dokumentalny
19:20 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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 Ninja 2: Cień łzy
22:00 Protektor

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

23:20 Czarny świt
W tajemniczych
okolicznościach
wychodzi na jaw,
że agent CIA Cold uwalnia
z więzienia niebezpiecznego handlarza bronią
i na domiar złego pomaga
grupie terrorystów
wejść w posiadanie broni
nuklearnej, która ma być
użyta do ataku na Stany
Zjednoczone.
01:40 Plan ucieczki
Ray Breslin jest czołowym
ekspertem w tworzeniu
zabezpieczeń więziennych. Jego projekty
to najlepsze z najlepszych
rozwiązania.
04:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

20:00 Panorama kina
polskiego
- Eroica
- dramat, reż. Andrzej
Munk, wyk. Edward Dziewoński, Barbara Połomska, Ignacy Machowski
21:25 Powidoki - program
publicystyczny
21:40 Żelazna klasyka
- Borsalino - dramat,
prod. Włochy, Francja,
1970, reż. Jacques Deray
23:55 Scena muzyczna
- Ensemble Inegalite
00:55 Informacje kulturalne
01:30 Rain Man - dramat,
prod. USA, 1988
03:50 Tamte lata,
tamte dni
- Agnieszka Duczmal
04:30 Teledyski

23:55 Wielkie wesele
Nienawidzący
się wzajemnie rozwiedzeni
Don i Ellie muszą udawać
na ślubie swojego adoptowanego syna, że wciąż
są małżeństwem.
01:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
02:15 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:30 Inﬂuencer: zawód
przyszłości - serial
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani
po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ten moment
SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Chyłka-Zaginięcie
- serial kryminalny,
Polska
22:45 Constantine
- ﬁlm horror,
USA, Niemcy, 2005,
reż. Francis Lawrence,
wyk. Rachel Weisz, Shia
LaBeouf, Djimon Hounsou,
Max Baker, Pruitt Taylor
Vince, Tilda Swinton, Peter
StormareKeanu Reeves
01:15 Niewierni
- serial, USA
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
03:00 Noc magii
- program ezoteryczny

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
21:00 Córka wilka 22:55 Ucho
Prezesa 23:15 Klaun - horror
Peter Klaun, który miał być
główną atrakcją przyjęcia
urodzinowego małego
chłopca, odwołuje swój
występ. Kochający ojciec
młodego solenizanta, nie
chcąc zawieść synka, postanawia sam przebrać się za
klauna. 01:25 Galileo 02:30
Interwencja - magazyn prod.
Polska 02:50 SuperLudzie

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:00 Wenezuela 11:20 100
cudownych miejsc na świecie
11:30 Przyroda w Obiektywie 11:45 Niezwykłości
przyrody Nowej Zelandii
- Prehistoryczny ptak kiwi
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia
12:20 Świętość w codzienności 12:50 Dar nadziei
13:30 Msza Święta 14:30
Oratorium średniowieczne
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25 Kolory Świętości 17:30 Okiem
kamery 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

12 stycznia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Szpiedzy wśród
zwierząt 4
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:25 Cafe piosenka - Dominika Kamiago - talk-show
05:55 Doktor Kleist - serial
06:55 Łódzcy ewangelicy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Plan ucieczki
Ray jest ekspertem w
tworzeniu zabezpieczeń
więziennych. Jego
projekty to najlepsze
rozwiązania.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
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
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Wojna Hanny
- dramat, prod. USA, 1988
02:30 Gabinet z widokiem
na morze - ﬁlm
04:10 Magazyn Ekspresu
Reporterów

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Królowa piękności
- serial obyczajowy
22:45 Ludzkie historie - ZNAKI
- ﬁlm dokumentalny, reż.
Wojciech Klimala
23:55 Ponad wszelką wątpliwość - ﬁlm kryminalny,
prod. Wielka Brytania,
2009, reż. Peter Hyams,
wyk. Jesse Metcalfe
01:50 Szron
03:55 Afganistan
- grobowiec Związku
Radzieckiego - ﬁlm

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Kod Merkury
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1998, reż. Harold
Becker, wyk. Bruce
Willis, Alec Baldwin,
Miko Hughes, Chi McBride,
Kim Dickens, Peter
Stormare
23:55 Kuba Wojewódzki
- talk show rozrywkowy
00:55 Uprowadzona
- serial, USA
01:55 MasterChef
- program rozrywkowy
03:05 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny

22:25 Kołysanka
W zagadkowych
okolicznościach znikają
kolejno mieszkańcy
i goście pewnej malowniczej miejscowości.
Atmosfera gęstnieje ze
sceny na scenę, a motorem
potęgującym napięcie jest
śledztwo prowadzone
przez parę policjantów.
Jednak tropy urywają
się, a niewinne oﬁary
nadal giną bez śladu, jakby
zapadły się pod ziemię.
00:45 Człowiek widmo
03:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:25
08:00
08:25
09:05
11:00
11:55
13:00
14:05
15:25
17:25
18:30
18:55
19:10
19:30
20:00

Teledyski
Informacje kulturalne
Białoruski klimat
Bo oszalałem dla niej
- komediodramat,
reż. Sylwester Chęciński
Stara baśń. Kiedy
słońce było Bogiem
- serial TVP
Szatan z siódmej klasy
- serial TVP
Za młodzi na śmierć
- Władimir Wysocki - ﬁlm
Scena muzyczna
Ciemnoniebieski świat
- dramat wojenny
Czterdziestolatek
- serial TVP
Informacje kulturalne
Co dalej?
Powidoki
Wydarzenie aktualne
Teatr Telewizji
- Dwaj Panowie
B. czyli jej pierwszy
kochanek - spektakl

FILM OBYCZAJOWY

21:45 Lekkie obyczaje
- Planetarium - ﬁlm
Siostry Laura i Kate
posiadają niezwykłe
zdolności - potraﬁą komunikować się z duchami. Ich
klient, producent André
Korben, chce za wszelką
cenę uwiecznić na taśmie
ﬁlmowej dowód istnienia
świata nadprzyrodzonego.
23:40 Co dalej?
24:00 Informacje kulturalne
00:30 Młoda Polska - Dom
- ﬁlm dokumentalny
01:05 Panorama kina
polskiego
- Eroica - dramat
02:35 Kino nocne
- We władzy ojca
- ﬁlm obyczajowy
04:40 Teledyski

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce
z przestępczością na
ulicach San Francisco.
Głównym bohaterem jest
sprytny policjant Nash
Bridges (Don Johnson),
który w raz ze swoim
partnerem Joe Dominguez
(Cheech Marin) walczy z
przestępczością w mieście.
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
SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Niepokonani
22:40 Jeniec: Tak daleko
jak nogi poniosą
Niemiecki żołnierz zostaje
zesłany na Syberię.
Nie chcąc przebywać
w łagrach i tęskniąc
za rodziną, ucieka pieszo,
ścigany przez wroga.
01:05 Mariachi, El
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
03:15 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:30 Inﬂuencer: zawód
przyszłości - serial
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital
12:00 Szkoła
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
FILM SENSACYJNY

20:30 Morderstwo
w Białym Domu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Dwight H. Little,
wyk. Wesley Snipes, Diane
Lane, Daniel Benzali,
Dennis Miller, Alan Alda,
Ronny Cox, Diane Baker,
Tate Donovan, Harris Yulin
22:55 Mroczny rycerz
powstaje
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2012, reż. Christopher
Nolan, wyk. Christian
Bale, Tom Hardy, Marion
Cotillard, Anne Hathaway,
Joseph Gordon-Levitt,
Michael Caine, Gary
Oldman
02:15 Druga strona medalu
02:45 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
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 Sen
22:55 Ucho Prezesa 23:10
Obrońca Na froncie wschodnim w 1941 roku Niemcy
atakują szpital polowy
Armii Czerwonej, zabijając
większość pacjentów. Ocaleli
żołnierze próbują walczyć,
ale w końcu muszą przejść
do odwrotu. 01:20 Śmierć
na 1000 sposobów

TV Trwam
11:05 Mocni w wierze 11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Nieoczekiwana podróż
13:15 100 cudownych miejsc na
świecie 13:25 Święty na każdy dzień 13:30 Msza Święta
14:30 Geniusz Stworzenia
15:45 Kolory Świętości
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Baśka Murmańska 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Każdy
maluch to potraﬁ 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - Przesiadka
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Amazonka wschodu niezwykła rzeka borneańska.
1. Źródło życia - esej
dokumentalny

05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Pożyteczni.pl
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 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
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
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 2 - Za bronią
Wojenna zawierucha rzuca
Franka Dolasa
aż do Afryki.

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 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 Geniusze i marzyciele
22:05 Rwanda
23:10 McMaﬁa - serial
00:20 Millenium: Dziewczyna,
która igrała z ogniem
- dramat
02:35 Okupowani - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
21:50 Królowa piękności
- serial obyczajowy,
prod. Rosja, 2015
22:45 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
23:15 Kino relaks
- Hotelowa miłość
- komedia romantyczna,
prod. USA, 2008,
reż. Stephen Belber
01:00 Terror w podziemiach
- serial, prod. Dania, 2017
01:55 Steve McQueen i Le
Mans - ﬁlm fabularny
03:45 Aida - serial komediowy
04:45 Rodzinka.pl - serial
05:10 Zakończenie

25
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Żywioły Saszy - Ogień
22:35 Tłumaczka
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania, USA,
Francja, 2005, reż. Sydney
Pollack, wyk. Nicole
Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener, Jesper
Christensen, Yvan Attal,
Michael Wright
01:15 Spotkajmy się we śnie
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2015, reż. Brett Haley,
wyk. Blythe Danner, Sam
Elliott, Martin Starr
03:00 MasterChef - program
rozrywkowy
04:10 Uwaga! - magazyn
04:25 Noc magii

21:45 Co ty wiesz o swoim
dziadku?
Dick (Robert De Niro)
jest emerytowanym
generałem amerykańskiej
armii i świeżo upieczonym
wdowcem. Jest także
dziadkiem Jasona
(Zac Efron) - młodego
chłopaka, którego życie
przypomina bardzo
nudny ﬁlm. Były wojskowy
stawia sobie za punkt
honoru demoralizację
wnuka, tak aby, w swoim
mniemaniu, zrobić z niego
prawdziwego mężczyznę.
00:05 Ja, ja i ja
02:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura
07:00
08:00
08:30
08:55
11:00
13:00
14:00
15:00
15:25
17:30
18:30
18:50
19:10
20:00
21:50
23:15
00:25
00:45

Teledyski
Informacje kulturalne
Rok 2020
Ciemnoniebieski świat
- dramat wojenny
Szatan z siódmej
klasy - serial TVP
Fabryka hitów - Artysta
Fabryka hitów
Doradcy króla
Hydropsa - animowany
Liga dżentelmenów
- dramat
Czterdziestolatek
- serial TVP
Informacje kulturalne
Co dalej?
Niedziela z...
Na wschód od Hollywood - Lato 1993
- ﬁlm fabularny
Więcej niż ﬁkcja
Berlin Live
- Apocalyptica - koncert
Co dalej?
Informacje kulturalne

FILM FABULARNY

01:20 Lekkie obyczaje
- Planetarium
- ﬁlm fabularny
03:15 Kino nocne
- Siedmiu
psychopatów
- komedia,
prod. USA, Wielka
Brytania, 2013,
reż. Martin McDonagh,
wyk. Colin Farrell,
Sam Rockwell, Woody
Harrelson, Christopher
Walken
05:10 Teledyski
- program rozrywkowy
05:35 Aﬁsz kulturalny
05:50 Jeszcze więcej
kultury w TVP
Kultura 2 na stream.
tvp.pl
05:55 Zakończenie dnia

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Hansel i Gretel:
Łowcy czarownic
21:50 Impostor
23:30 The Quake.
Trzęsienie ziemi
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
03:50 Przypadki
Cezarego P.
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:30 Inﬂuencer:
zawód przyszłości
- serial, Polska
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital
12:00 Szkoła
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
18:55 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
20:00 Brzydula - serial
FILM WOJENNY

20:30 Parszywa
dwunastka
- ﬁlm wojenny, USA,
Hiszpania, 1967, reż.
Robert Aldrich, wyk. Lee
Marvin, Ernest Borgnine,
Robert Ryan, Charles
Bronson, Jim Brown, John
Cassavetes, George Kennedy, Telly Savalas, Donald
Sutherland, Richard
Jaeckel, Trini Lopez,
Ralph Meeker
23:40 Siła Magnum
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1973, reż. Ted Post,
wyk. Clint Eastwood, Hal
Holbrook, Mitch Ryan
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii

TV 4
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
21:00 Skaza 23:20 Ucho
Prezesa 23:40 Insanitarium.
Jesse wciela się w rolę brata
pragnącego za wszelką cenę
wydostać ukochaną siostrę
ze szpitala psychiatrycznego.
Plan zakłada wdarcie się do
pilnie strzeżonej placówki
i wspólną ucieczkę. Jednak
mężczyzna orientuje się,
że lekarz traktuje swoich
pacjentów niczym szczury laboratoryjne. 01:25 Pękniesz
ze śmiechu

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
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
Historia, której nie pamiętam
13:15 Nuty nadziei 13:25
Święty na każdy dzień 13:30
Msza Święta 14:30 Fatima
15:10 100 cudownych miejsc
na świecie 15:20 Cud wirującego słońca 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30
Zawierz się Niepokalanej
17:00 Po stronie prawdy 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Brat Franciszek
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

14 stycznia

TVP 1
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
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Amazonka wschodu
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
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 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Ojciec Mateusz - serial
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Motel Polska
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:20 Tanie Dranie
00:55 Londyńczycy - serial
01:50 Fałszerze. Powrót
sfory - serial

TVP 2
05:15
05:45
06:45
07:20
07:55
10:45
10:55
11:25
11:55
12:25
13:15
14:05
14:35
15:10
16:00
16:35
17:10
18:00
18:20
18:45

Cafe piosenka
Doktor Kleist - serial
Zacznij od nowa
Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
Koło fortuny
- teleturniej
Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
Więzień miłości
Panorama
Va Banque - teleturniej
Kozacka miłość - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:50 Anything goes.
Ale jazda!
- program rozrywkowy
21:50 Królowa piękności
- serial obyczajowy
22:45 W tajnej służbie Jej
Królewskiej Mości
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania
01:15 Riwiera dla dwojga
- komedia
03:00 Bez tożsamości
- serial, prod. Hiszpania,
2016
03:50 Art Noc - Koncert Noworoczny z Wiednia 2021
- koncert, prod. Austria
04:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:05 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN

POLSAT

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
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
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Dlaczego nie
22:10 I że cię nie opuszczę
Młode małżeństwo
bierze udział w zdarzeniu,
które na zawsze odmieni
ich życie.

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM DOKUMENTALNY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Pitch Perfect II
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. Elizabeth Banks,
wyk. Anna Kendrick, Rebel
Wilson, Hailee Steinfeld,
Brittany Snow, Skylar
Astin
00:55 Klinika bez tajemnic
01:55 Złowrogi
- ﬁlm horror, USA, Wielka
Brytania, Kanada, 2012,
reż. Scott Derrickson,
wyk. Ethan Hawke, Juliet
Rylance
03:40 Uwaga! - magazyn
03:55 Noc magii

00:20 La Bamba
Biograﬁa jednej
z najjaśniejszych
gwiazd wczesnego
rocka, 17-letniego
Ritchie Valensa. Zanim
podbił radiowe rozgłośnie
Ameryki Ricardo Valenzuela tułał się Kalifornii,
pomagając wierzącej w
jego niezwykły talent
matce, z zawodu kelnerce
. Wspaniałą karierę 3
lutego 1959 przerywa
katastrofa samolotu;
ginie w niej również inny
wielki bohater rock’n’rolla,
Buddy Holly...
02:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

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

11:00
13:00
14:05
14:35
15:00
15:35
17:30
18:30
18:55
19:15
19:45
20:00

Teledyski
Informacje kulturalne
Tamte lata, tamte dni
Liga dżentelmenów
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1960, reż. Basil
Dearden
Szatan z siódmej klasy
- serial TVP
Śladami wielkich
kompozytorów
Urodzeni artyści
- Anna Bogusz - Gazda
i Rajmund Gazda
Świteź - ﬁlm animowany,
reż. Kamil Polak
Esterhazy - ﬁlm
Cwał - komediodramat,
reż. Krzysztof Zanussi
Czterdziestolatek
- serial TVP
Informacje kulturalne
Co dalej?
Księga Przestrzeni
Którędy po sztukę
Tego się nie wytnie
DRAMAT

21:30 Kino Mistrzów
- Birdman
- dramat, prod. USA
23:35 Tego się nie wytnie
23:50 Scena muzyczna
- Ensemble Inegalite
00:55 Co dalej? - program
publicystyczny
01:10 Informacje
kulturalne
01:45 Na wschód od Hollywood - Lato 1993
- ﬁlm fabularny,
prod. Hiszpania, 2017
03:30 Kino nocne
- Warsaw By Night
- ﬁlm obyczajowy
05:20 Aﬁsz kulturalny
05:35 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:55 Zakończenie dnia

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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.
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes - serial
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Straszny ﬁlm 4
KOMEDIA

21:40 Kochanie, poznaj
moich kumpli 2
Drużbowie lecą do
Sidney. Niestety, w trakcie
wyprawy dochodzi do
wypadku i jeden z nich
ginie. Po znalezieniu ciała
mężczyźni chcą podjąć
próbę dostarczenia go do
domu, aby godnie pożegnać się z przyjacielem.
Przed nimi szalona i
pełna niespodziewanych
zwrotów akcji wyprawa.
23:30 Stare wygi
01:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program obyczajowy
01:50 Menu na miarę
02:15 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby

TVN 7
05:00 Mango
telezakupy
06:30 Inﬂuencer: zawód
przyszłości - serial
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna
Maria Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ten momentm
SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Dopóki piłka w grze
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2012,
reż. Robert Lorenz,
wyk. Clint Eastwood,
Amy Adams, Justin Timberlake, John Goodman
22:55 Druhny
- ﬁlm komedia, USA, 2011,
reż. Paul Feig, wyk. Kristen
Wiig, Maya Rudolph,
Rose Byrne, Wendi
McLendon-Covey, Ellie
Kemper, Melissa McCarthy,
Jill Clayburgh
01:35 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii

TV 4
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
14:55 STOP Drogówka - magazyn prod. Polska 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
Policjanci z dwóch komend
codziennie interweniują, począwszy od pijackich melin,
a skończywszy na domowych
kłótniach. 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Underworld Na Ziemi
w ciągu wieków, niezauważane przez ludzi, wyrosły
dwie rywalizujące ze sobą
rasy: arystokratyczne, dobrze
wykształcone Wampiry
oraz brutalni i siejący grozę
Lykanie. 23:35 Ucho Prezesa
23:55 STOP Drogówka

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 13:30 Msza
Święta 14:30 Akita 101 Łez
15:00 Spuścizna
15:25 Narodowe Sanktuarium
Maryjne w Subukia 15:45
Kolory Świętości 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 Petra 17:25
Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel
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Fot. Dominik Hołda

» Maciej Koperski bardzo dobrze
czuje się w koszykówce 3x3

To jest nowa fala w baskecie
Koszykówka w formule 3x3 zyskuje coraz więcej zwolenników. Spora
grupa zawodników Górnika Trans.eu Wałbrzych jest w niej widoczna.
Gra na jeden kosz 3x3 to wciąż
młoda dyscyplina, ale już zyskała swój prestiż, bo w 2021 roku

zadebiutuje na letnich Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio (w pierwszej
połowie roku odbędą się turnieje

kwalifikacyjne). Polacy zaakcentowali swoją obecność w 3x3 w 2018
roku, gdy zajęli czwarte miejsce na

świecie oraz piąte w Europie. W
2019 z kolei odnieśli historyczny
sukces, zdobywając brązowy medal

mistrzostw świata, które odbyły się
w Amsterdamie.
Wałbrzyscy koszykarze nie pozostają obojętni na to, co dzieje
się w odmianie 3x3. Latem 2020
roku Damian Durski, Mateusz Podejko, Maciej Koperski i Marcin
Jeziorowski zdobyli w tej odmianie
basketu mistrzostwo Polski do lat
23, wygrywając turniej w Gdyni w
dramatycznych okolicznościach, gdy
w samej końcówce za trzy trafił Koperski. Kilka tygodni później „Koper”,
Marcin Wróbel i Bartłomiej Ratajczak
zwyciężyli w pierwszym tego typu
turnieju w naszym mieście, na terenie Galerii Victoria. Natomiast w
grudniu wspomniany Koperski oraz
Jan Malesa znaleźli się w szerokiej
kadrze reprezentacji Polski U-23,
która odbyła zgrupowanie w Giżycku. W tym samym czasie i w tym
samym ośrodku w szerokim składzie
pierwszej kadry narodowej pojawił
się za to Krzysztof Jakóbczyk.
W Giżycku wałbrzyszanie mogli
podpatrywać w akcji chociażby Michaela Hicksa, głównego ojca sukcesu
biało-czerwonych w światowym
czempionacie w 2019. Amerykanin z
polskim paszportem trafił wtedy szalenie trudny rzut za trzy na trzy sekundy przed końcem, odrabiając nie tylko
stratę do Serbów, ale i zapewniając
swojemu zespołowi upragniony
medal. Zadomowiony w Polsce Hicks
podpisał niedawno kontrakt z Wisłą
Chemart Kraków, a więc będziemy
go oglądać w rywalizacji z Górnikiem
na pierwszoligowych parkietach.
Dominik Hołda
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Fot. Ryszard Burdek

» Początkowo Górnik miał problemy z Kotwicą,
ale od czego jest szeroka rotacja? A jeszcze
dojdzie Tomasz Ochońko…

Kapitan niemal jak major
Suzuki 1 Liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych wygrał po raz dziesiąty z rzędu! W dodatku pozostał niezwyciężony w Aqua-Zdroju. Tym razem w
pokonanym polu biało-niebiescy zostawili Energa Kotwicę Kołobrzeg.
Platforma Netflix zapewnia
dostęp do niezliczonej liczby
seriali i filmów. Zwiastunami
w stronę widza uderzają
głównie produkcje amerykańskie, ale gdy pogrzebiemy
w bazie, możemy natrafić na
perełki z innych stron świata.
Jakiś czas temu znalazłem
tam południowokoreański
dramat polityczny „Designated Survivor: 60 Days”. Kino z
tamtych stron zrobiło w 2019
roku furorę na świecie genialnym, nagrodzonym Oscarami
filmem „Parasite”, który i
mnie rzucił na kolana. Ale do
rzeczy. Fabuła „Deignated
Survivor”, nakręconej z dużym rozmachem produkcji,

kręci się wokół skromnego
ministra środowiska i wykładowcy akademickiego,
który w wyniku potężnego
zamachu terrorystycznego,
pozbawiającego życia całą
elitę polityczną, zostaje niespodziewanie tymczasowym
prezydentem Korei Południowej. W jednym z odcinków
pełniący obowiązki prezydenta pan Park wysyła do boju
jednostkę specjalną 707,
mającą za zadanie schwytanie wroga narodu, skrytego
gdzieś w kambodżańskim
lesie. Akcja zakończona jest
powodzeniem, ale w trakcie
działań operacyjnych życie
traci nieustraszony major

Jang, dowódca oddziału i ojciec sukcesu w przejęciu celu.
Tak sobie myślę, że Górnik
trochę mi tę jednostkę 707
przypomina. Wałbrzyszanie
też długo byli nieustraszeni,
wygrali kolejne dziewięć ligowych meczów i w starciu z następnym przeciwnikiem mieli
potwierdzić swoją dominację.
Tak jednak długo nie było,
bo kołobrzeżanie postawili
się wałbrzyszanom niczym
partyzanci w kambodżańskim
lesie świetnie wyszkolonym
Koreańczykom. Do przerwy
Górnik przegrywał z Kotwicą
aż jedenastoma „oczkami” i
potrzebował bohatera. Tym
razem nie był nim Krzysiek

Jakóbczyk, wyraźnie przemęczony po zgrupowaniu repre-

zentacji Polski 3x3. Nie był
nim także Damian Cechniak,

„Rataj” jak Jack Sparrow

Pomyślicie, że odlecieliśmy z porównaniami i… możecie
mieć nawet trochę racji, ale chwila, chwila, może nie jest
tak do końca. Nasz kapitan wprawdzie ani z wyglądu,
ani z charakteru nie przypomina bohatera serii filmów
„Piraci z Karaibów”, ale dokładnie tak jak Jack Sparrow,
który uratował kamratów z „Czarnej Perły” zaatakowanej przez Krakena, tak Bartek Ratajczak na czas
przyszedł z odsieczą załodze statku „Górnik”, który
w pewnym momencie obrał zły kurs. Bo zgrywusy z
Kołobrzegu nie tylko wyłączyli światło w latarni, żeby
nasz okręt nie dopłynął do portu, ale postawili też zasieki
w dobrych miejscach, a nawet próbowali rzucić… kotwicę.
„Rataj”, używając różnych forteli, niemal jak Jack Sparrow,
poprowadził kolegów do zwycięstwa, trafiając z niespotykaną 80-procentową skutecznością rzuty z gry. Taki kapitan to
ToP
klejnot niczym z wyspy skarbów.

nie wykorzystujący przewagi
pod koszem nad rywalami,
cierpiącymi na deficyt wysokich. Górnik w drugiej połowie
potrzebował swojej wersji
majora Janga, który poprowadziłby koszykarską jednostkę
do pozytywnego zakończenia
misji, czyli odniesienia kolejnej
wygranej. Majorem Jangiem
dość niespodziewanie okazał
się… kapitan. Mowa o Bartłomieju Ratajczaku, który w
drugiej połowie zdobył aż 17
punktów. W całym spotkaniu
29-letni gracz trafił aż 9 z
11 rzutów gry, neutralizując
wroga znad Bałtyku.
Kotwica pozostaje bez wygranej na wyjeździe w tym
sezonie, ale dla tego klubu
widać światło w ciemnym
tunelu. Prowadzony od niedawna przez Rafała Franka
zespół rozwija się, trochę jak
nieśmiały analityk Park w roli
głowy państwa we wspomnianym koreańskim serialu.
A będzie jeszcze lepiej, bo
do Kołobrzegu przenosi się
uznany na pierwszoligowych
parkietach Marcin Dymała.
Na ławce Górnika, na razie
w cywilu, pojawił się z kolei
Tomasz Ochońko, sprowadzony niedawno z kłodzkiej
Nysy 34-letni obwodowy,
wicemistrz Polski z 2018
roku oraz MVP 1 ligi z 2015.
Ochońko na ławce przyodział
biały sweter, pod względem
kolorystycznym idealnie zgrywając się z kolegami z nowej
drużyny. Oby ta jedność znalazła swoje odzwierciedlenie
również na parkiecie!
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Energa Kotwica
Kołobrzeg 88:79 (18:24,
17:22, 23:13, 30:20)
Górnik Trans.eu: Ratajczak 23, Malesa 17, Bojanowski 14, Koperski 8, Jakóbczyk 7, Durski 6, Zywert
6 (13 as),
Cechniak 5,
Wróbel 2.
Dominik
Hołda
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